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Over regulatie van de lichaamstemperatuur 
bij reptielen en amfibieen (vervolg) 

Vervolg van pagina 40. 

GRENZEN VAN HET VERDRAGEN 
VAN LICHAAMSTEMPERATUREN 

We hebben gezien dat sommige reptielen, 
m.n. bepaalde hagedissen, hun lichaamstem
peratuur binnen vrij nauwe grenzen hou
den rond de voorkeurs-lichaamstempera
tuur terwijl andere een wat meer gespreid. 
gebied van voorkeurstemperaturen hebben. 
Dit betekent echter niet, dat deze dieren 
aileen actief kunnen zijn als hun lichaams
temperatuur een bepaalde voorkeurswaarde 
heeft aangenomen. Reptielen en amfibieen 
kunnen ook nog actief zijn als hun li
chaamstemperatuur afwijkt van de voor
keurswaarde(n), dus boger of lager is. 
C o w 1 e s en B o g e r t ( 1944) hebben bet 
scala van lichaamstemperaturen dat bij een 
reptiel of amfibie kan voorkomen ingedeeld 
in een aantal zones. In fig. 2 zijn deze zones 
aangeduid en in hun onderlinge opeenvol
ging weergegeven. De erbij vermelde tem
peratuurwaarden gelden uitsluitend voor 
bet genus Sceloporus, dat bier als voor
beeld is genomen. 
In onze beschrijving gaan we uit van zone 
C; bet gebied waarin bet dier normaliter 
zijn activiteiten ~ntplooit. In dit gebied ligt 
de v.l.t. Afhanke\ijk van de activiteiten van 
bet dier- en van i\lvloeden uit de omgeving 
kan de lichaamstqnperatuur binnen dit ge
bied enigszins dalc\n (bv. doordat bet dier 
wegkruipt, doorda~ de zon verstek laat 
gaan, etc.) of stijgen (bv. doordat bet dier 
relatief lc:ng blijft zonnen). In dit laatste ge
val blijft de lichaamstemperatuur stijgen tot 
zij een bepaalde waarde beeft bereikt, bet 

maximum dat vrijwillig getolereerd wordt 
(maximum voluntary tolerance). Deze 
licbaamstemperatuur kan door bet dier nog 
net worden verdragen en bet kan er nog 
net actief bij zijn; wei zal bet aan deze 
warmte proberen te ontkomen. Volgens de 

Fig. 2. Lichaamstemperatuur en gedrag blj het genus 
Sceloporus. Overgenomen uit Bogert (1959). 
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gegevens van C o w 1 e s en B o g e r t (1944) 
is deze maximaal verdraagbare lichaams
temperatuur tamelijk constant: 34 tot 39° C 
voor bagedissen en slangen in koudere stre
ken, in de gematigde en warmere streken 
39 tot 42° C voor de overdag levende hage
dissen. Slecbts weinig hoven deze nog te 
verdragen licbaamstemperatuur ligt de kri
tieke maximumtemperatuur (critical maxi
mum temperature). Heeft de licbaamstem
peratuur van bet dier deze waarde bereikt, 
dan is bet niet meer bij macbte tot activiteit 
en kan al enige verstijving optreden. Voor 
slangen in bet zuidwesten van de Verenigde 
Staten ligt deze waarde op circa 40° C, 
voor bagedissen op 46° C (C o w 1 e s en 
B o g e r t, 1944). Woestijnslangen kunnen 
minder goed tegen hitte dan de woestijn
bagedissen (ze zijn ook vaker nachtdieren). 
Onder de Australische reptielen kunnen de 
agamen beter tegen warmte dan de skinks; 
van de gekko's zijn sommige soorten weer 
minder goed hestand tegen hitte dan de 
skinks. Landschildpadden zijn beter hestand 
tegen hitte dan waterschildpadden. Bij rep
tielen waarvan de v .Lt. relatief hoog ligt, 
ligt de kritieke maximumwaarde veelal ook 
relatief hoog; hoe warmer bet dier pleegt 
te Ieven, hoe beter bet ook tegen bogere 
temperaturen kan. 
De optimumtemperatuur ligt vaak slechts 
5 tot 6° Conder de kritieke maximumtem
peratuur, deze laatste waarde ligt dicht on
der die licbaamstemperatuurwaarde die de 
dood tot gevolg heeft, bet zgn. lethale 
maximum. 
Volgens Giron s en Giron s (1956) ligt 
bet lethale maximum voor aile slangen en 
hagedissen uit de gematigde en koele stre
ken rond de 43 tot 44 o C en rood 48 tot 
49° C voor hagedissen uit warme streken. 
Zoals voor de kritieke maximumtempera
tuur geldt ook voor bet lethale maximum, 
dat bet boger ligt naarmate de optimum
temperatuur relatief hoog ligt. 
Zo bebben hagedissen van bet genus 
Sceloporus met een v.I.t. van 35° C een le
thale temperatuur van 43 ° C, maar de 
woestijnleguaan Dipsosaurus dorsalis, die 
actief is bij tcmperaturen van 42° C, be
reikt pas bij circa 50° C een dodelijke li
cbaamstemperatuur. Anderzijds zijn reptie
len die nacbtelijk Ieven of niet zonnen beter 
hestand tegen lagere temperaturen. Tropi-
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sche reptielen zouden overigens geen uitge
sproken bogere voorkeurs-lichaamstempera
turen hebben dan reptielen uit meer gema
tigde streken, maar aileen minder goed be
stand zijn tegen kou (B r a t t s t r o m, 
1965). 
Daalt de lichaamstemperatuur tijdens de 
activiteiten van bet dier, bijvoorbeeld door
dat bet tangere tijd buiten de zonnestraling 
vertoeft, dan komt er een moment waarop 
bet dier weer de zon opzoekt om de li
cbaamstemperatuur weer op peil te krijgen. 
Bij verder dalen van de lichaamstempera
tuur wordt tenslotte een waarde bereikt, bij 
welke bet dier nog net actief kan zijn. Deze 
waarde wordt in navolging van C o w l e s 
en Bogert (1944) wei bet minimum dat 
vrijwillig getolereerd wordt (minimal. 
voluntary tolerance) genoemd. Bij deze 
temperatuurwaarde zoekt bet beschutting 
tegen de koude. In bet algemeen worden bij 
bet dalen van de licbaamstemperatuur suc
cessievelijk diverse activiteiten gestaakt en 
wel in de volgende volgorde: eerst de sek
suele activiteiten, dan bet vechten met ri
valen, vervolgens de voedselopname, bet 
ontvluchten van vijanden, bet veranderen 
van plaats en bet uit een schuilhoek tevoor
scbijn komen. Volgens Fitch (1956) ver
scbillen de temperatuurdrempels voor deze 
respectievelijke activiteiten weinig voor ex
emplaren van eenzelfde species, maar lopen 
deze tussen verscbillende species sterk uit
een. In bet geval de lichaamstemperatuur 
dan nog verder daalt wordt een kritieke 
waarde bereikt (critical minimum) waarbij 
bet dier niet meer kan vluchten en er ze
kere verstijving optreedt. Daalt de li
chaamstemperatuur nog verder dan wordt 
die waarde bereikt die de dood door koude 
tot gevolg heeft, bet lethale minimum. Dit 
l~tbale minimum ligt bij -2° C voor rep
tielen uit gematigde en koude streken en bij 
0,5° C voor reptielen uit warme streken 
(G irons en G i r o n s, 1956). Of lage 
temperaturen tot de dood leiden is afhanke
lijk van de duur van de koude waaraan bet 
dier is blootgesteld. Bij dieren die zicb in de 
winterslaap bevinden, kan de Iichaamstem
peratuur bij vorst soms tot bet vriespunt 
naderen zonder dat bet dier daar scbadelijke 
gevolgen van ondervindt. Het blijkt dat rep
tielen soms zelfs lichaamstemperaturen van 
enkele graden onder bet vriespunt kunnen 



doorstaan. G i r o n s en G i r o n s (1956) 
stellen dat een lichaamstemperatuur van 
--4 ° C door slechts enkele reptielen en ge
durende slechts enkele uren kan worden 
doorstaan. Enkele individuen van de hage
dis Uta stansburiana bleken zelfs een li
chaamstemperatuur van -5° C te overle
ven (H a I per n en Lowe, 1968). 

ACCLIMATISATIE 

Voor de terrariumhouder is zeker ook bet 
verschijnsel van de acclimatisatie van be
lang. Men verstaat bieronder bet feit, dat 
bij sommige reptielen onder bepaalde voor
waarden en tot op zekere hoogte een be
paalde mate van aanpassing plaats vindt 
aan veranderde temperatuurcondities van 
de omgeving. Totnogtoe heeft men dit bij 
enkele hagedissensoorten bestudeerd. 
Zo vond V a n c e (1953, geciteerd door 
Temp I e ton, 1970), dat als men twee 
groepen U rosaurus ornatus bij verschillende 
temperaturen hield (resp. 35° C en 8° C) 
en dan hun stofwisseling meette bij 15° C, 
de groep die bij de hogere temperatuur was 
gehouden een duidelijk lager zuurstofver
bruik had dan de koel gehouden dieren. 
De stofwisseling van beide groepen was dus 
veranderd, hetgeen tot gevolg had dat hun 
stofwiseling bij een gelijke temperatuur toch 
(nog) significant verschilde. Men zou kun
nen zeggen, dat de stofwisseling van de 
warm gehouden dieren gewend was geraakt 
aan de hogere omgevende temperatuur en 
die van de koel gehouden dieren aan de 
lagere temperatuur. Meet men dan hun res
pectievelijke stofwisseling bij een gegeven 
temperatuur dan is de dating of stijging van 
de stofwisseling afhankelijk van bet tempe
ratuumiveau waaraan de dieren gewend 
zijn. D a w s o n en B a r t h o 1 o m e w 
(1956, geciteerd door Temp I e ton, 1970) 
hielden een groep Sceloporus occidentalis 
gedurende enkele weken bij 16° C en een 
andere groep van deze hagedissen geduren
de dezelfde tijd bij 33° C, waarbij bleek dat 
als men de eerste groep hagedissen ook op 
33° C bracht en de stofwisseling meette, 
deze duidelijk boger lag dan die van de 
steeds bij 33° C gehouden hagedissen. Bij 
bepaalde hagedissen bleek de compensatie 
van de stofwisseling vrijwel perfect, met 

name bij Lacerta m. melisellensis en Lacer
ta m. galvagni, maar bij andere soorten 
(zoals bij genocmde Sceloporus occidenta
lis) bleek de aanpassing vrij beperkt. 
Deze acclimatisatie, waarmee totnogtoe nog 
slechts met een beperkt aantal reptielen is 
geexperimenteerd (overwegend met hage
dissen), blijkt ook van invloed op de tempe
ratuurtolerantie. Zo bleek de kritieke maxi
mumtemperatuur van Sceloporus occiden
talis die gedurende 34 dagen bij 7° C waren 
gehouden 0,5° C lager dan van individuen 
die bij kamertemperatuur waren gehouden. 
Hield men Amerikaanse sierschildpadden 
(Chrysemys) gedurende enige tijd op res
pectievelijk 30, 20 en 10° C dan bleken de 
kritieke maximumtemperaturen respectieve
lijk lager te liggen. Bij deze schildpadden 
werd ook aangetoond dat de mate waarin 
zij in bet Iicht verkeren mede van invloed is 
op de bestendigheid tegen warmte: hoc 
meer uren zij Iicht krijgen, hoe boger de 
kritieke maximumwaarde komt te liggen. 
L a s h b r o o k en L i v e z e y (1970) toon
den dit ook aan bij Sceloporus occidentalis. 
Zij vermoeden, dat naarmate de dagen in 
bet voorjaar Ianger worden en bet aantal 
uren per dag toeneemt, dit tot gevolg kan 
hebben dat deze reptielen geleidelijk een 
hogere tolerantie ontwikkelen voor de toe
nemende warmte in de zomermaanden. Ge
zien deze bevindingen met bet voorkomen 
van acclimatisatie is bet des te merkwaar
diger, dat als men exemplaren van Sce/o
porus houdt bij 12, 25 en 35° C gedurende 
twee we ken en deze dan test op hun v .I. t. 
in een Iaboratoriumopstelling zij dezelfde 
temperatuur opzoeken als zij gewoon zijn 
in de natuur te doen (33 tot 34 ° C), de bij 
35° C gehouden hagedissen zochten een 
temperatuur uit (30° C) die onder hun ge
bruikelijke v .l.t. lag. 
Het blijkt dus dat er, althans bij sommige 
hagedissen, enige mate van acclimatisatie 
aan veranderde temperatuurcondities be
staat. De totnogtoe verrichte onderzoekin
gen zijn beperkt en hebben nog onvoldoen
de gegevens en inzichten kunnen opleveren 
waarmee de terrariumhouder zijn voordeel 
kan doen. Bij bet instellen van de tempera
tuurvoorzieningen voor bet houden van 
reptielen in gevangenschap zal bet kunnen 
bereiken van de geldende v.l.t. als richt
waarde moeten fungeren en zal men de ge-
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wenning aan lager gelegen temperaturen 
niet moeten overschatten. Bij bet verplaat
sen van reptielen in andere terraria zal 
men er rekening mee moeten houden dat 
mogelijk enige acclimatisatie kan hebben 
plaats gehad, zodat bet niet raadzaam zal 
zijn om dieren over te plaatsen in een ter
rarium waar een veel hogere of veel lagere 
temperatuur heerst dan in bet oude terra
rium. Men zal de dieren gelegenheid moe
ten geven langzaam te wennen aan andere 
temperatuurcondities. 

RELATIVE RING 

In de laatste jaren kan men bij meerdere 
auteurs een tendens opmerken om de bete
kenis van bet begrip v.l.t. te relativeren en 
niet meer zo centraal te stellen binnen de 
problematiek van de thermoregulatie bij 
reptielen en amfibieen. Enerzijds heeft dit 
begrip aanvankelijk veel bijgedragen tot de 
kennis van de thermoregulatie van deze 
dieren, daarbij oorspronkelijk stoelend op 
de onderzoekingen van C o w I e s en B o
g e r t van de Noord-Amerikaanse hage
dissen. Anderzijds komen de laatste tijd de 
beperkingen van dit begrip duidelijk naar 
voren. Kan men nl. in bet algemeen stellen 
dat de meeste reptielen en amfibieen hun 
lichaamstemperatuur handhavtm binn~n .d~ ~ 
voor hun dagelijkse activiteiten geldende 
temperatuurmarge, dit sluit geenszins uit 
dat deze dieren juist ook actief kunnen zijn 
bij lichaamstemperaturen die buiten deze 
marge liggen. 
Zo wordt bijv. de Europese waterslang Na
trix natrix vaak op jacht aangetroffen na 
e(m regenval als de temperatuur van de om
geving verre van optimaal is (S a i n t G i
r o n s en Sa i n t G i ron s, 1956). Van de 
Australische gekko Gehyra variegata wordt 
beschreven dat deze bij zijn nachtelijk be
staan vaak op zoek is naar voedsel bij tem
peraturen die beneden zijn in bet laborato
rium bepaalde v.l.t. gelegen zijn (Bust a r d 
1967). Ook andere reptielen en amfibieen 
zijn soms genoodzaakt om hun voedsel te 
zoeken bij temperaturen die ten opzichte 
van hun v.l.t. relatief laag zijn, zoals o.a. 
de pad Bufo woodhousii jowleri (H a d
f i e 1 d, 1966) en de zeeleguaan Amblyrhin
chus cristatus (Barto 1om e w, 1966) 
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welke laatste zijn voedsel in zee zoekt waar
van de temperatuur zodanig is, dat zijn 
lichaamstemperatuur in bet water wei 10° 
C lager is dan de gebruikelijke v.l.t. 
Uit deze gevallen blijkt dat er reptie1en zijn 
die ook actief zijn bij lichaamstemperatu
rcn die afwijken van de v.l.t. en dat er rep
tielen zijn (zoals bv. nachtelijk levende gek
ko's) die zelfs uitsluitend actief zijn bij der
gelijk afwijkende lichaamstemperaturen). In 
dergelijke gevallen heeft een v.l.t.-waarde 
die men in bet laboratorium dan wei bij 
in bet wild levende dieren bepaald heeft 
slecbts een beperkte betekenis. Het begrip 
voorkeurs-lichaamstemperatuur verstaan als 
een a I g e m e n e optimumtemperatuur 
blijkt dan niet meer bruikbaar. 
Auteurs als Reg a 1 (1966), Had fie I d 
(1966), Bust a rd (1967) en Licht (1966) 
stellen dat men niet van 'de' v.l.t. kan spre
ken, maar dat er meerdere optimumtempe
raturen bestaan bij elk species voor de ver
scbillende lichaamsfuncties of activiteiten. 
Een reptiel kan een licbaamstemperatuur 
hebben die optimaa1 is voor een bepaalde 
biologische activiteit of functie. We hebben 
al eerder Reg a I (1966) geciteerd die be
scbreef hoe een Boa constrictor na de voed
selopname onder de warmtelamp kroop 
maar dit 'zonnen' abrupt beeindigde na de 
defaecatie. Reptielen kunnen op een zeker 
momept een temperatuur verkiezen die opti
maa1 is voor de functie of activiteit van dat 
moment. Cowles en Bogert (1944) 
constateerden, dat de voor de defaecatie 
noodzakelijke peristaltische bewegingen van 
de darmen bij de woestijnhagedis (Scelopo
rus magister) zich pas bij een vrij hoge tem
peratuur voltrekken (37 tot 38° C, terwij1 
in bet algemeen de v.l.t. circa 34° C be
draagt). Het was Reg a 1 (1967) die wees 
op bet verschijnsel dat een aantal hagedis
sen (zelf experimenteerde hij met Gerrho
notus-species en Klauberina-species) 
's nachts een lagere temperatuur hebben; 
naar zijn bevindingen heeft men hierbij te 
maken met een door bet dier zelf verkozen 
lagere temperatuur. 

ENKELE CONCLUSIES VOOR HET 
TERRARIUMHOUDEN 

De laatste jaren neemt bet aantal publika-



ties over onderzoekingen op bet gebied van 
de thermoregulatie bij reptielen en amfibie
en gestadig toe en bet inzicht in deze ther
moregulatie is groeiende. De terrariumhou
der heeft er zeker belang bij om de ontwik
kelingen op dit gebied te volgen. Een be
moeilijkende omstandigheid hierbij is bet 
feit, dat de relevante literatuur verspreid is 
over diverse vaktijdschriften en soms moeilijk 
toegankelijk is, terwijl bet voorts niet altijd 
zo eenvoudig is uit de empirische bevindin
gen betreffende thermoregulatie verant
woorde richtlijnen af te leiden voor de 
praktijk van de terrariumhouder. De meeste 
onderzoekers begeven zich niet op dit ter
rein en Iaten de interpretatie van de uit
komsten van hun onderzoekingen ten be
hoeve van bet houden van dieren in ge
vangenschap aan anderen over. Het arti
kel van Peake r (1969) is vrijwel bet enige 
dat ik totnogtoe ben tegengekomen. Toch 
waagt deze auteur zich maar weinig aan 
conclusies waar een terrariumhouder zijn 
voordeel mee kan doen. 
Steunende op o.a. P e a k e r wil ik probe
reo enkele voorlopige aantekeningen te ma
maken die van praktisch belang zouden 
kunnen zijn ook al zullen deze voor hen 
die ruime ervaring hebben met bet houden 
van terrariumdieren voorshands niet zo erg 
veel nieuws betekenen. 
Men kan bet in bet algemeen met P e a k e r 
(1969), Hediger (1964), E g I is (1968) 
en anderen eens zijn als zij opmerken, dat 
de behoefte aan warmte bij reptielen niet 
zelden is onderschat. Maar al te vaak wer
den en worden allerlei reptielen bij relatief 
lage temperaturen gehouden. Dat veel rep
tielen bij dergelijke temperaturen te houden 
zijn en in Ieven blijven betekent niet, aldus 
P e a k e r, dat dergelijke condities optimaal 
zijn vanuit fysiologisch gezichtspunt. Welis
waar blijken sommige reptielen tot op ze
kere hoogte hun stofwisseling aan te passen 
aan relatief lage temperaturen, maar deze 
acclimatisatie, waarover nog weinig bekend 
is, zal vermoedelijk meestal slechts beperkt 
zijn en men mag er niet te zeer op rekenen. 
Dat dieren onder dergelijke condities kun
nen groeien en (blijven) eten mag niet be
schouwd worden als bewijs dat er aan de 
gezondheid van de dieren niets mankeert. 
Met name kan de groei, de ontwikkeling 
van de productieve organen, de voortplan-

ting en bet voortbrengen van jongen ver
traagd worden. H e d i g e r (1964) wijst er 
op, dat bijvoorbeeld reuzenschildpadden in 
dierentuinen meestal te koud werden ge
houden, waardoor zij slechts Iangzaam 
groeiden en waaraan waarschijnlijk ook te 
wijten is, dat zij zelden tot voortplanting 
kwamen. 
Enige kennis van de optimum-lichaamstem
peraturen van de reptielen en amfibieen die 
men in gevangenschap houdt en van de 
wijze waarop zij hun Iichaamstemperatuur 
regelen in relatie met diverse activiteiten en 
lichamelijke verrichtingen zou zeker bij een 
groot aantal dieren kunnen leiden tot een 
meer verantwoorde wijze van houden. In 
bet algemeen zal bet zijn aan te bevelen 
reptielen en amfibieen in de gelegenheid 
te stellen hun lichaamstemperatuur op de 
voor hem optimale waarde(n) te brengen, 
hetgeen bevordelijk zal zijn voor groei en 
eetlust. Een overzicht van de v.l.t.-waarden 
zoals die voor diverse reptielen en amfibie
en zijn gevonden en door diverse auteurs 
zijn gepubliceerd (C o w I e s en B o g e r t, 
1944; Saint Giron s en Saint G i
rons, 1956; Bratt strom, 1965) kan in 
dit opzicht ook voor de terrariumhouder 
een zekere houvast bieden bij bet arrange
reo en afstellen van de temperatuurbronnen 
in bet terrarium en bij bet selecteren of bij
eenplaatsen van bepaalde reptielen of amfi
bieen voor bet terrarium. 
Daarbij moet evenwel bedacht worden dat 
bet niet raadzaam is dieren permanent bij 
hun optimum- of voorkeurs-lichaamstem
peratuur te houden. Een langdurig bloot
stellen van reptielen aan de eigen optimum
temperatuur kan schadelijk zijn en kan 
soms zelfs de dood tot gevolg hebben. Dit 
laatste toonde W i 1 h oft (1958, geciteerd 
door Peake r, 1969) aan bij Sceloporus 
occidentalis. Het zou dus een misvatting 
zijn om de v.I.t. te beschouwen als die tem
peratuur waarbij men bet dier 'bij voor
keur' moet houden en die men in bet ter
rarium als geheel moet handhaven. We heb
ben al eerder gewezen op bet misleidende 
van de term 'Vorzugstemperatur' welke tot 
deze misvatting aanleiding kan geven. 
De lichaamstemperatuur die aangemerkt 
wordt als optimale temperatuur voor in elk 
geval een aantal fysiologische processen 
blijkt op de langere duur niet altijd opti-

47 



Diersoort kritiek vrijw. v.l.t. vrijw. kritiek Bron 
min. min. max. max. 

Schildpadden 
Chelydra serpentina 5,0? 24,5 B r a t t s t r o m ( 1965) 
Deirochelys reticularia 25,5? 25,5 25,6? idem 
Pseudemys scripta 25,5 41,2 idem 
T errapene ornata 13,0 28,0 35,9 idem 
Terrapene carolina 25,6 idem 
Chrysemys picta 8,0 27,8 32,0 42,3 idem 
Sternotherus odoratus 16,2 21,2 28,8 idem 
Gopherus agassizi 15,0 30,6 37,8 39,5 idem 
Testudo hermanni 16,0 25-30 32,0 39-42 idem 

Hagedissen 
Liolaemus multiformis 1-2 4-5 37 P ears on (1954) 
Eumeces obsoletus 17,5 34 36,6 B r a t t s t r o m (1965) 
Eumeces fasciatus 13,5 33,0 37,0 idem 
Crotaphytus collaris -2,0 20,7 37,2 43,3 46,5 idem 
Crotaphytus silus 38,7 C ow I e s & B. (1944) 
Lacerta viridis 15 32 40 Saint Giron s (1956) 
Lacerta agilis 7,5 29-33 40 idem 
Dipsosaurus dorsalis 0,0 27,0 40,0 46,4 47,5 B r a t t s t r o m (1965) 
Anolis carolinensis 27,6 26,6? 30,4 41,8 idem 
Basiliscus vittatus 22,5 35,0 38,5 41,0 idem 
Iguana iguana. 26,7 33,3 42,4 46,7 idem 
Sceloporus occidentalis -3,0 26,4 35,0 38,0 44,0 idem 
Uta stansburiana 24,5 35,4 40,6 48? idem 
Lygosoma laterale 22,0 28,8 35,5 idem 
Mabuya striata 31,0 35,8 39,5 idem 
Ameiva ameiva 35,1 37,6 39,3 46,2 idem 
Cnemidophorus sexlineatus 27,0? 40,4 45,0 idem 
Cnemidophorus lemniscatus 34,5 38,8 45,0 idem 
Xantusia arizonae 23,4 25,3 28,0 idem 
Ophisaurus attenuatus 17,7 32,0 34,7 idem 
Chamaeleo dilepis 21,0 31,2 36,5 idem 
Heloderma suspectum 24,2? 27,2 33,7 42,5 idem 
A nguis fragilis 10 25 32 S a i n t G i r o n s (1956) 

Slangen 
Boa constrictor 26,0 30,0? 34,0 B r a t t s t r o m (1965) 
Coluber constrictor 15,0 29,6 37,4 42,4 idem 
Elaphe obsoleta 18,2 28,0 38,0 idem· 
Lampropeltis getulus -2,0 15,1 28,1 31,4 42,0 idem 
Natrix rhombi/era 25,8 26,9 29,8 idem 
Opheodrys vernalis 18,0 25,6 31,2 idem 
Storeria dekayi 23,8? 25,4? 27,0 idem 
Thamnophis sirtalis -2,0 9,0 25,6 35,0 38-41 idem 
Thamnophis elegans 14,2 25,7 35,0 idem 
Agkistrodon piscivorus 24,6 26,2 27,7 idem 
Crotalus atrox 18,0 27,4 34,0 39,0 idem 
Crotalus cerastes -2,0 17,5 26,2 34,5 41,6 idem 
Vipera berus 10 26,5 34 S a i n t G i r o n s (1956) 
Vipera aspis 11 29 37 idem 
Coronella austriaca 10 27,5 38 idem 
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Tabel I. lichaamstemperaturen bij reptielensoorten 
in graden Celsius. Achtereenvolgens: de kritieke 
minimumtemperatuur, de minimumtemperatuur die 
nog vr~jwillig getolereerd wordt, de voorkeurs
lichaamstemperatuur (is de gemiddelde lichaams
temperatuur die bij actieve individuen van de soort 
wordt gemeten), de maximumtemperatuur die nog 
vrijwillig getolereerd wordt en de krltleke maxlmum
temperatuur. Er zij nog eens met nadruk op gewezen 
dat dit allemaal lichaamstemperaturen zljn, geen 
temperaturen van de omgeving. 

maal voor bet welzijn van bet dier te zijn. 
Het dier moet in de gelegenheid zijn om 
naar behoefte de lichaamstemperatuur te 
Iaten daten of deze te doen stijgen tot een 
gegeven optimumtemperatuur. Het is dan 
ook raadzaam om binnen de ruimte waarin 
men de dieren houdt verschillen in tempe
ratuur aan te brengen. Men kan daartoe op 
een bepaalde plaats, bet best niet in bet 
midden maar eerder bij een der hoeken, 
een stralingswarmtebron aanbrengen die een 
bundel warmtestralen richt op een zekere 
plek op de grond. Legt men op deze plek 
een platte steen dan ontstaat ter plaatse een 
extra verwarmd plaatsje waarbij dieren die 
komen zonnen onder de lamp van hoven 
stralingswarmte ontvangen en van onderen 
geleidingswarmte. Ook na bet uitdoven van 
de lamp blijft de steen nog geruime tijd 
warm. Uiteraard zal men een en ander 
moeten aanpassen aan de gewoonten van 
bet dier en kan men ook houtstronken, of 
plekken op een achterwand of muurtje, ver
warmen. Wat betreft bet aantal uren dat 
men de warmtestraler dagelijks moet Iaten 
branden heb ik in de literatuur weinig dui
delijke aanknopingspunten kunnen vinden. 
Men zou hiervoor bet aantal uren dat de 
zon schijnt in de natuurlijke biotoop van 
bet betreffende reptiel als richtsnoer kun
nen nemen, uiteraard varii~rend per seizoen. 
Op deze wijze verkrijgt men tevens een da
ting van de temperatuur in bet gehele ter
rarium gedurende de overige uren (c.q. bij 
schemering en nacht) zodat een dag-nacht 
cyclus ontstaat die overeenkomt met de 
natuurlijke levensomstandigheden. Zoals 
bekend zal zijn vindt men vooral in de 
woestijn vaak grote temperatuurverschillen 
tussen dag en nacht, terwijl de tempera
tuurverschillen in bet tropische regenwoud 
binnen h~t etmaal alsook tussen de seizoe
nen relatief gering zijn. Het nuttige hoek 
van N i e t z k e (1969) biedt de terrarium
houder een bruikbaar schema voor klimaat-

typen alsook enkele temperatuurgegevens. 
Bij bet aanbrengen van de warmtestraler 
dient men er rekening mee te houden dat 
de temperatuur van bet onderliggende sub
straat (steen, bout, zand, etc.) bij ingescha
kelde lamp, afhankelijk van een aantal fac
toren, meer of minder hoog kan worden: 
hoe sterker de lamp (wattage), hoe korter 
de afstand van de lamp tot bet substraat, 
hoe donkerder bet substraat en hoe slechter 
bet geleidingsvermogen van dit substraat, 
hoe boger de temperatuur van dit substraat 
zal worden. Door metingen zal de maxi
maal bereikbare temperatuur bepaald die
nen te worden. Een reptiel dat een zonne
bad neemt op de plaats waar de bestraling 
maximaal is zal deze temperatuurwaarde 
zelf kunnen aannemen (natuurlijk ook weer 
afhankelijk van factoren zoals omvang en 
kleur van bet dier). De onder de stralings
lamp maximaal bereikbare temperatuur zal 
in bet algemeen niet boger mogen liggen 
dan bet maximum dat vrijwillig getolereerd 
wordt (voluntary maximum). 
In bet algemeen zullen reptielen die in bet 
wild dergelijke zonnebaden plegen te ne
men de warmtestraling wei weer uit zich
zelf verlaten als de licbaamstemperatuur te 
veel oploopt. Vooral van reptielen, die 
tbuishoren in biotopen met sterke verwar
ming door de zon, zoals woestijnen en sa
vannen, mag men aannemen, dat zij zich 
wei weten te onttrekken aan te grote stra
lingshitte. Wei moet bet dier dan uiteraard 
in de gelegenheid zijn om de straling te ont
lopen en elders in bet terrarium minder 
warme delcn te vinden. 
Er is veel te zeggen voor bet idee van 
E g I i s ( 1968) om een zekere differentia tie 
binnen de leefruimte te maken in die zin, 
dat er aparte plaatsen zijn voor voedsel, 
voor rusten of slapen en dat bet dier in de 
gelegenheid is om warmere en koelere 
plaatsen op te zoeken alsook licbtere en 
donkerder plaatsen, open gedeelten en meer 
beschutte gedeelten, enz. Het reptiel kan 
dan zelf die plaatsen opzoeken die op zeker 
moment optimaal zijn. 
Er zijn evenwel ook reptielen die zicb niet 
altijd aan te grote stralingshitte onttrekken, 
met name die reptielen die in de vrij con
stante en vaak boge temperatuur van bet 
tropische regenwoud Ieven. Dergelijke rep
tielen zijn vaak slechter hestand tegen hoge 
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alsook tegen relatief lage temperaturen dan 
hv. woestijnreptielen (Bogert, 1959). 
Volgen Bratt strom (1965) hehhen rep
tielen uit tropische streken geen hogere 
voorkeurstemperaturen dan reptielen uit 
meer gematigde streken, maar zijn ze (voor
al) niet hestand tegen lagere temperaturen. 
Plaatst men een dergelijk reptiel, hv. een 
groene leguaan (Iguana iguana) die in tro
pische wouden leeft, zonder meer in een 
woestijn dan zou dit dier niet proheren aan 
de hete zon te ontkomen, maar zou het 
hlijven zitten tot het door oververhitting 
sterft (B o g e r t, 1959). H e dig e r (1964) 
heschrijft een geval van een in een dieren
tuin ontvluchte Python sebae die op hete 
pijpen was gekropen en later overleed door 
de ernstige hrandwonden die hij daar had 
opgelopen. Voorzichtigheid hij het aanhren
gen en gehruiken van warmtestralers of an
dere verwarmingsapparatuur is vooral hij 
deze uit de tropische regenwouden afkom
stige dieren gehoden. 
Wellicht zal het hij dit soort dieren aan te 
hevelen zijn om de aangehoden tempera
tuur (vooral die van de Iucht) zo veel mo
gelijk te doen overeenkomen met de tempe
raturen die in de hiotoop van bet hetref
fende dier gelden, ook lettend op de varia
tie per seizoen en per etmaal. Vooral zal 
gedacht moeten worden aan luchtverwar
ming door warmtehronnen die de warmte 
goed verspreiden (Murphy, 1969). 

WARMTE EN LICHT 

Tenslotte nog een enkele opmerking over 
bet verhand tussen warmte en Iicht. Warm
te en Iicht hehhen in de natuur een wisse
lende relatie al naar het type klimaat. Glo
haal genomen kan men zeggen dat heide 
in de natuur vaak gelijke tred houden in die 
zin, dat waar (zon-)Iicht is, meestal ook 
warmte( -straling) aanwezig is, omdat de zon 
onze helangrijkste hron is van warmte en 
Iicht. In de woestijn en in iets mindere mate 
in de savanne gaat een hoge temperatuur 
samen met een grote lichtintensiteit. Dat 
dit verhand niet altijd hestaat hlijkt hij de 
tropische regenwouden, waar tamelijk hoge 
temperaturen heersen maar slechts weinig 
Iicht doordringt tot de hodem. 
Tot op zekere hoogte heeft Iicht overeen-
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komstige effecten op levende wezens als 
warmte. Ook Iicht is van invloed op de 
groei en bet welzijn van reptielen en heeft 
een onmiskenhaar effect op fysiologische 
pmcessen. Licht heeft een stimulerend ef
fect op de stofwisseling en speelt een rol hij 
de groei van het organisme, met name ook 
op de groei en het functioneren van de ge
slachtsorganen. 
Over de wijze waarop de samenhang tussen 
Iicht en warmte van invloed is op groei en 
verrichtingen van reptielen is totnogtoe nog 
hetrekkelijk weinig hekend. Er zijn aanwij
zingen, dat hij sommige reptielen de warm
te de helangrijkste factor is inzake groei en 
optimaal functioneren, terwijl hij andere 
reptielen de invloed van bet Iicht een rela
tief grote rol speelt. Zo hleek hv. de hage
dis Uta hij haar activiteit vooral afhankelijk 
van warmte en niet van de lichtcyclus, 
maar de activiteit van de nachtelijk levende 
hagedis Coleonyx hleek afhankelijk van een 
hepaalde wisselwerking tussen Iicht en 
warmte. Bij andere hagedissen, hv. Phryno
soma, hleek de activiteit in de zin van bet 
's morgens actief worden niet afhankelijk 
van Iicht of temperatuur maar meer he
paald te worden door een soort ingehouwde 
tijdszin ('hiologische klok'). 
Het Iicht speelt voorts een rol hij de ver
anderingen van activiteiten die samenhangt 
met de opeenvolgende seizoenen en de fy
siologische aanpassingen die veel reptielen 
vertonen. Ook in dit opzicht is er veelal 
een verhand tussen temperatuur en Iicht in 
die zin, dat als de dagen korter worden de 
gemiddelde dagtemperatuur doorgaans 
evenzeer afneemt, in elk geval in de suh
tropische en meer gematigde streken. 
Lash h roo k en L i v e z e y ·(1970) kon
den de weerstand tegen hogere temperatu
ren (de kritieke maximum temperatuur) hij 
bagedissen (Sceloporus occidentalis occi
dentalis) naar hoven verschuiven door deze 
dieren aan langere licbtperioden per dag 
hloot te stellen. Hetzelfde werd door andere 
auteurs gevonden hij de hagedis A no lis ca
rolinensis en hij de sierschildpad Chryse
mys picta. Genoemde auteurs vermoeden, 
dat bet Ianger worden van de dagen er toe 
hijdraagt dat dergelijke reptielen geleidelijk 
gaan wennen aan de in de zomermaanden 
boger wordende temperaturen en daar, door 
bet boger worden van de kritieke tempera-



tuurwaarde, ook beter hestand tegen wor
den. De lichtfactor draagt dus bij deze rep
tielen bij tot de acclimatisatie welke ont
staat door gewenning aan de veranderde 
temperatuur. Het blijkt wei, dat men bij 
studies over de warmteregulatie bij reptie
len en amfibieen voortaan meer rekening zal 
moeten houden met deze licht-factor. 
Er zal nog veel onderzoek moeten worden 
verricht voor de terrariumhouder met de 
verworven kennis zijn voordeel kan doen. 
Zonder twijfel zal meer kennis van de wij
zen waarop reptielen en amfibieen voor hun 
groei en functioneren afhankelijk zijn van 
de diverse klimatologische factoren, waar
van temperatuur en Iicht zeer belangrijke 
componenten zijn, kunnen bijdragen tot 
een meer verantwoord en succesvoller 
houden en doen voortplanten van deze 
dieren in gevangenschap. Met name zal 
men meer rekening moeten gaan houden 
met de onderlinge verhouding van warmte 
en Iicht in hun cyclus per etmaal en met 
de diverse seizoenen. P e a k e r (1969) be
veelt bet coordineren van warmte en Iicht 
volgens een vast rytme aan waarbij beide 
factoren onafhankelijk van elkaar onder 
controle worden gehouden. 

SAMENVATIING VAN ENKELE 
PUNTEN 

Ter voorkoming van verwarring lijkt het de 
redactie nuttig enkele punten die in dit ar
tikel ter sprake zijn gekomen scherp naast 
elkaar te stellen: 
1) De lichaamstemperatuur van een reptiel 
verschilt dikwijls van de temperatuur van 
de omgeving. 
2) Bij actieve dieren die in de gelegenheid 
zijn hun lichaamstemperatuur te varieren 
wordt een betrekkelijk constante lichaams
temperatuur gemeten. Het gemiddelde van 
deze metingen wordt wei de voorkeurs-li
chaamstemperatuur (v.l.t.) genoemd. Een 
andere naam zou kunnen zijn 'gemiddelde 
lichaamstemperatuur bij actieve individuen'. 
3) Vele biologische processen hebben een 
optimale temperatuur. Is de temperatuur 
boger of lager dan verloopt het proces 
minder goed of helemaal niet. De optimum
temperaturen van processen als slapen, ja
gen, voedsel verteren etc. zullen dikwijls 

verschillen. 
4) De v.l.t. is de optimale lichaamstempe
ratuur voor een of enkele biologische pro
cessen (wellicht bet jagen als men de v.l.t. 
uit metingen aan actieve dieren bepaalt). 
Voor andere, even onontbeerlijke, biologi
sche processen geldt een ander optimum en 
dus een andere voorkeur. 
5) Het is adekwaat te spreken van opti
male lichaamstemperaturen voor bepaalde 
processen. Een daarvan is de v.l.t. van 
C o w I e s en B o g e r t. Het idee van deze 
auteurs van een soortspecifieke karakteris
tieke lichaamstemperatuur wordt daarmee 
niet verworpen maar veralgemeend. Iedere 
soort heeft bepaalde (karakteristieke) opti
ma voor bepaalde processen. 
6) De optimale lichaamstemperatuur voor 
een bepaald proces hoeft niet de beste om
gevingstemperatuur te zijn. Sommige dieren 
zullen bij bepaalde processen een omge
vingstemperatuur verlangen die bv. lager is 
dan de optimumtemperatuur (tesamen met 
veel straling), terwijl andere soorten bij dat 
proces juist een omgevingstemperatuur zul
len verlangen die wei gelijk is aan de op
timumtemperatuur. F. 

SUMMARY 

Since studies of C o w 1 e s and B o g e r t 
(1944) a lot of research is done on thermo
regulation in reptiles. A review of some re
sults of this research is given. Knowledge 
of thermoregulation in reptiles and amphi
bians is important for theiri keeping in 
terraria. Many problems about temperature 
and light conditions in terraria are still 
unsolved. 
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Australische reptielen XI: Gekkonidae 

lngezonden maart 1973. Als laatste in deze reeks 
volgt nog een artikel over Australische skinken. 
lnhoudsoverzicht: gekko's - bespreking van enkele 
soorten - recente invasie - summary. 

GEKKO'S 

Over de gehele wereld verspreid Ieven on
geveer 650 soorten gekko's, die volgens 
Bust a r d (1970) aile ondergebracht die
nen te worden in de familie Gekkonidae. 
Deze omvangrijke familie splitst hij aan de 
hand van allerlei kenmerken in vier sub
families. Tot twee van deze subfamilies, de 
Gekkoninae en de Diplodactylinae, behoren 
aile gekko's van bet vijfde werelddeel, in 
totaal ongeveer 50 soorten. De vertegen
woordigers van de andere twee subfamilies, 
de Eublepharinae en de Sphaerodactylinae, 
moet men vooral in de Nieuwe Wereld 
zoe ken. 
Overigens bestaat er nogal wat versebil van 
mening over de systematisebe indeling van 
de gekko's. Doorslaggevend bij de indeling 
zijn vaak de vorm van de pupillen en de 
vorm van de heebtschijfjes aan de onder
zijde van de vingers en tenen. Daarin is 
een grote variatie, zodat men in de litera
tour versehillende indelingen kan tegenko
men. Sommige berpetologen ondersebeiden 
wei drie of vier families, met daarnaast in 
sommige gevallen nog een onderverdeling 
in subfamilies. 
De Australiscbe gekko's zijn aile nacbtdie
ren en varieren in grootte van de 25 em 
lange bladstaartgekko Phyllurus cornutus tot 
de donkergekleurde Diplodactylus elderi, 
die sleebts een lengte van iets ·meer dan 5 
em bereikt. Tussen deze beide uitersten 
treffen we een grote diversiteit van gekko
soorten aan, die de meest uiteenlopende 
biotopen bewonen en vaak bizarre licbaams-

vormen vertonen. Helaas kunnen er van 
deze interessante reptielengroep maar en
kele besproken worden. 

BESPREKING VAN ENKELE 
SOORTEN 

Een opvallende verscbijning is de 10 tot 14 
em lange knobbelstaartgekko Nephurus 
asper, die de drogere streken van Queens
land en bet Noordelijke Territorium be
woont. Hij dankt zijn naam aan bet knob
beltje aan bet einde van z'n zeer korte en 
dunne staart. In tegenstelling tot vele an
dere hagedisaebtigen breekt bij deze soort 
de staart niet af als bij wordt aangevallen. 
Het is een terrestriseb levende gekko, die 
de dag onder stenen of in gaten in de grond 
doorbrengt. Het ruwe liebaam is aan de 
bovenzijde bruin en vertoont een aantal 
roze en witte vlekjes. Bij gevaar spert bet 
dier de bek ver open en laat een langge
rekt geluid boren. Hoog op de tenen staand 
maakt bet bovendien op en neer gaande be
wegingen met bet liebaam. Soms maakt bet 
zelfs korte sprongetjes in de ricbting van 
zijn aanvaller. Deze gebele voorstelling is 
eebter niets anders dan bluf, want wordt 
z'n belager er niet door afgescbrikt, dan 
gaat de bagedis er zo snel als bij kan van
door. 

In tegenstelling tot voorgaande soorten 
beeft de dikstaartgekko Gymnoaactylus 
milii een opvallend forse en dikke staart. 
Het is een van de kleurrijkste gekko's van 
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Australie. De grondkleur is roodbruin met 
rijen gele en witte vlekken, die op de staart 
echte dwarsbanden vormen. De dikke staart 
doet dienst a ls opslagplaats voor vet. In 
slechte tijden teert hij hierop. Deze onge
veer 14 em lange gekko met z'n opvallend 
grote ogen bewoont nagenoeg geheel zuide
lijk Australie, vooral de wat drogere ge
bieden. Hij komt tot in de voorsteden van 
Sydney voor. 

De Pilbara-woestijn in noordwest Australie, 
een van de droogste en heetste woestijnen 
van dit continent, vormt het woongebied 
van de pas in 1965 ontdekte gekkosoort 
Gehyra pilbara. De late ontdekking van dit 
reptiel is een gevolg van zijn merkwaardige 
levenswijze. Hij leeft namelijk in de tot 

Fig. 1. Phyllurus comutus. Foto : Australian News 
and Information Bureau. Canberra. 
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twee meter hoge nesten van de termieten
soort Nasutitermis troidea. Dit is een ideale 
woc nplaats, want er heerst a ltijd een con
stante temperatuur en vochtigheidsgraad. 
Buiten zo'n bouwsel zou de gekko binnen 
korte tijd sterven, omdat hij niet op droogte 
en extreem hoge temperaturen is ingesteld. 
Hij is geheel van deze symbiose afhankelijk 
en voedt zich zelfs uitsluitend met zijn 
gastheren. Een nadeel is er wei. D e dwerg
python Liasis childreni perthensis, die zich 
graag met reptielen voedt, vooral hagedis
sen, is op de hoogte van de verblijfplaats 
van de termietengekko en zoekt hem vaak 
in zijn ogenschijnlijk comfortabele wooing 
op. 
Een soort die men vaak in huizen aantreft 
is Gehyra australis. Hij wordt iets meer dan 



Fig. 2. Nephurus asper. Foto: Australian News and 
Information Bureau, Canberra. 

10 em lang en is blauwbruin met soms een 
donkerkleurige tekening. De kleur is echter, 
zoals zo vaak bij gekko's, sterk afhankelijk 
van allerlei factoren, zoals temperatuur, 
emoties e.d. 

Het geslacht Oedura, waarvan thans acht 
soorten bekend zijn, kan men in aile staten 
aantreffen, vooral in Nieuw-Zuid-Wales en 
Queensland. 
Oedura tryoni wordt ongeveer 15 em lang 
en leeft onder stenen of andere voorwerpen 
op de grond·. Een enkele keer wordt hij ook 
onder de loszittende schorslaag van boom
stammen aangetroffen. Zijn Iichaam is dan 
ook enigszins afgeplat. Ook Oedura cog
geri, die pas in 1966 beschreven werd, ver
toont deze Iichaamsvorm. In levenswijze is 
dan ook weinig verschil. Oedura tryoni legt, 
evenals de meeste andere gekkosoorten, 
twee eieren per keer. Soms worden de 
witte eitjes ingegraven, doch meestal Iiggen 
ze onbeschut op matig vochtig zand onder 
een rotsblok. Opvallend is bet gewicht van 
de eitjes in vergelijking met dat van de 

moeder. Bust a r d (1967), die hiervan een 
speciale studie gemaakt heeft, constateerde 
dat het gemiddelde gewicht van vrouwtjes 
rond de 11 g lag en dat de eitjes tezamen 
ca. 2,9 g wogen, d.w.z. dat een legsel meer 
dan 25°/o van het totale Iichaamsgewicht 
van een vrouwtje uitmaakt. 

Bij Heteronotia by110ei, een ca. 7 em lange 
gekkosoort met stekelige schubben, die men 
door geheel Australie aantreft, is een eitje 
groter dan de kop van het vrouwtje. Het 
gewicht kan wei 300/o van haar lichaams
gewicht bedragen. Deze soort wordt niet 
oud. Waarschijnlijk bereiken de dieren 
slechts een leeftijd van 2 a 2 1/2 jaar. Hun 
gehele Ieven verblijven ze onder schors op 
boomstammen of onder voorwerpen op de 
grond. Aileen 's nachts verlaten ze hun 
schuilplaats en jagen op vlinders, kevertjes 
en andere kleine insecten. Het is merk
waardig dat de dieren zo weinig treklust 
vertonen. Ze worden nagenoeg altijd (win
ter en zomer) op dezelfde plaats aange
troffen. 
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1 Fig. 3. Gymnodactylus mllll. Foto: Australian News 
and Information Bureau, Canberra. 

Opvallende verschijningen onder de Austra
lische Gekkonidae zijn ook de bladstaart
gekko's. Twee soorten zijn bekend, namelijk 
Phyllurus platurus en de reeds eerder ge
noemde Phyllurus cornutus. Zij hebben een 
ste rk verbrede, afgeplatte staart, die in een 
punt eindigt. Zittend op een boomstam 
zorgt de prachtige schutkJeur ervopr, dat 
de dieren nauwelijks opvallen. Eerstge
noemde soort komt in wat drogere, meer 
rotsachtige streken voor, terwijl de andere 
de vochtige regenwouden bewoont. 

Diplodactylus williamsi, de stekelstaartgek
ko, heeft een merkwaardig verdedigings
wapen ontwikkeld. Dit dier heeft op de 
staart twee longitudinale rijen van vrij forse 
stekels. Bij een aanval draait de bagedis z'n 
staart in de richting van de aanvaller en 
spuit uit de stekels een zeer kleverige vloei
stof die wat lijkt op spinrag als het ge
stold is. Het is moeilijk te verwijderen en 
kan over een afstand van meer dan 50 em 
'afgevuurd' worden. K leine predators wor
den erdoor op ecn afstand gehouden. De 
ca. 11 em lang wordende gekko beeft een 
arboreale levenswijze. In de warmere maan-
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den leeft hij hoog in de borneo, in de kou
dere aan de voet. Hij komt aileen in bet 
hoge noorden van Australie voor. 

RECENTE INVASIE 

Behalve een groot aantal endemische gek
kosoorten, komen in Australie ook enkele 
Aziatische gekko's voor, die in recente tij
den kans hebben gezien hun verspreidings
gebied uit te breiden. Een daarvan is Hemi
dactylus /rena/us, die in de omgeving van 
Darwin (Noordelijke Territorium) al zo tal
rijk geworden is, dat hij Gehyra australis 
uit de huizen verdringt. Het is zeker geen 
uitzondering als men op een warme avond 
10 of meer van die vlugge Aziatiscbe gek
ko's rond de buiskamerlamp ziet rennen op 
jacht naar insecten. 

SUMMARY 

Based on exisisting literature some remark
able Australian gekkos and their habits a re 
discussed. 


