KLEMMERS DAGGEKKO
KLEMMERS DAGGEKKO'S ...

NEDERLANDSE NAAM

Klemmers daggekko
FRANSE NAAM

Gecko diurne de Klemmer

• Hun karakteristieke kleur (gele kop, blauw lichaam, blauwe staart en zwarte tekening) onderscheidt hen direct van andere soorten van dit genus die allen een groene basiskleur hebben.
• Deze gekko’s leven in bamboebossen.
Ze gebruiken de bamboe ook om zich te verstoppen: bij gevaar kruipen ze snel naar de achterzijde
van de bamboestengel waar ze snel naar boven
of naar onder kunnen vluchten zonder gezien te
worden, of ze verstoppen zich in de holle stengel
van de bamboe.
• Phelsumas kunnen niet met de ogen te knipperen, daarom worden deze met hun tong gereinigd. In tegenstelling tot meeste andere overwegend nachtactieve gekkosoorten, hebben ze een
ronde pupil zoals andere dagactieve dieren.

KENMERKEN
•
•
•
•

Klasse: 		
Reptielen
Orde: 			Schubreptielen
Familie: 		 Gekko’s
Lengte: 		
9-10 cm, waarvan
ongeveer de helft staart
• Gewicht: 		
5-6 g
• Max. leeftijd: 		
6-10 j

ENGELSE NAAM

Klemmer’s day gecko
WETENSCHAPPELIJKE
NAAM

Phelsuma klemmeri

VERSPREIDINGSGEBIED
KLEMMERS DAGGEKKO'S

VERSPREIDINGSGEBIED De gekko’s leggen de eieren met een harde
Klemmers daggekko’s komen enkel voor in
noordwest Madagaskar: er is een populatie
op het schiereiland Ampasindava en een andere in de buurt van het 600 km zuidelijker
gelegen Mandrozomeer. Ondanks onderzoek
in de gebieden ertussen zijn er geen dieren
aangetroffen, blijkbaar zijn er dus 2 geïsoleerde populaties.

BIOTOOP

Deze daggekko leeft alleen in stukken bamboebos die gelegen zijn zowel in intacte
wouden als in gedegradeerd woud. Ze zitten
vooral op de gladde, gele bamboestengels
van middelgrote tot volwassen of zelfs dode
bamboe.

schaal los op een beschutte plaats (zgn. vrijlegger). Na 40-50 dagen (afhankelijk van de
temperatuur) komen de jongen uit. Bij hun
geboorte zijn ze 22-29 mm groot, en volledig
op zichzelf aangewezen.

BEDREIGD

De bamboebosjes waarin deze gekko’s leven
zijn bedreigd. Ze worden platgebrand om
daarna te gebruiken als landbouwgrond.
Daarnaast is deze soort ook erg populair in de
terrariumhandel; de soort werd daarom zowel lokaal beschermd als opgenomen in de
CITES bijlage II/B en er worden ondertussen
voornamelijk in gevangenschap gekweekte
dieren verhandeld.

VOEDING

Ze eten vooral insecten en andere kleine ongewervelden, maar ook zoete vruchten en
nectar.

VOORTPLANTING

De geslachten bij de Klemmers daggekko zijn
moeilijk van elkaar te onderscheiden.
Het voortplantingsseizoen loopt van september tot februari en in deze periode worden er
ongeveer om de vier weken legsels geproduceerd. Vrouwtjes leggen per keer 2 eitjes, verstopt in de stengels van de bamboe.
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