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Op 20 juli 2020 ontvingen wij bericht van Jacobien Donkers 
dat er al ruim een jaar bij familie van haar in Nistelrode 
twee gekko’s in de tuin leven. 

Ze stuurde een paar foto’s mee en op basis van de foto’s lijkt 
het te gaan om muurgekko’s of Moorse gekko’s (Tarentola 
mauritanica). Dit is een algemene soort in de landen rond de 
Middellandse Zee (Zuid-Europa en Noord-Afrika). Ze worden 
vaak gehouden als huisdier of liften ongemerkt mee met 
transporten van bijvoorbeeld olijfbomen, marmersteen en soms 
in vouwwagens of caravans.

De twee gekko’s van circa 15 cm lang zitten regelmatig op de 
stenen muur en verschuilen zich achter een houten vierkant 
van planken bij verstoring (zie foto’s). De bewoners hebben 
aangegeven dat ze regelmatig aanvoer van materiaal vanuit Italië 
hebben en in 2017 ook een machine vanuit Zuid-Spanje. Het is 
dus heel goed mogelijk dat ze met één van die transporten zijn 
meegereisd. Waar ze overwinteren is niet bekend.

Deze twee gekko’s in 
een tuin in Nistelrode 
hebben in ieder geval al 
één Nederlandse winter 
overleefd.  
(Foto’s: Jacobien 
Donkers & Elly van der 
Heijden)

Gekko’s overleven  
Nederlandse winter

Op 5 september jl. werd voor de tweede keer de jaarlijkse 
Friese Vrijwilligersdag Natuur georganiseerd. Verspreid over 
de provincie werden meer dan 20 workshops en excursies 
gehouden, waaronder een RAVON-schepnetexcursie in 
natuurreservaat De Alde Feanen. Vanwege Covid-19 werden 
de excursies dit keer in extra kleine groepjes gehouden. Wie 
liever thuis bleef kon één van de zes online lezingen volgen. 

In De Alde Feanen wisselen moeras en open water elkaar af. Dit 
maakt het een uitstekend gebied voor soorten als snoek, zeelt, 
ruisvoorn en bittervoorn. Ook komt de grote modderkruiper er 
voor; er eentje vangen vormde de “heilige graal” voor de excursie. 
Overigens was er stevige concurrentie want ook de zeearend komt 
in dit gebied graag een visje halen. Bij aanvang was het prachtig 
weer, maar tijdens de kennismaking en introductie rolden de 
eerste donkere wolken over het gebied. Nog voor de deelnemers 
hun waadpak aan hadden, barste de eerste stortbui los. Tijdens 
het vissen werd de regen gelukkig iets minder. Al snel werden de 
eerste vangsten gedaan, waaronder zeelt, ruisvoorn en blankvoorn. 
Opvallend was de aanwezigheid van de marmergrondel die het 
prima doet in de slibrijke slootjes van De Alde Feanen. 
Helaas bleef de vangst van een grote modderkruiper uit. 

Vlak voor de afsluiting werd toch nog de verwachte snoek gevangen 
en bewonderd in het cuvet. Met zijn afwisselende licht- en 
donkergroene strepen een mooie afsluiting van de excursie.

Fabian Smith

Visexcursie Friese Vrijwilligersdag Natuur

RAVON organiseert dit najaar weer op verschillende plaatsen 
visexcursies, zie www.ravon.nl/agenda. 
Lijkt het je leuk om met het schepnet de wateren in jouw regio te 
inventariseren op vissen? Meld je dan aan voor het Meetprogramma 
Zoetwatervissen of mail naar f.smith@ravon.nl.


