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Lacerta 
Lacerta is de tweemaandelijkse publikatie van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. De vereniging heeft onge
veer 2000 !eden, waarvan ruim 150 in bet buitenland. Voor plaatsing komen in aanmerking artikelen over reptielen, amfibieen, terrariumtech
niek, terrariumplanten en geleedpotigen. De voorkeur gaat uit naar artikelen over xoortplanting, gedrag en ecologic. 
De vereniging en bet tijdschrift hebben geen winstoogmerk. Medewerkers en auteurs ontvangen geen honorarium. Ovemame van artikelen ai
leen na schriftelijke toestemming van de hoofdredactcur. 

Aanwijzingen voor auteurs 
Aile correspondentie betreffende bet tijdschrift Lacerta via de hoofdredacteur. 
Manuscripten bij voorkeur insturen OP. MS-DOS diskette in WordPerfect zonder opmaakcodes (of anders in ecn ASCII-bestand) samen met 
twee afdrukken. lndien dit niet mogehjk is. dan in drievoud getyP.t met dubbele regelafstand en brede marge. 
Het manuscript dient niet al eerder gepubliceerd te zijn, of tegeliJkertijd elders ter publikatie aangeboden te worden. 
Raadpleeg voor stijl en indeling recente nummers van Lacerta. Na de titel met Nederlandse en wetenschappelijke naam, volgen de naam en hct 
adres van de auteur en een korte inleiding. De overige tekst onderverdelen in hoofdstukken met zo kort mogelijke kopjes. Geen voetnoten ge
bruiken. Het artikel beeindigen met een Nederlandse samenvatting. die in het Engels wordt vertaald, en een alfabctische literatuurlijst met aile 
in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven (artikel, boek, verzamelwerk): 
LEEUWEN. F. van, 1984. De Japanse vuurbuiksalamander (Cy11ops pyrrlwgaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42:230-237. 
MERTENS, R. & H. WERMUTH, 1960. Die Amphibien und Reptihen Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main. 
SCHNEIDER. B .• 1981. Algyroidesjitzingeri (W1egmann, 1834)- Tyrrhenische Kieleidechse. In: Bohme, W. (red.). Handbuch der Reptilien 
und Amphibien Europas. Band I. Echsen 1: 392-401. Akademische Verlags~esellschaft, Wiesbaden. 
Als illustraties komen in aanmerking goede dia's, zwartwit- en kleurenfoto s, en zwartwit-tekeningen (in zwarte inkt) elk op een apart blad. 
Tekeningen en foto's maximaal op A4 formaat inzenden. De genummerde illustraties dienen elk vergezeld te gaan van een korte tekst als on
derschrift. Vermeld deze teksten op een apart vel. Dia's krijgt u teruggestuurd. overige illustraties aileen op verzoek. Auteurs ontvangen drie 
presentexemplaren, eventueel meer na overleg vooraf met de hoofdredacteur. 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de vereniging omvat onder meer een abonnement op Lacerta (zesmaal per jaar) en het Mededelingenblad (elfmaal per 
jaar). Verenigingsjaar en jaargang !open van oktober tot en met september. De contributie voor 1994-1995 bedraagt /55,00 (Nederland en 
Belgie), /80,00 (elders). 
Adreswijziging, aanmelding, of opzegging (v66r I september) bij de ledenadministratie. 
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De Rode Salamander (Pseudotriton ruber) 

Familie Plethodontidae, Longloze salamanders. 
Oosten van de Verenigde Staten, van de staat New York tot Texas. 
Meestal 10 a 15 em lang, bij uitzondering tot 18 em. De kleur wordt bij ouder wor
den donkerder en somberder. 
Leeft onder stenen, mos, stammen en dergelijke, in de directe omgeving van koel, 
helder en stromend water. Oat kunnen beekjes zijn, maar ook een druppelend bron
netje op een helling. Water met een zandige of stenige bodem heeft de voorkeur. 
Komt soms ook in open terrein voor. 
Mannetjes zijn geslachtsrijp na vier jaar, vrouwtjes na vijf jaar. Eieren worden af
gezet aan de onderkant van stenen of in holletjes en worden vaak door het vrouw
tje bewaakt. De eieren zijn relatief groot. Ze zijn wit en staan op steeltjes. De jon
ge larven kunnen zeker tien weken zonder voedsel. 
Regenwormen, pissebedden, kleine naaktslakken en ander dergelijk gedierte dat 
onder vochtig hout in het bos is aan te treffen. 
In een koel en vochtig salamanderterrarium goed in Ieven te houden. De soort 
neemt dan ook bewegende reepjes vlees aan. De voortplanting geeft problemen. 
Daarvoor is koel, stromend water nodig en een holletje onder water. 

CONANT, R., 1975. A tield guide to reptiles and amphibians of eastern and central North 
America. Houghton Miftlin Co., Boston. 
DUELLMAN, W.E. & L. TRUEB, 1986. Biology of the Amphibia. McGraw Hill, New York. 

Tekening: Kate Spencer. Tekst: Peter Mudde. 

Andere bladen: BARNETT, A., 1994. 
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Poison frogs eat poison prey 
New Sci. 143: 16. 

De zogenaamde pijlgifkikkers blijven de gemoederen bezig houden. Oat de huid 
van deze dieren zeer krachtige vergiften kan uitscheiden is allang bekend: we heb
ben er op deze plaats al eerder aandacht aan besteed. Het bleef echter raadselachtig 
waarom die giftigheid een stuk minder wordt als de dieren in gevangenschap ge
houden worden. Het viel John Daly van het National Institute of Health in 
Bethesda, USA, op dat een aantal bestanddelen uit het mengsel aan chemicalien dat 
de kikkers uitscheiden, ook in de insekten voorkomt die in de strooisellaag van het 
woud Ieven. Hij vroeg zich af of de toxines (vaak zijn het alkalo"iden) uit het voed
sel zouden kunnen komen. 
Twee groepen van Dendrobates auratus met een identieke voorgeschiedenis wer
den verschillend gevoederd. De ene groep met fruitvliegen (die geen giftige alka
lo"iden bevatten) en de andere groep met ongewervelden van de bosgrond. Na zeven 
maanden werden de uitscheidingsprodukten geanalyseerd. De groep die fruitvlie
gen had gegeten produceerde geen toxische alkalo"iden (net als de andere dieren in 
gevangenschap ). De andere groep deed dat wei. Van de 21 alkaloi"den die konden 
worden gei"dentificeerd kwamen er 18 overeen met verbindingen die door D. aura
Ius uit het regenwoud van Panama worden geproduceerd. Enkele daarvan zijn 
uniek en worden door de kikkers zelf aangemaakt. Andere alkalo"iden werden ook 
aangetroffen in kevers, mieren en miljoenpoten die op hun menu staan. 
Het zou dus best zo kunnen zijn dat de kikkers een voorkeur hebben voor giftige 
prooidieren. Een intrigerende mogelijkheid. 

Samenvatting: John Boonman 
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De relatie tussen gewicht en carapaxlengte 
bij de Roodwangsierschildpad (Trachemys 
scripta elegans) 

INLEIDING 
Het inschatten van de gezondheid van 
schildpadden is meestal geen gemakke
lijke zaak. Als belangrijkste maatstaf 
wordt gewoonlijk, na een uitwendige 
inspectie, het lichaamsgewicht vergele
ken met de carapaxlengte (lengte rug
schild). 
JACKSON ( 1980) zette deze twee para
meters voor Testudo hermanni en T. 
graeca ten opzichte van elkaar uit in 
een grafiek waardoor hij op een eenvou
dige wijze de gezonde van de zieke (te 
vette of te magere) dieren kon scheiden. 
Dit artikel bevat gewichten en carapax
lengten van 167 uiterlijk gezonde, in 
gevangenschap gehouden roodwang
schildpadden, Trachemys scripta ele
gans. 
Met behulp hiervan kan men op een 
meer wetenschappelijke basis een idee 
krijgen van de gezondheidstoestand van 
een Roodwangsierschildpad en ver-

mijdt men zeer vage termen zoals 'goed 
van gewicht' of 'te mager voor zijn 
grootte'. 

METHOD EN 

2~ r----------------------------------, 

De dieren werden in de loop van ver
scheidene jaren bij verse hi llende lief
hebbers gemeten en gewogen. De ge
wichten werden bepaald tot op een 
gram nauwkeurig met een weegschaal 
met digitale aflezing. Om de carapax
lengten te meten werd de zogenaamde 
stokmaat genomen dat wi I zeggen de 
rechte lijn tussen de uiterste randen van 
de voorste en de achterste marginale 
schilden (randschilden). Daar£oe werd 
het toestel gebruikt dat beschreven 
werd door CAGLE (I 946 ). Het bestaat 
uit een meetlat, waarop op het nulpunt 
een verticale plaat is gefixeerd. 
Hiertegen drukt men de voorste margi
nale schilden. Een tweede. beweegbare 
plaat die over de meetlat glijdt. drukt 
men tegen de achterste marginate schil
den en gelijktijdig leest men op de 
meetlat de lengte van het rugschild af. 
De aflezing is tot op een millimeter 
nauwkeurig. 
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1~ 
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~ 
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0 
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RESULTATEN EN DISCUSSIE 
Aile gemeten waarden zijn uitgezet in 
Fig. 1. 
Omdat het aflezen tamelijk onnauw
keurig is, wegens de grote hoeveelheid 
gegevens en de beperkte grootte van de 
curve, heb ik een samenvatting gemaakt 

500 1 000 1500 2000 2500 van de resultaten (tabel). Hierin heb ik 
de carapaxlengten ingedeeld in groepen 

Gewicht (g) (waarden telkens stijgend met 5 mm) 
Fig. 1. Carapaxlengte (CL) als functie van het gewicht van 167 samen met de respectievelijke mini-
Trachemys scripta elegcms, gemeten in gevangenschap. mum- en maximumgewichten van de 
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CL(mm) n 

25-29 II 
30-34 2 

35-39 I 
40-44 

45-49 3 
50-54 
55-59 2 
60-64 6 
65-69 2 
70-74 2 
80-84 2 
85-89 5 

90-94 I 
95-99 I 

100-104 I 
105-109 2 

110-114 9 
115-119 4 
120-124 2 

125-129 4 

130-134 8 

dieren. Op deze manier komen de varia
ties binnen een zelfde groep beter tot ui
ting. Dat de waarden grote afwijkingen 
ten opzichte van het gemiddelde kun
nen vertonen, kunnen we aflezen in de 
tabel. 
De gewichtsverschillen zijn te verkla
ren door individuele factoren zoals o.a. 
de fysieke conditie en de specitieke 
vorm van de schildpad. Ook het al of 
niet geledigd zijn van de urineblaas kan 
varia ties geven tot I 0% van het li
chaamsgewicht. 
Alhoewel geslachtsrijpe vrouwtjes van 
de Roodwangsierschildpad gemiddeld 
groter en zwaarder zijn dan mannetjes, 
vallen ook de punten van deze laatste 
dieren mooi op de curve. In de grafiek 
is, omwille van dit feit en voor de dui
delijkheid, geen onderscheid gemaakt 
tussen de geslachten. Wei is het opval
lend dat de vrouwelijke dieren veruit in 

de meerderheid waren. In het totaal kon 
ik slechts 23 mannetjes meten. Deze ab
normaal lage seksratio kan te verklaren 
zijn uit het feit dat de embryonate ont
wikkeling bij een hoge temperatuur ge
beurde of omdat de sterfte onder de 
mannelijke dieren veel hoger ligt dan 
bij de vrouwtjes. 

BESLUIT 
Jackson, die in zijn veterinaire praktijk 
naast gezonde ook zieke dieren onder 
ogen kreeg kon daardoor een maxi
mumgrens (waarboven de dieren te vet 
waren) en een minimumgrens (waaron
der de dieren te mager waren) vastleg
gen (JACKSON, 1980). Tussen deze 
twee grenzen beschouwde hij de dieren 
als gezond. 
Ik beschouw mijzelf als een serieuze 
liethebber, dus veronderstel ik naar 
aanleiding van de metingen dat het 

gewicht (g) gcmidddd CL (nun) n gewicht (g) gemiddeld 
gcwicht (g) gewicht (g) 

5-8 6 135-139 6 464-440 399 
8 8 140-144 6 416-488 449 
9 9 145-149 7 432-677 516 

150-154 7 429-600 530 
17-22 19 155-159 6 533-615 587 

160-164 8 634-825 724 
29-35 32 165-169 II 615-920 740 
36-48 41 170-174 15 746-950 826 
48-55 52 175-179 9 796-978 883 
53-64 59 180-184 8 840-1025 927 
94-98 96 185-189 3 884-1022 972 

113-127 120 190-194 I 1302 1302 
116 116 195-199 I 1196 1196 
144 144 200-204 3 1200-1420 1327 
251 241 205-209 I 1486 1486 

198-212 205 210-214 2 1548-1560 1554 
180-263 217 215-219 
244-329 284 220-224 I 1710 1710 
290-294 292 225-229 3 1856-1924 1886 
302-426 364 230-234 
340-458 367 235-239 I 2450 2450 

Tabel I. Carapaxlengte (CL) en gewicht gemctcn bij 167 Trachemys scriplll elegans. (n = aantal gemeten dieren) 
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overgrote dee] van mijn Roodwang
sierschildpadden in goede gezondheid 
verkeerde. Dit vermoeden wordt trou
wens gestaafd doordat alJe gegevens sa
men aan de curve de typische gebogen 
vorm geven die we trouwens ook terug
vinden bij natuurJijke populaties van 
Trachemys scripta (DUNHAM & GIB
BONS, 1990), Chrysemys rubriventris 
(GRAHAM, 1971 ), Kinixys belliana 
(KUCHLING, 1986) en de Europese 
moerasschiJdpad, Emys orbicularis, in 
gevangenschap en in de natuur (NIJS et 
al., 1991 ). 
De grafiek en de tabel kunnen mijns in
ziens zowel door de gewone liethebbers 
als door professionelen (bijvoorbeeld 
dierenartsen) gebruikt worden als een 
leidraad bij de bepaling van de fysieke 
conditie van Roodwangsierschildpad
den. 
Dat de curve eventueel ook te gebrui
ken is voor een andere ondersoort van 
Trachemys scripta, namelijk Trachemys 

o T.s.elegans 

+ T.s.callirostris 

QL-~~~~._~~--~~_.~~._~~----~ 

0 100 200 300 400 500 600 700 

Gewicht (g) 

Fig. 2. Carapaxlengte (CL) als functie van het gewicht van 
Trachemys scripta elexans en Trachemys scripta callirostris. 

100 

scripta callirostris , kan afgeleid wor
den uit Fig. 2 waarin ik de carapaxleng
te en het gewicht van de Roodwang
sierschildpad vergeleken heb met de 
groeicurve van een koppel jonge Kin
vlekpauwoogschildpadden (Trachemys 
scripta callirostris) die ik als pasgebo
ren nakweekdieren ontving van Dier
gaarde Blijdorp. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN 
WEIGHT AND CARAPACE LENGTH 
IN TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS 
Body weight and carapace length of 16 7 cap
tive Trachem.vs scripta elegcms are presented. 
These data should provide those working with 
these terrapins in either an amateur or a pro
fessional capacity with a guideline for asses
sing the degree of debility in red-eared sliders 
of any size. Possibly, the same data are also 
valid for Trachemys scripta callirostris. 

LITERATUUR 
CAGLE, F.R.. 1946. The growth of the slider 
turtle, Pseudemys scripta elegcms. Amer. 
Midi. Nat. 36: 685-729. 
DUNHAM, A.E. & J.W. GIBBONS. 1990. 
Growth of the slider turtle. In: Gibbons J.W. 
(red.). Life history and ecology of the slider 
turtle pp. 135-145. Smithsonian Institution 
Press, Washington. 
GRAHAM, T.E .. ltJ71. Growth rate of the 
red-bellied turtle. Chrysemys rubrh·emris. at 
Massachusetts. Copeia 1971: 353-356. 
JACKSON. O.F.. 1980. Weight and measure
ment data on tortoises (Te.mulo graeca and 
Testudo hermwmi) and their relationship to 
health. J. Small Anim. Pract. 21:409-416. 
KUCHLING, G., 1986. Biology of Kinixys 
bellicma at Nosy Faly. Madagascar. pp. 435-
440. In: Rocek, Z. (red.). Studies in herpetolo
gy. Proc. SEH Meeting. Prague 1985. Charles 
University, Prague. 
NIJS, J., C. NAVEZ. & J. MERCKX, 1991. 
The european pond turtle, Emys orbicularis, in 
La Brenne, France. Bull. Chicago Herp. Soc. 
26: 50-53. 
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Een Chalcides ace/latus in het wild. Fo to: Peter Mudde. 

De parelskink (Chalcides ocellatus) in de 
natuur en in het terrarium 

IN LEIDING 
De Parelskink is een bekende en tame
lijk veel gehouden hagedis. Hoewel 
deze skink in vrij veel boeken en artike
len terloops genoemd wordt, is er wei
nig speciaal over deze soort geschreven. 
Een duidelij k genu s, aangezien deze 
soort te boek staat als een makkelijk 
houdbaar dier dat ook aan beginners is 
aan te raden. Die beginner, maar ook 
menige gevorderde terrariumhouder 
zou, denken we, graag eens iets meer 
van deze skink willen weten. Yandaar 
dus dit artikel, dat moet worden gezien 
als een uitgebreide versie van een eer
der artikel, verschenen in het blad van 
de werkgroep West-Friesland (KAAG

MAN, 1993). 

BESCHRIJVING 
De Parelskink is een middelgrote hage
dis met een tamelijk groot versprei
dingsgebied. Een gevolg van dat laatste 
is, dat er nogal wat variatie binnen de 
soort gevonden wordt. Zo kan de maxi
male lengte per gebied verschillen van 
8 tot 15 em kop-romplengte, al is de 
laatste maat nogal uitzonderlijk. De 
dieren zijn meest Iicht geel- of grijs
bruin met her en der zwarte schubben 
waarop een wit lengtestreepje. In som
nlige gevallen is er echt slechts af en toe 
een vlekje, andere dieren hebben een 
bijna zwart en wit gestreepte rug. Per 
gebied verschilt de tekening ook nogal, 
wat resulteert in een aantal verschillen
de ondersoorten. De nominaatvorm, 
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Chalcides ocellatus ocellatus heeft een 
verspreidingsgebied dat zich uitstrekt 
over Noord-Afrika, West-Azie (tot in 
Pakistan), delen van Griekenland en 
een aantal van de Griekse eilanden. 
Deze heeft een ronde lichaamsvorm en 
weinig tot veel, min of meer willekeu
rig verspreide oogvlekjes. De onder
soort van Sardinie en Sicilie, Chalcides 
o. tiligugu is groter, meer vierkant in 
doorsnede en heeft een donkere band 
op de rug, waarin de oogvlekjes meer 
regelmatig gerangschikt liggen. Een 
bijzonder fraaie ondersoort is 
Chalcides o. colosii. Bij deze onder
soort uit Noord-Afrika zijn de parel
schubjes middenop de rug in lengtestre
pen verenigd, verder heeft deze 
ondersoort brede Iichte dorsolaterale 
ban den en daaronder een zwarte flank
streep. De extremiteiten lopen roodach
tig aan. 

WAARNEMINGEN IN DE NATUUR 
Een van ons, Peter Mudde, heeft 
Parelskinken in de natuur waargeno
men. Op Sardinie vond hij de skinken in 
een duingebied aan de noordwestkust. 
Dat duingebied was vrij aardig te verge-
1ijken met onze duinen, maar vermeld 
moet worden dat bet er in verge1ijking 
met onze duinen veel droger en heter 
was. Pare1skinken waren er rede1ijk a1-
gemeen. Zo vond hij Pare1skinken in de 
vroege morgen zonnend op een muurtje 
op een camping en later op de dag ook 
op een braakliggend stuk land grenzend 
aan diezelfde camping. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat bet toeristensei
zoen nog niet was begonnen. Andere 
dieren in dezelfde omgeving waren de 
Sardijnse Rulnehagedis (Podarcis sicu
la cetti), Groene Padden (Bufo viridis) 
en Sardijnse Boomkikkers (Hyla (a rho
rea) sarda). Veelzeggend was een 
vondst in bet duingebied zelf. Daar zag 
Peter twee dieren in een oude autodeur 
die daar in de zon lag. Let wei, niet er-

onder, maar erin. Door de brandende 
zon was het metaal bijna niet meer om 
aan te pakken, maar de skinken waren 
niettemin tussen de twee metalen wan
den gekropen. Gezien de snelheid waar
mee ze zich eruit wurmden was dat 
geen vergissing. Desondanks een wer
kelijk onwaarschijnlijk hete plaats om 
een reptiel te vinden. 
Met deze waarneming in bet achter
hoofd was een tweede vondst van 
Parelskinken door Peter niet echt verba
zingwekkend. Op Cyprus vond hij een 
Parelskink onder een golfplaat, op een 
braakliggend terrein even buiten 
Yermasoia, vlakbij Limassol. Aange
zien deze golfplaat in de zon lag was 
bet daaronder ook erg warm. De skink 
werd gevonden, terwijl hij half ingegra
ven in bet zand onder de golfplaat lag. 
Overigens was deze golfplaat een her
petologische toverdoos. Zo was er de 
ene dag een groepje Hardoens 
(Laudakia stellio, vroeger Agama stel
lio) onder te vinden, de volgende dag 
zat er aileen een paartje Naaktvinger
gekko's (Cyrtodactylus kotschyi), weer 
een volgende dag een Pijlslang ( Colu
ber jugularis) en nog een dag later dus 
de Parelskink, samen met alweer de 
N aaktvingergekko' s. 

LITERATUURGEGEVENS 
De in de literatuur gemelde waamemin
gen sluiten grotendeels aan bij hetgeen 
hoven beschreven staat. Parelskinken 
werden steeds gevonden op warme dro
ge plaatsen, aan de rand van enige be
groeiing. LAURENS ( 197 4) vond de die
reo zelfs in augustus in Tunesie. 
STRIJBOSCH ( 1984) trof de dieren mas
saal aan in zandduintjes achter bet 
strand van Noord-Kreta en in veel min
dere mate in boomgaarden verder land
inwaarts. Ook MEERMAN ( 1979) heeft 
in Tunesie de dieren in een zandig ge
bied vlak aan zee gevonden, wat vol
gens de beschrijving overeenkomt met 
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de eerder geschetste vindplaats op 
Sardinie. Hij schat het aantal 
Parelskinken daar op 10 per 100 m2. 
Een grote dichtheid wordt ook ge
noemd door VOESENEK & VAN ROOIJ 
( 1986) voor Oost-Sardinie: 2 I I 
Parelskinken per hectare. MARINKELLE 
( I 959) heeft een iets afwijkende waar
neming. Bij hem zijn de dieren juist 
heel verspreid en komt er binnen een 
straal van honderd meter slechts een en
kel paartje voor. Overigens citeert hij 
wei weer een andere waarnemer die in 
hetzelfde gebied de Parelskink wei 
massaal vond voorkomen. 

Een Pare lskink in het terrarium. 

Lacerta 53(4) 

Uit de waarnemingen spreekt een dui
del ijke voorkeur voor zandig terrein, 
waarin de skinken in de bodem kunnen 
graven. Ye rder prefereren de skinken 
een dichte begroeiing en verstoppen 
zich graag onder stenen, stukken hout 
en afval. Ook STRIJBOSCH ( 1984) 
noemt golfplaten als schuilplaats voor 
Parelskinken. MARINKELLE ( 1959) 
meldt dat de Parelskinken juist onder 

stenen zitten, omdat het daar enigszins 
vochtig is. Hij heeft geen Parel skinken 
in de voile zon gezien. 
Klimmen doen de Parelskinken maar 
heel zelden. STRIJBOSCH ( 1984) maakt 
melding van een skink die een holletje 
in een muur bewoonde, zo' n 30 centi
meter boven de grond. 
Wat de dieren eten wordt uit de litera
tour maar gedeeltelijk duidelijk. In ie
der geval insekten en ook huisjesslak
ken. Zowel LAURENS (1974) als 
MARINKELLE ( 1959) meld en dat bij de 
ingang van holletjes van de Parelskink 
voedselresten te vinden waren: slakke-

Foto: Axel Groeneveld. 

huisjes en libellevleugels. In het ten·ari
um hebben we geen verzamelplaatsen 
van voedselresten gezien; wei plegen de 
dieren op een of twee vaste plaatsen te 
poepen. SCHNEIDER ( 198 1) wijst erop 
dat de dieren andere hagedissen eten, 
tot het fonnaat van een Muurhagedis. 
Zelf worden de Parelskinken uiteraard 
ook gegeten. STRIJBOSCH ( 1984) merkt 
op dat zo goed a ls aile Parelskinken die 
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hij in Noord-Kreta zag, een geregene
reerde staart hadden, al werd bet niet 
duidelijk wie daar verantwoordelijk 
voor was. MARINKELLE ( 1959) schrijft 
dat Bedoelenen Parelskinken eten en 
dat de skinken ook in apotheken wor
den verkocht. Hij geeft overigens nog 
een andere verklaring voor de vele ge
regenereerde staarten: de skinken zijn 
onderling heel agressief. 
Parelskinken zijn overdag en in warme 
perioden ook 's avonds actief. In de 
noordelijkste delen van z'n versprei
dingsgebied houdt hij een winterslaap 
(SCHNEIDER, 1981 ), maar bijvoorbeeld 
in Zuid-Turkije lijkt het erop dat hij bet 
hele jaar door actief blijft (FRANZEN, 
1986). 
Over bet houden in terraria is de litera
tuur nogal beperkt. KASTLE (niet geda
teerd) vindt de Parelskink zonder pro
blemen te verzorgen, maar noemt wei 
dat vochtigheid uitval van schubben 
zou veroorzaken. GEISSLER ( 1981) ad
viseert voor Parelskinken een zeker 1 0 
em dikke bodemlaag, waarin ze graven 
kunnen. Hij wijst er nadrukke1ijk op in 
een droog terrarium de drinkbehoefte 
van de skinken niet te vergeten. Zijn 
Parelskinken waren soms onverdraag
zaam, maar bet kwam nooit tot emstige 
verwondingen. 

TERRARIUMERVARINGEN 
Henriette Bakker-Kaagman heeft haar 
Parelskinken gehuisvest in een terrari
um van II Ox50x40 em. De bak heeft 
een laag zand, in dikte varierend van 
vijf tot tien em, op de bodem. Daarop 
ligt een hoog blok bout en enkele steen
formaties. De bak wordt op meerdere 
plaatsen verwarmd. Stralingswarmte 
komt van twee spotjes van elk 25 Watt, 
bodemwarmte van een in beton gegoten 
aquariumverwarmer en van een duiven
plaatje (Bakker & Bakker-Kaagman, in 
voorb.). De temperatuur kan daardoor 
plaatselijk oplopen tot 50°C, in de rest 

van de bak varieert de temperatuur van 
22 tot 30°C. In de bak Ieven verder nog 
twee Peloponnesoshagedissen (Podar
cis peloponnesiaca ). 
De skinken worden gevoerd met kre
kels, spinnen, meelwormen, buffalo
wormen, maden, regenwormen, fruit
vliegen, wasmotten, vliegen en kleine 
slakjes. Op de landbouwgronden in de 
omgeving wordt gif gebruikt, weide
plankton durft Henriette Bakker
Kaagman daarom niet te gebruiken. De 
krekels worden, bepoederd met 
Gistocal, zes keer per week verstrekt. 
Er is altijd een drinkbakje en een bakje 
met meel- of buffalowormen aanwezig. 
Andere voedseldieren worden verstrekt 
wanneer ze voorradig zijn, tamelijk on
regelmatig dus. De skinken eten al hun 
voedsel in bet geheel op. Vleugels en 
andere resten, zoals uit de natuur ge
meld, worden niet gevonden. De dieren 
drinken bij voorkeur 's ochtends. In bet 
voorjaar wordt er 2 a 3 keer per week 
gesproeid, de rest van bet jaar eens per 
twee of drie weken. Onder sproeien 
wordt dan verstaan bet Iicht benevelen 
van de bodem, ter verhoging van de 
luchtvochtigheid. Als bet vrouwtje 
drachtig is wordt er vitamine AD3 aan 
bet drinkwater toegevoegd, in een con
centratie van ongeveer 1500 I.E. vita
mine A en 500 I.E. vitamine D3 per liter 
drinkwater. 
De daglengte in deze bak varieert gedu
rende bet jaar. Tijdens de zomer is bet 
van 's morgens 8 uur tot 's avonds 11 
uur Iicht, een daglengte van 15 uur dus. 
Vanaf november wordt de belichtings
duur elke week weer anderhalf uur in
gekort, tot de daglengte nog maar 8 uur 
bedraagt. Vanaf eind januari wordt de 
daglengte weer opgevoerd tot 15 uur, 
door elke week anderhalf uur aan de 
daglengte toe te voegen. De verwar
ming gaat een uur na de verlichting aan 
en een uur voordat de verlichting wordt 
uitgeschakeld uit. 
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GEDRAG IN HET TERRARIUM 
Als de dag voor de skinken een uur oud 
is en de verwarming aangaat zoeken ze 
de warmste plek op om op te warmen. 
Rood 11 uur in de ochtend zijn ze dan 
een paar uur actief. Voordat het Iicht uit 
gaat, zijn de skinken al weer onder het 
zand verdwenen. 
De dieren jagen bij voorkeur vanuit het 
zand. Ze liggen dan, op de kop na, on
der het zand verborgen, maar als er een 
prooidier voorbij komt schieten ze te 
voorschijn om dat te grijpen. 
De dieren zijn ten opzichte van soortge
noten in het terrarium zeer verdraag
zaam, behalve als het hele jonge dieren 
betreft. Andere hagedissen en vooral de 
wat schuwere exemplaren worden soms 
bij de voederbak weggejaagd. Dit ge
beurt vooral 's ochtends. 

KWEEKRESULTAAT 
Aanvankelijk had Henriette Bakker
Kaagman een enkel jong mannetje uit 
Kreta, dat vooral in het begin zeer snel 
groeide. Later kreeg het dier gezelschap 
van een tweede Parelskink, afkomstig 
uit Israel. Het geslacht is bij 
Parelskinken zeer moeilijk te bepalen 
en de vindplaatsen van de dieren liggen 
nogal ver uiteen. Maar toch paarden de 
dieren een week later al. Het nieuwe 
dier, 18 em lang, bleek een vrouwtje, 
het oude, 15 em lang, een mannetje. In 
de eerste week van maart werden drie 
paringen gezien. Het vrouwtje werd 
wei dikker, maar dat kon ook worden 
toegeschreven aan haar enorme eetlust. 
Het mannetje raakte in mei van dat jaar 
bekneld tussen de steenformatie en ging 
dood. Oat noopte ertoe, de steenforma
ties te veranderen. Bij die actie werd het 
vrouwtje nog eens bekeken. Ze zag er 
toen gezond en niet overdreven dik uit. 
De volgende ochtend scharrelden er 
jonge parelskinken door de bak. Met de 
vraatzucht van de moeder in het achter
hoofd onderzochten we de bak nog eens 

grondig, wat uiteindelijk een vijftal 6 
em lange jongen opleverde. Een worp 
van de Parelskink Ievert volgens oude, 
niet te achterhalen bronnen tussen de 2 
en 20 jongen op. SCHNEIDER ( 1981) 
noemt aantallen tussen de 3 en 11 jon
gen en ENGELMANN et al. (1986) een 
aanta1 tussen de 9 en 12. De vo1gende 
dag vonden we nog twee jongen. De 
moeder moet dus nog met de bevalling 
bezig geweest zijn, toen we haar stoor
den. 

OPKWEEK VAN DE JONGEN 
De jongen werden ondergebracht in een 
bakje van 1 Ox25x 10 em, met daarin een 
waterbakje en altijd voer in de vorm van 
krekels en buffalowormen. Dit bakje 
werd in het midden van het terrarium 
gezet en kreeg zo een temperatuur van 
rond de 27°C. Als bodembedekking 
diende een keukentissue. Van de zeven 
jongen werden er drie een week later 
weggedaan. Onderhand waren er al 
twee, mogelijk door overbezetting van 
de bak, overleden. De twee overgeble
ven jongen groeiden zeer voorspoedig 
en waren na vier weken al ruim 8 em 
groot. Een jong werd niet grater, 
Henriette Bakker-Kaagman vond het op 
een ochtend aangevreten door de kre
kels. Zij was vergeten de in het bakje 
aanwezige krekels te voeren, waarna 
die zich aan het slapende jong hebben 
vergrepen. 
Voor het overgebleven jong werd de bo
dem van het bakje nu voorzien van een 
laag zand waarin het jong zich kon ver
schuilen. Twee maanden later, het dier
tje was nu 12 em, werd hij losgelaten in 
het grote terrarium. 
Op 9 november bleek de 'baby' een 
partner gevonden te hebben in zijn 
moeder: het jong bleek een mannetje en 
de beide dieren lagen in paring. Tot eind 
november paarden de dieren regelmatig 
en op 25 januari werden er 5 jongen ge
boren. Wijs geworden van de vorige 
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keer werden de jongen ondergebracht 
in een terrarium van 15x25x20 em met 
een dikke laag zand en een 7 Watt lamp
je ter verwarming en verlichting. De 
temperatuur liep zo op tot rood de 
27°C. De jongen groeiden weer voor
spoedig en waren na twee maanden 9 
tot 1 0 em lang. 
Direct na de bevalling begonnen de ou
derdieren weer te paren en dat resul
teerde op 17 april in weer vijf jongen. 
lnteressant aan deze bevalling was, dat 
het moederdier had besloten het ditmaal 
hoven het zand te doen. 
De moeder had drie a vier 'persweeen' 
per jong en als dat eenmaal geboren 
was, likte ze het scboon. Tevens was ze 
zeer agressief tegen het mannetje als dat 
te dicht in de buurt kwam. De jongen 
bleven allemaal dichtbij de moeder en 
kropen zelfs over haar been. Als ze te 
nieuwsgierig waren naar een net gebo
ren broertje of zusje werden ze door 
moeder met de bek beetgepakt en enke
le centimeters verderop neergezet. Het 
nieuwe jong moest blijkbaar eerst 
scboon gemaakt worden voordat er een 
introductie plaats kon vinden. Dit 
broedbeschermend gedrag hield tot een 
halfuur na de bevalling aan. Toen kroop 
de moeder weg van de jongen. Enkele 
minuten later bleek de jacht geopend. 
Zowel pa als rna hadden besloten dat de 
nieuwe bewoners van de bak toch wei 
erg interessant waren als voer en ze pro
beerden ze op aile mogelijke manieren 
te vangen. Meteen werd er door 
Henriette Bakker-Kaagman ingegrepen 
door te proberen de jongen uit de bak 
weg te vangen. Twee werden er op bet 
nippertje uit de bek van de moeder ge
red. Uiteindelijk zijn wei aile jongen 
gevangen, maar drie ervan misten een 
staart. Daaraan had het moederdier zicb 
tegoed gedaan. Wij vonden het heel 
vreemd dat de broedzorg zo plotseling 
voorbij was en overging in kannibalis
me. 

De jongen groeiden overigens weer 
voorspoedig. Zelfs de jongen zonder 
staart bleven niet noemenswaardig ach
ter in de groei. Na een maand begon de 
staart al weer aan te groeien. Enkele van 
de jongen hebben inmiddels, II maan
den na hun geboorte alweer voor nieu
we nakweek gezorgd. 

CHALCIDES OCELLA TUS 
IN THE VIVARIUM 
This species of skink is particularly suitable 
for those just beginning with a vivarium. 
However, literature on its care and breeding is 
scarce. Chalcides ocellatus was observed in. 
the wild in Sardinia, where it was found in 
sand dunes near the shore. A pair was even 
found in an old car door, which was fully ex
posed to the sun. Despite the extreme heat in
side, the animals seemed quite at home. In 
Cyprus an Ocellated skink was found under a 
corroded iron plate. Observations mentioned 
in literature are cited. The skinks are reported 
to live in dense populations. 
Their habit of leaving the exoskeleton shells 
and other hard parts of insects outside their 
burrows which has been mentioned by some 
authors was not observed in captivity. 
However, they were observed to defecate on 
the same spot most of the time. These skinks 
tend to be rather docile in captivity. Juveniles 
were born about ten weeks after mating had ta
ken place. One birth was observed. The mo
ther licks the newborn young and keeps other 
siblings away by removing them with her 
mouth. After half an hour, this behaviour fa
des and is replaced with fierce hunting and 
cannibalism. These skinks are able to repro
duce by I 1 months. 
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Gekko's die zonder mannetjes kunnen 

INLEIDING 
Bij de reptielen kennen we een familie 
bij de slangen (Typhlopidae) en zes fa
milies bij de hagedisachtigen (Agami
dae, Chamaeleonidae, Gekkonidae, 
Lacertidae, Teiidae en Xantusiidae) 
waarin minstens een groep voorkomt 
die alleen vrouwtjes heeft welke zich 
door middel van parthenogenese voort
planten (VRIJENHOEK et al., 1989). lk 
wil met dit artikel aangeven dat par
thenogenese niet een raar, afwijkend 
verschijnsel is, maar dat het een fasci
nerend evolutionair proces betreft met 
verstrekkende gevolgen. 

De soort wordt wei gezien als de basiseen
heid binnen de biologie. Bij de verschil
lende definities wordt altijd gebruik ge
maakt van de eigenschap dat de leden van 
een soort bij paring vruchtbare nakomelin
gen kunnen leveren. Bij parthenogeneti
sche groepen is een dergelijke detinitie 
onmogelijk aangezien er jongen komen 
zonder geslachtelijke voortplanting. 
Daarom zou in dit artikel de term soort ei
genlijk tussen aanhalingstekens moeten 
worden gezet als het een zich ongeslachte
lijk voortplantende groep betreft. We heb
ben daarvan afgezien om de tekst niet on
nodig ingewikkeld te maken. 

PARTHENOGENETISCHE GEKKO'S 
Momenteel gaat men er van uit dat acht 
soorten gekko's uit vijf genera (alle uit 
de subfamilie Gekkonidae) gedeeltelijk 
of geheel parthenogenetisch zijn. Dit 
komt overeen met ongeveer 1% van de 
soorten en 5% van de genera (KLUGE, 
1991 ). Het gaat hier waarschijnlijk om 
een lage schatting, aangezien nog niet 
aile soorten gekko's goed onderzocht 
zijn, en omdat zich onder sommige 
soortnamen vormen bevinden die zich 
mogelijk geslachtelijk en ongeslachte-

lijk voortplanten. Daamaast zijn er wel
licht nog niet onderkende kruisingen 
(zie OTA et al, 1986; PASTEUR & 
BLANC, 1991 ). Parthenogenetische 
voortplanting is bij de gekko's eigenlijk 
helemaal niet zo een biologische zeld
zaamheid. 
In navolgende tekst wil ik alle bekende 
gevallen de revue Iaten passeren van 
gekko's die in slechts een sekse voorko
men. Het betreft vijf complexen met in 
totaal acht soorten. De complexen zijn: 
Hemidactylus garnotii met vier soorten 
(H. garnotii, H. stejnegeri, H. kareno
rum en H. vietnamensis); Hemiphyllo
dactylus typus; Heteronotia binoei; 
Lepidodactylus lugubris en Nactus pe
lagicus. 
Zoals gezegd verbergen zich binnen een 
groep vaak meerdere vormen welke 
soms onderling nog paren en dan ver
volgens weer - al dan niet steriele - na
komelingen opleveren. Vooral aan de 
hand van de chromosomen zijn deze ge
vallen te ontrafelen. Verder kan men op 
biochemisch en immunologisch terrein 
veel aan de weet komen. Ik zal al deze 
aspecten kort aanstippen, ook om aan te 
geven dat er naast het klassieke schub
jes tellen, kleuren en patronen vergelij
ken, en afmetingen en vormen beschrij
ven, modernere onderzoeksmethoden 
bestaan die ons veelleren over verwant
schappen en overlevingsmethoden on
der bijzondere biotoopomstandigheden. 

HET COMPLEX Hemidacty/us garno
tii Dumeril & Bibron, 1836 
Binnen het genus Hemidactylus, de 
Halfvingergekko's, bevindt zich een 
opmerkelijke groep. De leden van dit 
complex, met een verspreiding van oos
telijk Azie tot oostelijk Polynesie, zijn 
slecht bekend omdat ze in lage dichthe-
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den voorkomen. Ondanks hun uiterlijke 
overeenkomst en hun triploi"die, die hun 
parthenogenetische voortplantingswij
ze bevestigt, hebben Hemidactylus gar
notii, Hemidactylus stejnegeri en 
Hemidactylus vietnamensis ieder een 
ander aantal chromosomen en in het 
bijzonder een ander aantal chromo
soomarmen. De diploi"de parthenogene
tische vrouwtjes, die theoretisch zou
den moeten overeenkomen met de 
moedervorm die aan de basis stond van 

de triploi"de klonen, zijn of nog niet ge
vonden, of ze zijn uitgestorven. Van een 
vierde vorm van dit complex, 
Hemidactylus karenorum, is de par
thenogenetische voortplanting nog niet 
duidelijk aangetoond. 
Bij zes van de 74 bekende soorten in het 
genus Hemidactylus (KLUGE, 1991 ), 
die zich op de gebruikelijke manier 
voortplanten, is het karyotype bepaald 
(OTA et al., 1989). Hierbij varieert het 
aantal chromosomen (2n) van 40 tot 46. 

Zonder kennis van enige biologische termen is dit arti
kel wellicht wat Iastig te Iezen. Daarom volgt hier een 
verklarende. met opzet zeer beknopt gehouden. alfabe
tisch gerangschikte woordenlijst. 

Chromosoom: een zichzelf reproducerend deel van de 
eel, drager van erfelijke eigenschappen. Chromoso
men worden genummerd: de langste per set (n) is 
nummer I, de kortste krijgt het hoogste nummer. 

Cytogenetica: onderzoek van erfelijke kenmerken op 
celniveau (van tellen van het aantal chromosomen 
tot extreem gedetailleerd genenonderzoek). 

Diplo"id: het bezit van twee sets (2n) chromosomen. Zie 
ook Hybriden en Sets chromosomen. 

Gen: een eigenschap. een erfelijke eenheid. 
Genoom: het geheel van de erfelijke eigenschappen op 

de enkelvoudige set chromosomen van die soort. 
Hybriden: door bepaalde mechanismen - dikwijls door 

kruisingen tussen verschillende soorten, hetgeen we 
hier voor het gemak hybridisering of bastaardering 
noemen- kunnen er poly(=veel)-ploi'de organismen 
ontstaan: triplo'ide (3n), tetraplo"ide (4n), enz. 
Enigszins verwarrend is dat men bij polyplo"iden dik
wijls toch spreekt van 2n (bv. 2n=84) terwijl later 
onderzoek heeft aangetoond dat de soort bv. tetra
plo'id is met als basis een vee I lag ere n (bv. n=21, 
waarbij een set van soort A kan zijn en drie sets van 
soort B, tezamen 84 chromosomen). 

Karyotype: de voor de soort karakteristieke samenstel
ling der chromosomen (qua aantal, lengte, enz.). 

Kloon: een groep organismen welke uit een ouder is 
ontstaan zonder versmelting van cellen. Dit gebeurt 
ondermeer bij parthenogenese. Aile nakomelingen 
van het moederorganisme zijn genetisch identiek. 

Mitochondria: onderdelen van de eel waarop o.a. de 
ademhalingsenzymen zijn gelokaliseerd. Het zijn 
feitelijk de energiefabriekjes van de eel. Ze bevatten 
ook genetische informatie. 

Mutatie: een plotselinge verandering in erfelijke infor
matie. 

Parthenogenese: voortplanting door middel van eitjes 
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die zich zonder bevruchting ontwikkelen. Door spe
ciale aanpassingen zijn de vrouwtjes in staat zonder 
bevruchting toch jongen te produceren. Het bijzon
dere daarbij is verder dat deze jongen dan toch het
zelfde aantal chromosomen bezitten als de moeder 
(en niet de helft zoals men zou verwachten voor een 
eicel). 

Polyfyletisch: men spreekt van een monofyletische 
groep als die afkomstig is van een gemeenschappe
lijke (dier)systematische eenheid, van polyfyletisch 
6f parafyletisch als de leden evolutionair afkomstig 
zijn van meerdere voorouderlijke eenheden. 

Polyplo'id: zie Hybriden. 
Recombinatie: het ontstaan van nieuwe combinaties 

van erfelijke eigenschappen bij de nakomelingen 
van een kruising. 

Reductiedeling: de speciale deling waarbij geslachts
cellen I worden gevormd met maar een enkele set 
chromosomen. 

Sets chromosomen: bij zeer veel gewervelde dieren, 
ook bij reptielen, bezitten de lichaamscellen een 
dubbele set chromosomen. Zij heten dan diplo'id te 
zijn. Dit wordt aangegeven met 2n. Een enkele set 
(n) wordt gevonden in de voortplantingscellen. Deze 
zijn dan haploid. Ziet men 2n= 16 staan, dan betekent 
dit dat er een dubbele set chromosomen in de li
chaamscellen zit, in het totaal zestien chromosomen, 
en in de geslachtscellen vindt men dan n chromoso
men, in dit geval 16+2=8 stuks. Gewoonlijk ver
smelten de voortplantingscellen van een mannetje en 
een vrouwtje (ieder n) tot een nakomeling die weer 
2n is. 

Sympatrie: het verschijnsel dat twee of meer soorten 
zich in eenzelfde gebied bevinden. 

Sympatrische soorten: verwante soorten die niet ge
ografisch gescheiden zijn, maar die niet onder na
tuurlijke omstandigheden kruisen als gevolg van 
biologische verschillen in bv. gedrag of broedsei
zoen. 

Tetraploid: zie Hybriden. 
Triploid: zie Hybriden. 
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Slechts drie ervan (Hemidactylus bow
ringii, Hemidactylus brookii en Hemi
dactylus frenatus) komen tezamen voor 
met zich ongeslachte lijk voortplanten
de gekko 's, en deze drie zijn niet de ou
dersoorten. 
lk zal de vier parthenogenetische vor
men van het Hemidactylus gamotii
complex hieronder ieder apart behande
len. 
a) Hemidactylus garnotii Dumeril & 
Bibron, 1836 
Het is waarschijnlijk dat deze groep ai
leen te vinden is in Oceanie en dat aile 
overige meldingen tot andere vonnen 
behoren. De soort is echter in Florida 
uitgezet (herkomst onbekend), en er 
zijn meldingen van Zuid-Amerika 
(overzicht in INEICH, 1987). 
Het karyotype van enkele populaties is 
bekend. Ze zijn aile triplo"id met 2n=63, 
beha lve de groep van Florida met 65 
chromosomen (MORITZ et al. , 1993). 
Deze karyotypen vertonen een in vorm 
ongelijke opbouw die hun hybride oor
sprong bevestigt (KLUGE & ECKARDT, 
1969). 
Morfologisch onderzoek ( INEICH, 
1987), proeven met huidtransplantatie 
(ECKARDT & WHIMSTER, 1971) en 
biochemisch onderzoek (LAWSON, 
1983; Boissinoit, pers. med.) bevesti 
gen aile de lage klonale diversite it van 
de popu1aties. Deze geringe erfe1ijke 
verschillen duiden dus op een grote on
der1inge verwantschap. 

b) Hemidactylus stejnegeri Ota & 
Hikida, 1989 
Deze gekko werd voor het eerst be
schreven van Taiwan (Hongye) door 
OTA & HIKIDA (1 989a), daarna gemeld 
van de Filippijnen door dezelfde au
teurs ( 1989b) en van Vietnam (OTA et 
al. , 1993). De beschrijving is voorna
melijk gebaseerd op cytogenetische 
kenmerken ; de uiterlijke vonn speelt 
s lechts een bescheiden rol (OTA & HI
KIDA, 1985). 
Na bestudering van enkele Taiwanese 
populaties onderkenden OTA et al. 
( 1989) twee chromosoomrassen waar
van de dieren we liswaar precies dezelf
de beschubbing hadden, maar die een 
verschillende kleurintensiteit vertoon
den. Deze twee rassen zij n ieder triplo"id 
met 2n=56, maar de een heeft 68 chro
mosoomarmen en de ander heeft er 7 1. 
Onderzoek van de Filippijnse gekko's 
heeft geleerd dat deze tot een derde 
chromosomale kloon behoren. 
Later zijn er dieren ontdekt in de 
Taiwanese en Vietnamese popul aties 
die er als mannetjes uitzien; OTA et al. 
( 1993) bespreken het be lang van deze 
vondsten. 
Het is waarschijnlijk dat aile melclingen 
van H. gamotii op de Fili ppijnen e igen
lijk H. stejnegeri betreffen (OTA & HI
KIDA, 1989b). 
c) Hemidactylus vietnamensis Darevs
ky & Kupriyanova in: Darevsky, 
Kupriyanova & Roshchin, 1984 
H. vietnamensis leeft in Zuid-China, 
Vietnam, India en Birma. Deze gekko 
werd aanvankelijk verward met H. gar
notii maar is van deze zonder meer te 
onderscheiden door zijn karyotype 
(2n=60, triplo"id). Biochemisch en cyto
genetisch onderzoek van de drie zich 
geslachtelijk voortplantende huisgek
ko's die in Vietnam tezamen voorko
men met H. vietnamensis, heeft duide
lijk gemaakt dat deze niet de 

Hemidacty/us gam otii. Foto: Ivan Ineich oudersoorten zijn van deze pat1henoge-
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De Zwerfgekko. Hemiphy llodactylrts typus, van het e il and Tonga. Foto: Ivan lne ich 

netische soort (DAREYSKY et al. , 
1984). 
d) Hemidacrylus karenorum Theobald, 
1868 
Naar de beschrijving te oorde len is deze 
gekko nauw verwant met H. gam otii. 
Hij wordt gevonden in het noordooste n 
van India, in Birma en is een tijdje terug 
ontdekt in Vietnam. Onder de zes die
re n uit Vietnam die DAREYSKY et al. 
( 1984) onderzochten, bevonden zich 
geen mannetjes. Parthenogenetische 
voortplanting is daarmee echter nog 
niet bewezen, e n cytogenetisch zijn de 
dieren nog niet bestudeerd. 

HET COMPLEX Hemiphyllodacty lus 
rypus Bleeker, 1860, de Zwerfgekko. 
Deze gekko wordt gevonden op 
Mauritius in de lndische Oceaan, in 
India, Z uidoost-Azie, de Indo-Austra
lische archipel en in Oceanie (overzicht 
in INEICH, 1987). Populaties met aileen 
vrouwtjes zijn gemeld voor het he le 
verspreidingsgebied (Zug, pers. med.), 
ook voor de type-lokaliteit (Java) van 
het verloren gegane type-exemplaar. 
Indi a, China, de Filippijnen en Sumatra 
ke nnen ook populaties met twee ge
s lachten. 

De eerste resultaten van een e nzymen
analyse wijzen er op dat de toch zo ver 
van elkaar verwijderde groepen op 
Hawaii en Fiji ide ntiek zijn, en dat zij 
s lechts geringe verschillen vertonen 
met de zich geslachtelijk voortplan
tende populaties van de Filippijnen 
(SCHWANER & ZUG, in voorber.). 

HET COM PLEX Heteronotia binoei 
Gray, 1845 
Het genus Hetemnotia komt a ileen in 
Australie voor. De soort H. binoei is op 
het hele continent te vinden, met uit
zondering van de zuidwestelijke en 
zuidoostelijke punten. Het is een alge
mene gekko die vooral voorkomt in 
door de mens veranderde omgevingen 
(GREER, 1989). 
Onderzoek van de chromosomen door 
MORITZ ( 1983) heeft aangetoond dat de 
populaties van deze soort bestaan uit 
diplo'lde zich geslachte lijk voortpl an
tende diere n (2n=42), e n uit parthe
nogenetische triplo'lde individuen 
(2n=63) . De gekko's zijn vooral bekend 
geworden door het meest diepgaande 
cytogenetisch onderzoek van Craig 
Moritz dat ooit bij gewervelde dieren 
verricht is aan een geslachtelijk-par-
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thenogenetisch complex (MORITZ, 

1983, 1984, 1991 ab; MORITZ & HEIDE

MAN, 1993; MORITZ & KING, 1985; 
MORITZ et al., 1989ab, 1990; ZEVE

RING et al., 1991 ). Dit onderzoek heeft 
betrekking op karyotypen, chromo
soombandering, enzymen en mito
chondriaa1 DNA. 
a) Populaties met twee geslachten 
De H. binoei met twee ges1achten ko
men in vrijwel bet gehele versprei
dingsgebied van de soort voor, behalve 
in centraal Australie. MORITZ (1983) en 
MORITZ et al. ( 1989a) onderkennen 
drie typen op grand van celkenmerken 
(zogenaamde cytotypen), en daarbin
nen nog een aantal vormen op basis van 
de structuur van de celkern. 
Binnen bet genus Heteronotia kunnen 
zeker vijf groepen onderscheiden wor
den (MORITZ et al., 1990), de meeste 
hiervan komen overeen met de definitie 
van biologische soorten. 
b) Populaties met een geslacht 
De veelheid aan klonen, aile triploid, is 
wijd verspreid en sympatrie met bet 
type dat twee geslachten kent, is alge
meen. Dit verklaart waarom parthe
nogenese bij deze gekko zolang verbor
gen bleef. 
MORITZ ( 1983) onderscheidde aan de 
hand van bet karyotype drie triplolde 
klonen die hij destijds A, B en C noem
de. De gegevens van de cytogenetica en 
later onderzoek aan de variatie aan en
zymen tezamen nemend, komen MO

RITZ et al. (1989b) aan haast zestig tri
ploYde klonen, ontstaan uit een veelheid 
aan hybridisaties. De parthenogeneti
sche vormen vertonen veel meer een 
vermenging van kenmerken dan de ge
s1achtelijke vormen. 
MORITZ & KING ( 1985) onderscheid
den verschillende geografische ver
spreidingspatronen van hun klonen. 
Klonen met een wijde verspreiding ont
stonden in bet westen van Australie en 
migreerden naar bet centrum van bet 

continent. Klonen met een beperkt are
aal ontstonden uit mutaties. 
Het onderzoek aan bet mitochondriale 
DNA heeft duidelijk aangetoond dat de 
parthenogenese in H. binoei van hybri
de oorsprong is, dat bet recent tot stand 
is gekomen (een paar duizend jaar gele
den), en dat de kruisingen die tot de 
parthenogenetische vormen leiden rela
tief zeldzaam zijn (MORITZ et al., 
1989a). Bovendien lijken de oorspron
kelijke bastaarderingen in een klein ge
bied in noordwestelijk Australie plaats 
gevonden te hebben. Onlangs zijn er 
twee aparte parthenogenetische afstam
mingslijnen in bet complex onderschei
den (MORITZ & HEIDEMAN, 1993). 
c) TetraploYde steriele individuen 
Slechts twee van de enkele honderden 
door Moritz en zijn medewerkers on
derzochte gekko's van het H. binoei 
complex zijn tetrap1o"id (2n=84 ). Ze 
zijn ontstaan uit twee verschillende 
kruisingen tussen een vrouwtje van 
kloon A en een mannetje uit een zich 
geslachtelijk voortplantende populatie. 
Zeer waarschijnlijk waren de twee 
vrouwtjes steriel aangezien de ovaria 
nauwelijks ontwikkeld waren (MORITZ, 

1984). 

HET COMPLEX Lepidodactylus lugu
bris (Dumeril & Bibron, 1836) 
Deze kleine gekko heeft een enorm ver
spreidingsgebied dat zich uitstrekt over 
de Indische Oceaan, via Paaseiland tot 
Midden- en Zuid-Amerika ( overzicht in 
INEICH, 1987). 
Aan de hand van de zwarte patronen op 
de rug en enkele vormkenmerken on
derscheiden we op Frans Polynesie ze
ven evolutionaire lijnen. Deze betreffen 
vijf klonen, waarvan er een diploid is 
(A), twee triploid (B en C), en twee 
waarvan de ploYdie nog niet bepaald is 
(D en E). Verder zijn er populaties die 
zich ges1achtelijk voortplanten, en hy
briden die er als mannetje of vrouwtje 
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uitzien en die altijd samen voorkomen 
met deze populaties. De hybriden bezit
ten een vrouwelijk voortplantingska
naal of een mengvorm met mannelijke 
en vrouwelijke kenmerken (INEICH, 

1988ab; SAINT GIRONS & INEICH, 

1992; INEICH & OTA, 1992). Een ande
re kloon, endemisch voor Paaseiland, 
hebben we onlangs onderscheiden en is 
kloon F genoemd (fNEICH & OTA, 

1993). 
Naar aanleiding van gedetailleerd on
derzoek aan bepaalde banden van de 
chromosomen veronderstelden VOLO

BOUEV & PASTEUR ( 1987) het bestaan 

Een vrouwtje Lepidodactylus lugubris uit een populatie met twee ge
slachten, Rangiroa Atol. Foto: Ivan Ineich 
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van geslachtschromosomen in het 
vrouwtje. Dit lijkt mij echter eerder te 
wijzen op een hybride oorsprong van de 
parthenogenetische vormen. Recent 
werd de hybride afkomst van de diplol
de kloon A aangetoond (VOLOBOUEV 

et al., 1993). 
Aangezien er steriele triplo"ide dieren 
bestaan die er als mannetje of vrouwtje 
uitzien, die zeker afkomstig zijn van 
een kruising tussen een diplo"id vrouw
tje uit kloon A en een mannetje uit een 
populatie die zich geslachtelijk voort
plant, suggereert dit veeleer het bestaan 
van geslachtschromosomen bij het 
mannetje. 

a) Populaties met twee geslachten 
Onder 673 onderzochte dieren afkom
stig van Guam, de Solomon- en Hawaii
eilanden bevonden zich slechts vier 
mannetjes (CUELLAR & KLUGE, 1972). 
De zeldzame populaties met twee ge
s lachten komen altijd voor samen met 
parthenogenetische klonen. De belang
rijkste die we tegenwoordig kennen, be
vindt zich op het Takapoto atol 
(Tuamotu Archipel) in Frans Polynesie 
( lNEICH, 1982). Het karyotype is nu be
paald (VOLOBOUEV & INEICH, in 
voorb.). Het zijn normale dieren met 
een geslachtelijke voortplantingswijze 
(SAJNT GIRONS & INEICH, 1992). 
Mijn onderzoek in 1990 van vele hon
derden als " L. lugubris" gecatalogisee r
de gekko's in Amerikaanse musea leid
de tot de ontdekking van verscheidene 
nog onbeschreven soorten met twee ge
slachten. Deze foutief gedetermineerde 
gekko's waren vooral afkomstig van de 
Molukken, Be lau (voorheen Palau) en 
Vanuatu. Enkele ervan zouden, op 
grond van een eerste indruk van vorm
kenmerken, aan de basis kunnen staan 
van de parthenogenese binnen L. lugu
bris. De vorm van de Molukken (waar
van slechts een mannetje beschikbaar 
is), is nauw verwant aan de triplo"ide 
kloon B zoals we die uit Frans 
Polynesie kennen (INEICH, 1988a). 
b) Populaties met een geslacht 
CUELLAR ( 1984) heeft geexperimen
teerd met huidtransplantaties bij par
thenogenetische exemplaren van vier 
verschillende Hawaii-eilanden en een 
eiland van Frans Polynesie. Hij vond 
een grote genetische overeenkomst die 
hij interpreteerde als dat al deze groe
pen een voorouder hadden; elke koloni
satie had slechts door een vrouwtje 
plaatsgevonden. De waargenomen ver
schillen zouden te wijten zijn aan muta
ties. 
We weten nu dat in het onderzochte ge
bied parthenogenetische L. lugubris 
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Voorbeelden van parthenogenetische vormen in Lepidodacrylus /u
gubris. Van boven naar beneden kloon A van Tonga (Tongatapu); 
kloon B; en kloon Evan West-Samoa (Upolu Apia). 

Foto's: Ivan lneich 
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vrouwtjes voorkomen meteen diplo'lde 
set chromosomen (2n=44) en een tri
plo'ide set (2n=66) (MORITZ & KING, 

1985; PAST EUR et al. , 1987; PASTEUR, 

1989; MORITZ et al. , 1993). 
Gebruikmakend van een kleurbande
ringstechniek van de chromosomen 
heeft men kunnen aantonen dat de tri
plo'lde klonen ontstaan door de be
vruchting van een diplo'id parthenoge
netisch vrouwtje door een mannetje, dat 
een bijzondere chromosoomopbouw 
heeft, uit de popu latie met twee ge
s lachten (MORITZ & KING , 1985). 
Een biochemisch onderzoek aan exem
plaren met een bekend karyotype, die 
atkomstig waren uit verschillende ge
bieden, stelden PASTEUR et al. ( 1987) 
in staat aan te tonen dat de parthenoge
netische diplo'ide vormen (kloon A van 
INEICH , 1988a) vertegenwoordigd wor
den door twee deelklonen, en dat de tri
plo'iden (klonen B en C van INEICH, 

1988a) bestaan uit maar liefst tien 
deelklonen. De triplo.iden vertonen dus 
een grotere genetische divers iteit. 
MORITZ et at. ( I ~~3) onderkenden, ge
baseerd op onderzoek van mitochondri
aal DNA, enzymatische vari atie en an
dere celkenmerken, vijf hoofdklonen 
die gedeeltelijk overeenkomen met 
de klonen zoals ik die aan de hand 
van het zwarte rugpatroon onderscheid 
(INEIC H, I 988a). Z ij toonden aan 
dat de parthenogenetische vormen van 
L. lugubris polyfyletisch van oorsprong 
zijn en dat meer dan twee geslachtelijke 
soorten aan de basis staan. Bovendien 
stelt DNA-analyse ons in staat deze 
oorsprong als relatief recent - op de 
evolutionaire schaal - te dateren: enkele 
duizenden jaren. 
c) Steriele individuen 
De genoemde sterie le mannetjes zijn 
ontstaan door een kruising tussen een 
diplo'id parthenogenetisch vrouwtje en 
een mannetje uit een zich geslachtelijk 
voortplantende groep. Deze hybriden, 
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met een manne lijk of vrouwelijk uiter
lijk, bezitten embryonate, nog niet in 
enige richting gedifferentieerde ge
slachtsorganen, e n mannelijke of inter
seksuele voortplantingskanalen (SAINT 
GIRONS & INEICH, 1992). 

HET COM PLEX Nactus pelagicus 
(G irard, 1858) 
Deze bodembewonende gekko wordt 
gevonden in Nieuw-Guinea, Noord
oost-Ausrralie en op de zuidwestelijke 
e ilanden in de Stille Zuidzee (overzicht 
in INEICH, 1987). SCHWANER ( 1980) 
vermoedde al parthenogenetische 
voortplanting, die MORITZ in 1987 aan
toonde. Aile populaties in Oceanie ten 
zuiden en te n ooste n van Vanuatu zijn 
parthenogenetisch e n zij bezitten een 
opmerkelijk karyotype en een bijzonde
re biochemische "vingerafdruk". De 
aanzienlijke variatie in de karyotypen in 
de z ich geslachte lijk voortplantende 
dieren weerspiegelt de polyspecifische 
aard van d it complex. 
De zeer duide lijke grens tussen ge
slachtelij ke en parthenogenetische po
pulaties ligt in Vanuatu. 

opeenvolgende fus ies binne n drie apar
te afstammingslijnen (MORITZ & KING, 
1985). Het voorouderlijk karyotype be
zat waarschijnlijk 2n=42 chromoso
men. 
MORlTZ ( 1987) schatte dat de groepen 
die aan de basis stonden van parthe
nogenese bij deze gekko's ongeveer 
twee miljoen j aar gescheiden zijn. 
b) Populaties met een geslacht 
Er worde n aileen vrouwtjes gevonden 
in populaties up zuide lijk Vanuatu, 
Nieuw Caledonie en de Loyaliteits
eilanden, Me lanesie (Fiji is de terra ty
pica), Samoa, Tonga en Niue. Net als de 
populaties met twee geslachten zijn de 
parthe nogenetische gekko 's van Fiji en 
Niue diplo"ld met 2n=35. Ook hier geldt 
dat de parthenogeneti sche vormen meer 
vermenging van kenmerken vertone n 
dan de geslachtelijke vormen. 
Tot nu toe is e r pas een kloon op grond 
van biochemische kenmerken gede fi 
nieerd. Deze wijkt ste rk af van de groe
pen met geslachtelijke voortplanting, 
met uitzondering van die van Vanuatu 
waarmee deze kloon 30 van de 33 be
studeerde genen overeenkomstig heeft. 

Volgens MO

Nacws pelagicus, een jong exemplaar van de panhenogenerische vorm 
van Tonga. Foto: Ivan lneich 

RITZ ( 1987) is 
deze kloon van 
hybride oor
sprong, ont
staan uit een 
krui sing van 
zich geslachte-
1 ij k voortplan
tende ouders 
met 28 en 42 
chromosome n. 

a) Populaties met twee geslachten 
De karyotypen van de dieren van 
Nieuw-Guinea, Australie en Vanuatu 
zijn bijzonder variabel: 2n=28-40 (di
plo"id). Beha lve op Nie uw-Guinea be
zitten ze overal 42 chromosoomarmen. 
De grote spreiding is het gevolg van 

De vorm met 
28 chromosomen is verwant met de 
die ren uit Noord-Vanuatu. De ouder
lij ke vorm van N. pelagicus met 42 
chromosome n is tot nu toe nog niet 
ontdekt. 
Moon e n Z ug (pers. med.) hebben in 
detail de morfologische variatie in de 
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parthenogenetische en geslachtelijke 
populaties onderzocht. Met behulp van 
een wiskundige analyse vinden zij klei
ne verschillen tussen diverse parthe
nogenetische gekko's van Micronesie, 
Melanesie en Polynesie. De verschillen 
zijn echter geringer dan die welke be
staan tussen de parthenogenetische en 
enkele geslachtelijke populaties. Bo
vendien zijn er onlangs enkele nieuwe 
geslachtelijke soorten ontdekt (Zug, 
pers. med.). 

DISCUSS IE 
OORSPRONG VAN DE VORMEN 
MET MAAR EEN GESLACHT 
Jarenlang bestaan er al twee opvattin
gen over het ontstaan van uniseksuele 
vormen. De eerste hypothese gaat uit 
van een spontaan verschijnen van vor
men met maar een geslacht na een mu
tatie in een populatie met mannetjes en 
vrouwtjes. Hierbij moet die mutatie er 
voor kunnen zorgen dat er geslachtscel
len gemaakt worden met een dubbele 
set chromosomen (2n) (zie bijv. CUEL
LAR, 1977, BEZY, 1989). Dit is bijzon
der, want gewoonlijk bezitten ge
slachtscellen maar een enkele set 
chromosomen (n) die versmelt met de 
set van de partner van het andere ge
slacht om zo weer een nakomeling op te 
leveren met een dubbele set (2n). 
De tweede hypothese gaat uit van de 
kruising tussen twee verwante, echte 
biologische soorten, die eerst diploi"de 
(2n) vrouwtjes opleveren, welke uitein
delijk door kruisingen met mannetjes 
van de oudersoorten (of met een andere, 
nauw verwante soort met twee geslach
ten) triplo'ide (met drie sets chromoso
men, dus 3n) parthenogenetische 
vrouwtjes opleveren (bijv. MORITZ, 
1984). 
Veel auteurs menen dat beide mecha
nismen werken bij reptielen (bijv. 
CUELLAR, 1977; DAREVSKY et al, 
1985). De twee goed onderzochte gek-

ko's H. binoei en N.}Je/agicus zijn ze
ker uit kruisingen ontstaan. Samen met 
COLE ( 1988) denken we dat dit systeem 
regel is bij hagedissen met maar een ge
slacht, mogelijk met uitzondering van 
het genus Lepidophyma (Middenameri
kaanse Nachthagedissen) uit de familie 
Xantusiidae (BEZY, 1989). De mecha
nismen die er bij gekko's voor zorgen 
dat de chromosomen in de geslachtscel
len niet gereduceerd worden tot een en
kele set, zijn nog onbekend. In de niet
verwante Renhagedis Cnemidophorus 
onderzocht CUELLAR ( 1971 ) een verge
lijkbaar geval. Het bleek dat er voor de 
gebruikelijke reductiedeling een extra 
verdubbeling van het DNA optrad. Dit 
mechanisme is zeker niet universeel, 
want bij Lacerta werkt het systeem dat 
verantwoordelijk is voor parthenogene
se op een andere manier (KUPRIYANO
VA, 1991). 

OORSPRONG VAN DE 
DIVERSITEIT IN KLONEN 
In aile gevallen die we hierboven heb
ben gezien, werd de klonale diversiteit 
opgespoord op vier manieren: morfolo
gisch, cytogenetisch (karyotypen en C
bandering), biochemisch ( enzymen en 
mitochondriaal DNA) en met huid
transplantaties. Drie mechanismen zijn 
verantwoordelijk voor de diversiteit: (a) 
mutaties, (b) recombinatie en (c) meer
voudige bastaardering aan de oorsprong 
van parthenogenese en vervolgens 
hybridisatie van diplo'ide klonen met 
mannetjes uit zich geslachtelijk 
voortplantende populaties. V rijwel alle 
onderzochte gevallen bevestigen dat de 
aangetroffen variatie berust op meerde
re kruisingen tussen verschillende indi
viduen van de geslachtelijke ouder
soorten of, dikwijls bij triploi'de klo
nen, tussen diplo'ide parthenogenetische 
vrouwtjes en meerdere mannetjes uit 
een populatie met twee geslachten. 
Het onderzoek van het DNA in de mito-
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chondrien, dat via de moederdieren 
wordt overgeerfd en dat vergeleken met 
het DNA in de kernen sneller evolueert 
(MORITZ, DOWLING & BROWN, 1987), 
toont aan dat daarin slechts weinig va
riatie zit, in tegenstelling tot de eiwitten 
en de chromosomen. AI deze resultaten 
suggereren een recente oorsprong van 
de parthenogenese in de nu levende 
vormen. We kunnen bovendien conclu
deren dat de kruisingen die de aanlei
ding daartoe vormen, zeldzame gebeur
tenissen zijn en slechts heel plaatselijk 
optreden, gezien het totale versprei
dingsgebied van de vormen in de ge
slachtelijk -parthenogenetische com
plexen. 

STERIELE HYBRIDEN 
Slechts zelden zijn steriele tetraplo"ide 
hybriden (bij bijv. H. binoei) of ver
moedelijke triploi'den gevonden in de 
complexen van gekkosoorten. AI deze 
exemplaren bezaten onderontwikkelde 
geslachtsklieren, met de overige onder
delen van het voortplantingsstelsel 
meer of minder ontwikkeld. Zij zijn 
ontstaan uit toevallige kruisingen tus
sen mannetjes van een seksuele soort en 
parthenogenetische vrouwtjes. Dit werd 
bevestigd bij H. binoei door onderzoek 
van de chromosomen (MORITZ, 1984 ), 
en bij L. lugubris uit Frans Polynesie 
door het feit dat dergelijke hybriden en
kel en aileen werden gevonden tezamen 
met de seksuele populatie. Op een ei
land als Moorea (in de Genootschaps
eilanden) waar we meer dan 1500 
exemplaren hebben bekeken, zijn nooit 
hybriden of zich geslachtelijk voort
plantende dieren gevonden. 

BIOGEOGRAFIE 
Yoorzover bekend zijn er geen parthe
nogenetische gekko's in Europa, 
Amerika en Afrika (mogelijk met uit
zondering van Madagascar (zie PAS

TEUR & BLANC, 1991 ). Waarschijnlijk 

ligt dit meer aan ons gebrek aan kennis, 
dan dat het een biologische werkelijk
heid is. Per slot van rekening is parthe
nogenese diverse malen bij volledig 
niet-verwante hagedissen ontstaan, en 
waarom dan niet bij gekko's? 
In Frans Polynesie kennen we negen 
soorten hagedisachtigen: vier skinken 
en vijf gekko's. Van de laatste zijn er 
drie (60%) tenminste gedeeltelijk par
thenogenetisch. Dit doet vermoeden dat 
het een belangrijke eigenschap is die 
van pas komt als hagedissen eilanden 
koloniseren (zie INEICH & BLANC, 

1987). Niettemin hebben de skinken 
met een gewone voortplantingswijze 
een even grote verspreiding en even 
hoge dichtheden als L. lugubris in Frans 
Polynesie (INEICH & BLANC, 1989). 
Het is evenwel duidelijk dat gekko's 
uitstekende kolonisten zijn, speciaal in 
extreme eilandsituaties zoals in ooste
lijk Polynesie. De eilanden vormen een 
effectieve geologische barriere waarbij 
verwante soorten onafhankelijk van el
kaar kunnen evolueren, en daarna kun
nen hybridiseren wat in zeldzame ge
vallen tot parthenogenese leidt. De 
verhoogde frequentie in voorkomen van 
dergelijke soorten op Stille Zuidzee-ei
landen is niet toevallig, hetgeen nog 
eens onderstreept wordt doordat niet 
een parthenogenetische vorm beperkt is 
tot slechts een eiland of een archipel. Ze 
bezetten altijd een gebied dat groter is 
dan welke door hun oudersoorten of 
verwante zich seksueel voortplantende 
soorten wordt bewoond. 

ECOLOGIE EN CONCURRENTIE 
In 1926 is er een Amerikaanse expeditie 
naar het Takapoto atol geweest. 
Bestudering van deze oude collectie 
heeft geleerd dater destijds vrijwel uit
sluitend 'gewone' mannetjes en vrouw
tjes van de soort L. lugubris voorkwa
men. Tijdens een eerste reis van mij en 
Blanc naar hetzelfde atol in februari 
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1986 schatten wij het aantal van derge
lijke dieren op minder dan 10%. De 
zich geslachte lijk voortplantende man
netjes en vrouwtjes werden steeds tus
sen parthenogenetische vrouwtjes aan
getroffen. Tijdens mijn tweede trip 
naar dit atol in oktober 1990 heb ik het 
biotoop van de seksuele gekko's gevon
den. Ze zijn aileen talrijk aan de oever 
van de lagune waar ze Ieven onder ko
kospalmbladeren en ander afval dat de 
zee aanvoert. Een dergelijk habitat is 
ook figuurlijk op het randje voor de 
soort, en het is zeker dat de parthenoge
netische vrouwtjes de geslachtelijke 
dieren verdreven hebben naar de rand 
van het atol , waar deze boomgekko's op 
de bodem moeten Ieven en waar ze in 
aanraking komen met zeezout. 

Agressie tussen twee parthenogenetische vrouwtjes Lepidodactylus 
lugubris van kloon A in het 'wild ', binnenin een huis op Moorea, 
Genootschapsei landen. Er heersl een strikte hierarchic op de voed
selplaatsen rond de lampen, waarbij de grootste vrouwtjes het eerste 
elen. Foto: Ivan lneich 
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Yanuit een dergelijke waarneming kun
nen we een hypothese formuleren be
treffende een gerichte dynamiek in de 
geslachtelijk-parthenogenetische com
plexen. Er is eerst hybridisatie tussen 
twee biologisch verwante soorten die 

toevallig met e lkaar in contact komen, 
en het daardoor mogelijk ontstaan van 
een of meerde re parthenogenetische 
diplo'ide klonen. Terugkruisingen met 
de oudersoort( -en) leveren triplo'ide 
klonen op. Er vanui t gaande dat het 
voedsel geen beperkende factor is in 
derge lijke e ilandhabi tats, zu llen parthe
nogenetische vrouwtjes directe concur
renten zijn van de verwante seksue le 
vrouwtjes in de competitie om sperma. 
De diplo'ide klonen kunnen ook migre
ren en secundair hybridiseren met ande
re verwante seksue le soorten. 
We denken dat de parthenogenetische 
diplo'iden uiteindelijk de seksue le di
plo'ide gekko's zullen elimineren, waar
na zij zelf weer het veld moeten ruimen 
voor de triplo'iden. Deze parthenogene
tische triplo'iden hebben immers een 
grotere genetische divers iteit en lijken 
daardoor geneti sch superieur ten op
zichte van de diplo'ide parthenogeneti
sche gekko's. Triplo'ide klonen zullen al 
snel de enige overlevenden zij n, maar 
zullen dan successievelijk uitsterven 
doordat de populatie niet in staat is het 
erfelijk materiaal te vernieuwen, omdat 
aile diplo'ide parthenogenetische en 
zich seksueel voortp lantende verwanten 
die daarbij van dienst zouden kunnen 
zijn, z ijn geelimineerd. 
De eerste stap van een dergelijke ver
vanging is duide lijk aan de gang op het 
Takapoto atol tussen 1926 en nu. De 
tweede stap (triplo'ide klonen vervan
gen diplo'ide) heeft zich afgespeeld in 
Australie bij de gekko H. binoei. Op dit 
continent zijn de parthenogenetische 
populaties aile triplo'id en z ij bezetten 
aileen het centrum van Australie . 
Diplo'ide parthenogenetische die ren die 
aan de basis van de triplo'iden stonden, 
lijken uitgestorven. 
De tweede stap van dit dynamische pro
ces kunnen we ook testen in Frans 
Polynesie. In maart I 986 hebben we 
een steekproef genomen van de gekko's 

Lacerta 53(4) 



Lacerta 53(4) 

die Ieven op de muren van het 
Milieucentrum op het eiland Moorea. 
Dit monster bleek te bestaan uit de vijf 
al eerder beschreven klonen (INEICH, 
1988a; 1988b ). In oktober 1990 hebben 
we hetzelfde nogmaals gedaan. We 
kunnen nu de frequenties van beide klo
nen vergelijken. Voor de dip1oide kloon 
A is het 75% tegen 55%, voor de tri
plolde klonen B en C samen is het 21% 
tegen 41%. We zien dus een afname van 
het aandeel diplolde dieren ten gunste 
van een stijging in de triplolde gekko's. 
Deze verschillen, getoetst met de Chi
kwadraat test, zijn zeer significant 
(X=23,3, p<O,OOI, N=502) en in over
eenstemming met onze verwachting. 
De frequentie van triploide klonen is -
vergeleken met de oostelijke eilanden -
nog hoger op de eilanden ten noordwes
ten van Nieuw-Guinea (Bonin eilanden, 
Ryukyus eilanden, Taiwan, Filippijnen) 
waar de diplo"ide klonen nu zeer zeld
zaam zijn en alwaar nooit zich geslach
telijk voortplantende dieren zijn gevon
den. 
Van het complex H. garnotii kennen we 
tegenwoordig aileen triploide parthe
nogenetische exemplaren. De zich ge
slachtelijk voortplantende voorouders 
en de diplo"ide ouderklonen zijn zeker 
verdwenen. De genetische diversiteit 
onder de triplo"iden is momenteel zeer 
beperkt en hun overlevingskansen zijn 
gering. We kunnen zien dat hun aantal 
sterk afneemt als deze gekko in contact 
komt met een andere uit hetzelfde ge
nus, Hemidactylus frenatus, de Tjitjak, 
die toevallig is terecht gekomen in een 
groot deel van zijn verspreidingsgebied 
(INEICH, 1989; PETREN et al., 1993). 
Zeer recent is H. frenatus in Frans 
Polynesie gevonden. 
Vermoedelijk is de parthenogenetische 
gekko H. typus ook triploid (we kennen 
het karyotype nog niet), aangezien aile 
mogelijke voorouderlijke lijnen tegen
woordig uitgestorven zijn. 

De parthenogenese bij N. pelagicus is 
zeker een jong verschijnsel want de ge
wone mannetjes en vrouwtjes van dit 
complex zijn zeer talrijk, slechts een 
dip1oide k1oon is ontdekt en triplolde 
klonen zijn geheel onbekend. 

CONCLUSIES 
In tegenstelling tot wat teveel mensen 
denken, is parthenogenese niet een evo
lutionair dood spoor zonder verdere ge
volgen. Doordat het verschijnsel suc
cessievelijk de oorspronkelijke, zich 
geslachtelijk voortplantende vormen 
die aan de basis staan, elimineert, is het 
in staat de evolutie van sommige groe
pen aanzienlijk te belnvloeden. 
Parthenogenese bevriest niet een set er
felijke eigenschappen op klonale wijze 
totdat de levensvorm uitsterft doordat 
het habitat verandert en het organisme 
zich niet meer kan aanpassen, zoals 
men vroeger wei aannam. Klonale di
versiteit, die oorspronkelijk ontstond 
door meervoudige bastaardering en 
vooral door het optreden van triplo1die, 
is evolutionair belangrijk en staat selec
tie van sommige klonen toe als de habi
tat fluctueert. Bovendien kunnen mula
ties en recombinaties - weliswaar 
zeldzame - variaties in de genetische 
structuur van de klonen aanbrengen. 
Ik denk dat het tijdelijke succes van 
parthenogenese in een complex te dan
ken is aan de klonale doorgifte van een 
hybride polyplolde genoom. Een derge
lijke set van erfelijke eigenschappen zal 
het mogelijk maken, meer dan het di
plolde genoom van een geslachtelijk le
vend wezen, het organisme te verzeke
ren van een groter ecologisch spectrum. 
Dit stelt hem in staat om het hoofd te 
bieden aan belangrijke klimatologische 
en ecologische variaties in sommige ei
land- of vastelandhabitats, zowel van 
natuurlijke als kunstmatige aard. Door 
de verwoesting van enkele stabiele ha
bitats, of door toevallig transport, heeft 
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de mens openingen gecreeerd waardoor 
verwante, zich geslachtelijk voortplan
tende gekko' s met elkaar in contact ko
men. De mens speelt daarom zeker een 
niet te onderschatten rol in het ontstaan 
van parthenogenese. Zoals we hebben 
gezien, zullen er polyplolde klonen 
ontstaan, die de mens in de door 
hem veranderde habitats kunnen volgen 
(INEICH, 1989). 
Parthenogenese is zeker niet een biolo
gische bijkomstigheid, zoals het ver
schijnsel dikwijls wordt uitgelegd. Het 
is van groot belang voor de gekko's bij 
de kolonisatie van oceanische eilanden 
in de Stille Zuidzee. 
Hoewel de levensverwachting van par
thenogenetische vormen beperkt is tot 
enige duizenden jaren, is deze voort
plantingswijze al vroeg in de geschie
denis van de lagere gewervelde dieren 
verschenen. Indirect blijkt parthenoge
nese de zich geslachtelijk voortplanten
de soorten waar zij uit ontstaat, uit te 
schakelen. 
Vermoedelijk is parthenogenese wijder 
verbreid dan veel zoologen denken, en 
ik vermoed dat in de komende jaren nog 
meerdere gevallen bij hagedissen ont
dekt zullen worden. 
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GECKOS; LIFE WITHOUT MALES 
Eight species of gecko are known to live in all 
female or largely female populations. All ca-

ses which have been studied in detail clearly 
demonstrate a hybrid origin of parthenogene
sis which has originated from the cross of two 
related sexual forms· and its recent develop
ment in both geckos and other parthenogenetic 
lizards. Genetic diversity within these forms is 
apparent in many cases. This may originate 
from multiple hybridization events between 
the parental forms or, more often, between 
diploid clones and the males of one parental 
form or of a different related form. In the Iauer 
cases, triploid clones are produced. 
A vail able data suggest the elimination of 
sexual by parthenogenetic forms occurs in pa
rallel with a progressive replacement of di
ploid clones by triploids. Triploid clones will 
be subjected to genetic erosion due to their in
ability to renew their genome and as a result 
will gradually die out. The appearance of par
thenogenic forms, which slowly eliminate the 
sexual forms from which they derive or to 
which they are related, plays an important role 
in the evolution of gecko lineages. In geckos, 
sexual forms that lead to parthenogenesis of
ten use habitats and niches created by human 
activities. This can lead to contacts and possi
bilities for hybridization which would not 
otherwise occur. The resulting parthenogene
tic populations also can expand their distribu
tion through human agency. 
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Nogmaals over de Afrikaanse 
Snavelborst-schildpad (Chersina angulata) 
- opmerkingen en aanvullingen 

INLEIDING 
De ervaringen met Chersina angulata 
zoals beschreven door STEEHOUDER 
( 1994) geven aanleiding tot het maken 
van een aantal opmerkingen en het ge
ven van, op literatuur en persoonlijke 
ervaringen berustende, aanvullingen. 
De naam Snavelborst-schildpad is een 
vertaling van het Duitse Schnabelbrust
Schildkrote. In Zuid-Afrika zijn de na
men Ploegskaarskilpad, Bowsprit tor
toise en Angulated tortoise algemeen in 
gebruik. Daarnaast komen nog namen 
voor als Duineskilpad (n.a.v. plaats van 
voorkomen), Bontskilpad (afgeleid van 
de kleuren), Geelpens, Rooipens (beide 
afgeleid van de kleur van het buik
schild) en Fighting tortoise (n.a.v. het 
agressieve gedrag van de mannetjes) 
(ARCHER, 1967, BOYCOTT & BOUR
QUIN, 1988). Het lijkt juister om voor 
de Nederlandse naam aansluiting te 
zoeken bij een van deze benamingen, 
bijvoorbeeld Ploegijzerschildpad of 
Boegsprietschildpad. Daar komt nog bij 
dat het bij de mannetjes zo opvallend 
vooruitstekende keelschild, althans in 
mijn ogen, weinig op een snavellijkt. 

KLIMAATZONES IN ZUID-AFRIKA 
Voor een goed begrip van het leefge
bied van C. angulata moet men beden
ken dat Zuid-Afrika een aantal klimaat
zones kent, ieder met zijn specifieke 
flora en fauna. De geografische Jigging, 
golfstromen langs de kusten en geologi
sche formaties spelen hun rol bij het be
paleo van het klimaat. De warme golf
stroom bij Mozambique, afkomstig uit 
equatoriale gebieden, veroorzaakt, ze
ker in het kustgebied van Natal, regen 

langs de kust en maakt bijvoorbeeld de 
verbouw van suikerriet mogelijk. De 
koude Benguela-golfstroom, afkomstig 
uit het zuidpoolgebied, veroorzaakt 
slechts een Iichte zeenevel, zodat het 
land, van Kaapstad naar het noorden, in 
de richting van Namibie, steeds droger 
wordt, tot men in de zo goed als regen
loze woestijn komt. Ook de hoogtever
deling is van grote invloed. Globaal 
kunnen vier plateaus worden onder
scheiden: het kustgebied (hoogte tot 
180 m en 5-55 km breed), de Kleine 
Karoo (tot 450 m hoog en ongeveer 25 
km breed), en het binnenland, bestaan
de uit de Grote Karoo (gemiddeld 600-
900 m hoog) en het Hoge Veld van de 
Oranje Vrijstaat en Transvaal (hoogte 
1200 tot 1800 m). Deze formaties bepa
len vooral de jaarlijkse hoeveelheid 
neerslag, het jaargetijde waarin de re
gen valt en, zij het in mindere mate, de 
temperatuur. 
Als gevolg hiervan treft men een verba
zingwekkend rijke flora en fauna aan: 
bijna vierhonderd soorten reptielen, 
waarvan ten minste twaalf soorten land
schildpadden, van Homopus signatus, 
de kleinste Iandschildpad ter wereld, 
met een afmeting van maximaal 10 em, 
tot de welbekende grote Geochelone 
pan/a/is. 

VERSPREIDINGSGEBIED 
C. angulata komt voor, en nog steeds in 
vrij grote aantallen, in het kustgebied en 
daaraan grenzende gebieden. De ver
spreiding van deze soort lijkt eerder be
perkt te worden door de hoogte dan 
door de hoeveelheid regen. Boven de 
900 m komen ze niet meer voor, terwijl 
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ze wei worden gevonden in zand veld en 
in het kustgebied van Namaqua-land 
(grenzend aan Namibie) met een jaar
lijkse regen val van minder dan 100 mm, 
in Karoo-velden rond Aberdeen in de 
Oostkaap met een regenval van minder 
dan 200 mm, maar ook in de zure gras
velden van de beboste kustzone met een 
regenval van 600-700 mm (GREIG & 
BURDETI, 1976). Dit laatste in afwij
king van de opmerking van Steehouder 
dat de dieren voorkomen in gebieden 
met een regenval van 125 tot 2500 mm 
per jaar. 

x Leefgebled Chersina angulata 

MERTENS ( 1955) heeft deze soort zelfs 
in Namibie aangetroffen, maar GREIG & 
BURDETI ( 1976), en anderen, twijfelen 
aan de juistheid hiervan. Ze merken 
echter wei op dat ook in het Transvaal 
Museum zich twee exemplaren bevin
den met de vindplaats Zuidwest-Afrika, 
thans Namibie genaamd. 
Zoals Steehouder opmerkt, kan de kleur 
sterk varieren; dit geldt ook voor de 
vorm. ARCHER ( 1968) onderscheidt aan 
de hand van deze kenmerken vier 
geografisch bepaalde typen, maar deze 

suggestie is door wetenschappers niet 
overgenomen. 

GEDRAG 
Steehouder stelt, die waarschijnlijk 
BRANCH ( 1988) citeert, dat de dieren 
een territorium hebben dat de manne
tjes verdedigen tegen andere mannetjes. 
Waarschijnlijk moet echter eerder ge
sproken worden van een leefgebied dan 
van een territorium en be rust de opvat
ting dat dit gebied wordt verdedigd op 
een verkeerde interpretatie van de veel
vuldig voorkomende gevechten tussen 
de mannetjes. Veel schildpadsoorten 
kennen een beperkte jaarlijkse seizoen
bepaalde voortplantingsperiode, waarin 
gevechten om de vrouwtjes plaatsvin
den. C. angulata kent echter een lange
re voortplantingsperiode, misschien 
eerder athankelijk van zoo en tempera
tuur dan van seizoen; volgens ARCHER 
( 1967) kunnen zelfs midden in de win
ter paringen voorkomen. BOYCOTI & 
BOURQUIN ( 1988) vermelden eiafzet
ting (en Iaten we aannemen dat in de re
gel paring hieraan is voorafgegaan) ge
durende aile maanden van het jaar met 
uitzondering van de zomermaand janu
ari. Dit, gecombineerd met de felle 
strijd tussen de mannelijke dieren, uit
gelokt door de mogelijkheid met een 
vrouwtje te paren, heeft mogelijk tot de 
conclusie geleid van een verdedigd ter
ritorium. Meerdere malen heb ik vol
wassen mannetjes vreedzaam bij elkaar 
aangetroffen, echter wei bij afwezig
heid van vrouwtjes. 
Er zijn veel waarnemingen gedaan in
zake het agressieve gedrag. KRZYSTY
NIAK (1984) nam waar dat vrouwtjes 
zelfs emstige bijtwonden opliepen tij
dens de paring. Als anekdote kan ROSE 
( 1950) worden aangehaald. Die hield 
een groot aantal jaren een mannelijke 
C. angulata, die uitermate actief en 
agressief was en Mussolini heette; later 
kreeg dit dier zelfs de naam Adolf. 
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THERMOREGULATIE 
Hoewel de term 'koudbloedig' in on
bruik is geraakt en vervangen door de 
uitdrukking 'ectotherm', is nog te wei
nig kennis aanwezig over de mate waar
in landschildpadden invloed kunnen 
uitoefenen op hun lichaamstempera
tuur. In dit verband is het van belang het 
onderzoek aan te halen dat ELS (1989) 
uitvoerde met als werkterrein een farm 
bij Port Elizabeth. De zomertempera
tuur in Port Elizabeth bedroeg 17-27°C, 
met pieken tot 35°C; in de winter werd 
het zelden kouder dan 8-1 0°C. De li
chaamstemperatuur van de proefdieren 
werd gemeten met een sensor, aange
bracht in het lichaam via een gaatje in 
het schild, waarbij een zendertje werd 
vastgeplakt op de rug. Was 's morgens 
voor het aanbreken van de dag de li
chaamstemperatuur nog gelijk aan de 
luchttemperatuur, reeds binnen een uur 
daglicht werden waarden gemeten van 
5°C boven de luchttemperatuur, terwijl 
er verder wei verschillen van 20°C wer
den geregistreerd. Bij zonsondergang 
was er nog een verschil van I0°C; de 
schildpadden beperkten daling van de 
lichaamstemperatuur door beschutting 
te zoeken tegen de wind, en kop en po
ten in te trekken. Drie uur na zonson
dergang was de lichaamstemperatuur 
vaak nog hoger dan de temperatuur van 
de Iucht. De voorkeurstemperatuur lag 
gewoonlijk boven de 30°C; de gemeten 
maximale lichaamstemperatuur be
droeg 42°C. Proeven in een laborato
riumopstelling (PERRIN & CAMPBELL, 
1981) gaven ongeveer dezelfde resulta
ten. 
Bij deze gegevens moet men wei be
denken dat de temperatuur van het 
grondoppervlak indien beschenen door 
de zon meestal aanzienlijk hoger is dan 
de luchttemperatuur en derhalve ook 
een grotere invloed heeft op de li
chaamstemperatuur. Yoor een exact in
zicht in de mogelijkheden van C. an-

gulata en andere soorten landschild
padden tot het belnvloeden van de li
chaamstemperatuur door gedrag en ei
gen hittegeneratie zou dan ook de 
omgevingstemperatuur moeten worden 
uitgezet tegen de lichaamstemperatuur. 

VIJANDEN 
De schildpadden, in het bijzonder de 
jongen, hebben vele vijanden, zoals 
kleine roofdieren, bijvoorbeeld jakhal
zen, varanen, secretarisvogels, zee
meeuwen, kraaien en dergelijke 
(BRANCH, 1988, 1990, 1991; ROSE, 

1950). In het natuurreservaat Kaap de 
Goede Hoop, gelegen op het uiterste 
puntje van Afrika, vond ik een jong 
exemplaar met tandindrukken zowel in 
plastron als carapax, en waarvan aan 
een zijde de tenen als het ware 'wegge
schoren' waren. Maar de ergste vijand 
is natuurlijk de mens. Niet aileen door 
ontginning van de leefgebieden etcete
ra, maar ook door actieve predatie. 
Volgens BOYCOTT & BOURQUIN 

( 1988) beschouwen (blanke) Boeren in 
delen van de Karoo de schildpad-barbe
cue (de 'skilpadbraai') nog steeds als 
een geaccepteerd sociaal evenement. 
Het eerste verslag hiervan geeft 
Thunberg in 1795 als hij verblijft op 
een farm 'a day's trek northeast of 
Capetown' (in: LOVERIDGE & WIL
LIAMS, 1957): 
'Among the bushes in the sands we fre
quently saw landtortoises crawling, and 
the young ladies in the house had or
dered the slaves to bring several of them 
home of various sizes for our repast. 
The Testudo pusilla was the most com
mon species here, and it was this which 
was now laid upon the fire for our 
eating. I slipped into the kitchen on pur
pose to see the mode of dressing it, and 
found that the girls were cruel enough 
to lay the poor animal wide open on the 
live coals, where, sprawling with its 
head and feet, it was broiled alive, till at 
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Chersina angulata. 

le ngth it burst to pieces with the heat'. 
(We zagen regelmatig landschildpad
den tussen de struiken op de zandvelden 
kruipen, en de jonge vrouwen die in het 
huis woonden, beva len de s laven er een 
aantal van diverse afmetingen mee naar 
huis te neme n voor onze maaltijd. 
Testudo pusilla (thans Chersina angu
lata) was hier de meest voorkomende 
soort, en deze werd nu op het vuur ge
legd voor onze maaltijd. Onopgemerkt 
g ing ik naar de keuken om de wijze van 
bere id ing te zien, en ik kwam tot de ont
dekking dat de meisjes zo wreed waren 
om het arme dier opengehakt op de 
g loeiende kolen te leggen, waar het, 
he ftig spartelend, levend werd geroos
terd tot het uite indelijk als gevolg van 
de hitte in stukken barstte). 
Veldbranden, die door de droogte in de 
zomennaanden vaak voorkomen, wor
den ook we i als een gevaar beschouwd 
voor popu laties. STUART & M EAKIN 
( 1986) achten de invloed hiervan echter 

Fo10: R. de Bmin. 

niet al te ernstig. Zij halen o.m. een 
waarneming aan dat schildpadden zich 
ingroeven in het zand voor het vuur en 
tien minuten tot een uur later weer te 
voorschij n kwamen. 

INCUBATIE VAN EIEREN 
Hoewel C. cmgulata algemeen wordt 
beschouwd als een van de gemakkelijk 
te houden landschildpadden, waarvan 
de voortplanting in gevangenschap vele 
malen zou zijn waargenomen , vindt dir 
bepaald niet zijn weers lag in de li tera
tuur. CAIRNCROSS ( 1946) meldt dat er 
van aile eieren (hij geeft echter geen 
aantal) slechts een uitkwam; het jong 
ging na ongeveer een jaar dood. KRY
STYNIAK ( 1984) trachtte zeven e iere n 
uit te broeden bij een temperatuur van 
2 1 tot 27°C. Vijf eieren bleken niet be
vrucht te zijn; na I 18 dagen kwam een 
zeer mismaakt jong ter were ld. en na 
122 dagen, Iicht mismaakt, een tweede. 
Hierbij moet wei worden opgemerkt dar 
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mismaakt waarschijnlijk betrekking 
heeft op een ongebruikelijk aantal cos
talia (ribschilden) of marginalia (rand
schilden). Dit verschijnsel komt echter 
bij in vrijheid geboren dieren veel meer 
voor dan wordt aangenomen. BRANCH 
( 1984) heeft bij een ecologisch onder
zoek in de Oostkaap bij Port Elizabeth 
zelfs in 12,3% van de gevallen schildaf
wijkingen gevonden; ik heb zelf ook 
wei dieren aangetroffen met afwijkende 
aantallen schilden. 
ARCHER ( 1967) vermeldt dat er in East 
London (gelegen buiten het versprei
dingsgebied van C. angulata) van de 
honderden eieren slechts een uitkwam 
en noemt als oorzaak het voor deze 
schildpad te koude klimaat. Het diertje 
woog bij de geboorte 15.5 gram en ver
dubbelde in vier maanden zijn geboor
tegewicht. 

FURTHER COMMENTS ON 
CHERSINA ANGULATA 
The author expresses his doubt as to whether 
Chersina angulata actually occupies a territo
ry which it defends against intmders. Given 
that the breeding season of this species can oc
cupy the greater part of the year. it is possible 
that the frequent fights between males for ac
cess to females could be interpreted as territo
rial conflict. In addition further information is 
provided on the distribution of the species as 
well as on thermoregulation, enemies and the 
incubation of eggs. 
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Naschrift van de redactie: 
Stechouder gebruikte in haar manuscript de 
naam Boegsprietschildpad. De reductic han
teerde echter steeds · Het Ieven der dieren' van 
Grzimek (1973). de delen V en VI. als leidraad 
voor de Nederlandse naamgeving. Mcdc door 
de opmerkingen in dit artikel zullen we daar in 
de toekomst minder strcng de hand aan hou
dcn. 
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Robert Mash, 1983 
How to keep dinosaurs 
Uitgever: Andre Deutsch Ltd, Londen 
72 pagina's, k1eurenp1aten, zwartwit tekeningen. 
ISBN: 0-233-97566-7 (gebonden) 

Ook de terrariumhouderij is aan mode onderhevig. De 
laatste jaren krijgen de grotere dieren opnieuw vee) aan
dacht. Het lijkt daarom nuttig u te attenderen op het bo
venstaande al iets oudere boekje, waarbij men wei be
dacht moet zijn op een wat gedateerde taxonomische 
indeling. Direct vallen bij het bladeren de mooie geteken
de kleurenplaten van Philip Hood en Diz Wallis op, die 
de dikwijls alledaagse taferelen - zoa1s een paar meisjes 
die Omithomimusrijden - treffend uitbeelden. De zwart
wit tekeningen van William Rushton zijn meer karikatu
raal en daarom misschien niet naar ieders smaak. Soms 
veroorzaakt dit ze1fs fouten: Compsognathus heeft geen 
vier of vijf vingers aan iedere voorpoot, maar twee. 
Jammer! 
De illustraties maken mijns inziens het gemis aan een de
terminatietabel maar gedeeltelijk goed. Vooral de begin
ner za1 zich weleens kunnen vergissen, want hoe hou je 
een Dicraeosaurus en een jonge Brachiosaurus van on
geveer gelijke vorm uit e1kaar? Toegegeven, de beschrij
vingen helpen hier, maar doordat de k1euren soms toch 
wei wat artistiek zijn weergegeven, en er nauwelijks ge
wezen wordt op de veelheid aan niet-behandelde soorten, 
we denken vooral aan de grootteklasse van rat tot kat, 
blijft dit toch een minpuntje. Verder is de afwezigheid 
van een literatuurlijst en adressen van liefuebbersvereni
gingen een onnodig euvel. Maar Iaten we eerlijk zijn, de 
auteur stelt in de in1eiding al dat hij voora1 de bekendere 
soorten voor het voetlicht haalt en dat hij met name de be
ginner hoopt aan te moedigen tot het houden van deze in
teressante dieren. En daarin s1aagt hij wonderwel. Ook 
gevorderden zullen hun feitenkennis met dit boek nog 
kunnen bijschaven. 
Meer agrarische activiteiten zoa1s extensieve veeteelt 
passeren eveneens de revue, alhoewe1 de meesten van ons 
daar toch wat minder van gecharmeerd zullen zijn. Ook 
zie ik niet zo sne1 eieren van hadrosaurusachtigen op onze 
tafels verschijnen, hooguit bij de wat grotere gezinnen 
met een ruime ervaring in de bouwvak. Er bestaan per 
slot van rekening eenvoudiger herpetologische gerechten 
(zie DE BOO, 1982). 
De indeling is praktijkgericht en gaat van schootdino's tot 
dieren voor safariparken met alles daar tussenin, met vol
doende aandacht voor het sociale aspect. Gelukkig wor
den ook wat soorten afgeraden, want wie kan een 
Pteranodon ( overigens geen echte dinosaurus maar een 
pterosaurus) nu voldoende vliegruimte geven? Mash 
wijst terecht rege1matig op de noodzaak van een ver
warmd onderkomen, hetgeen voor onze streken net zo 
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goed ge1dt als voor Engeland. Zijn veterinaire suggesties 
zijn inmiddels enigszins achterhaald: raadpleeg bij pro
blemen loch vooral uw dierenarts. 
De systematische indeling en de naamgeving vormen niet 
de sterke punten van de schrijver. Zo zijn Euparkeria en 
Podopteryx geen dinosauriers, maar thecodonten verwant 
aan de voorouders van dinosauriers en gerelateerd aan de 
huidige krokodilachtigen. Ook Erythrosuchus is eerder 
een voorloper en ongeveer hetzelfde geldt voor 
Scleromochlus, die bovendien slechts eenderde van de 
opgegeven lengte van drie voet haalt. Sordes en 
Anurognathus zijn natuurlijk pterosauriers, maar in een 
band als deze zeker toch het vermelden waard. Een de
tailfoutje treffen we bij Deinonychus: die is niet ontdekt 
in 1969 (dat was al in 1964), maar is toen wetenschappe
lijk beschreven. Let er verder op dat men voor 
Stenonychosaurw; inmiddels bij voorkeur Troodon ge
bruikt. In slechts een passage is de naamsverwarring 
werkelijk storend. Scolo.murus is een verouderde aandui
ding van Dyoplosaurus die volgens velen weer identiek is 
met Euoplocephalus. Om nu toch nog een onderscheid 
tussen de eerste en de laatste te maken, doet wat gefor
ceerd aan. Een er met de haren bijgesleept kenmerk als 
stekels op het verdikte staartuiteinde van Scolosaurus 
vall iedere ankylosaurusliefuebber vanzelfsprekend on
middellijk op. Het is per slot van rekening Of een stekel 
(bij de nodosauriden) Of een verdikking (bij de "echte" 
ankylosauriden). 
In een overzichtelijke, korte tabel aan het eind worden 
nog wat gegevens per soort opgesomd. Het dieet, maar 
vooral de vindplaatsen zullen vel en op weg helpen. Denkt 
u echter aan eventuele uitvoervergunningen. Niemand 
wil uiteindelijk met een ongeregistreerde Longisquama 
uit het Trias van Turkestan op het v1iegveld van Kzyl 
Orda door de plaatselijke afdeling van de AID opgepakt 
worden. 
Wie een populair geschreven, meer biologische inleiding 
tot de dinosauriers wil, zij gewezen op het uitgebreide en 
fraai gei"llustreerde werk dat verschenen is ter gelegcn
heid van de nieuwe permanente tentoonstelling in het 
Britse natuurhistorische museum (GARDOM & MILNER, 
1993). Opvallend hierin zijn de inspirerende, goed onder
bouwde speculaties over de levenswijze van deze groep 
dieren. Zowel de originele Engelse versie als de uitste
kende Nederlandse vertaling zijn onbegrijpelijkerwijs in 
de ramsj terecht gekomen. Sla uw slag! 
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Gegarandeerd vers, 
door geheel Nederland! 
Levende insekten en wormen 
zijn een uitstekend voedsel voor 
vogels en andere insekten
eters, maar ook zeer geschikt 
als visvoer of aas. Toch zijn ze 
lang niet overal verkrljgbaar in 
de speciaalzaken. Daarom 
verzorgt lnsekt Expresse al 
sinds 1988 postorder-levering 
door geheel Nederland. Een 
ruim assortiment, zorgvuldig 
verpakt, gegarandeerd versl 
Kijkt u de prijslijst er maar op 
na. 

EENVOUDIG 
BESTELLEN: 
Telefonisch: bel 033-550136 en 
de antwoordcentrale noteert uw 
bestellingl U kunt bellen van 
maandag tim vrijdag, van 8.00 
tot 18.00 uur. 
Schriftelijk: met gebruikmaking 
van de BESTELCOUPON die u 
bij iedere zending aantreft, of 
d.m.v. een briefje naar onze 
vestiging in Harderwijk. 

FRANKO 
THUISBEZORGD: 
Uw bestelling wordt wekelijks 
op dinsdag verwerkt, zodat u 
die op woensdag thuis ont
vangt. Daarom moet uw bestel
ling ulterlijk op dlnsdag v66r 
11.00 uur genoteerd zijn, maar 
liever een dag eerderl Uiteraard 
kunt u op andere dagen bestel
len voor levering in de volgende 
week. (Uitzonderingen hierop 
i.v.m. jonge dieren etc. even
tueel in overleg.) Vasta verzend
kosten voor iedere levering 
f 7,50. 

BETALING: 
Daarvoor geldt een eenvoudige 
afspraak: wij leveren snel en 
zonder vertragingen, dus u 
betaalt de bijgesloten faktuur 
per omgaande. Habben wij op 
het moment dat u opnieuw 
bestelt nog geen betaling 

bestel- en infolijn: 033-550136 ontvangen, dan wordt levering 
in afwachting daarvan uit
gesteld. 

DIREKT VAN 
DE KWEKERIJ 
NAAR U THUIS! 

IIDLWORMIIN 
per doooje 6 50 gram 

-----------i = =~: ~ ~;:~ 
per dooaje 6 1000 gram 



J .J . Leunisse 
Kapelstraat 11 
4817 NX Breda 
Tel. 076 - 71 42 44 
Fax 076 - 71 73 08 

Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 

A HERPETOLOGIE 

TERRA!!!!P 

Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

AHERPETOLOGIE het antwoord op a/ uw vragen 
TERRA!!!!!P op herpetologisch gebied ... 

Openlngstljden: Aileen op zaterdag van 09.00-17.00 uur of ma-vr na afspraak 


