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Omslag:
Spring peeper (Pseudacris crucifer)
Ook in de natuur is het even zoeken naar de Spring peeper
(Pseudacris crucifer), die ter sprake komt in het artikel over
amfibieëntrek op pagina 30.
Ongewone aggregatie van muurhagedissen Jur ter Borg
4
Muurhagedissen staan erom bekend dat ze hun territorium fel
verdedigen tegen concurrenten. Begin oktober 2005 was de
auteur voor een korte vakantie in de Vogezen en de Jura en
nam daar iets waar dat in tegenspraak is met deze gegevens.

Taxonomie van de bladvingergekko’s Jacques Bastick
11
In de periode 1973-1998 is er veel gebeurd op het terrein van
de taxonomie van het gekko-genus Phyllodactylus. Dit artikel
beoogt een overzicht te geven van de veelheid aan taxonomische veranderingen die het genus de afgelopen decennia heeft
ondergaan.

Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier,
deel 8: Verteren (3): Ontlasting A.A. Verveen
19
Wanneer kun je je reuzenslangen het beste voeren als je op
vakantie gaat? Om die vraag te beantwoorden besnuffelde Bert
Verveen de ontlasting van zijn boa’s.

Amfibieëntrek en enkele andere lentegebonden waarnemingen in Amherst (Massachusetts, U.S.A.) Jur ter Borg
32
Een massale trek van salamanders in het voorjaar, in de eerste
regenachtige, redelijk warme nacht van het jaar, brengt de
Amerikaanse overheid en burgers op de been om de diertjes
veilig de straat over te krijgen.
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Ongewone aggregatie van
muurhagedissen
(Podarcis muralis)
in de Elzas in oktober 2005
J. ter Borg
Nieuwemeerdijk 253
1171 NP Badhoevedorp
Foto’s van de auteur

D

e week van 9-16 oktober 2005 was in de
door mij bezochte omgeving uitzonderlijk
warm en zonnig. De dagtemperaturen
waren zelfs in dit bergachtige gebied boven 20°C,
en hoewel ik verwachtte dat de muurhagedissen al
lang en breed in winterslaap waren, bleek tijdens
diverse wandeltochten in de wijde omgeving, dat
de dieren het aangename weer te baat namen om
even lekker op te warmen. Doorgaans waren de
dieren zoals te verwachten verspreid over diverse
gunstige locaties, maar op één plek nam ik iets
ongebruikelijks waar.

Ongewone aggregatie

Muurhagedissen staan bekend om hun
agressieve gedrag tegenover soortgenoten.
Dit geldt met name voor de mannetjes. De
dieren bezetten een eigen territorium van
soms wel 25 m2 en verdedigen dit tegen
concurrenten (Arnold & Ovenden, 2002).
Begin oktober 2005 was ik, samen met mijn
echtgenote, voor een korte vakantie in de
Vogezen en de Jura en nam daar iets waar
dat in tegenspraak is met deze gegevens.

In het algemeen werden de hagedissen gezien op
stapelmuurtjes en oude ruïnes, soms echter op
minder gunstig lijkende plekken, zoals in gaatjes in
een aarden wal in een wijnbouwgebied. Alle plekken hadden gemeen dat ze op het zuiden waren
gericht, terwijl de dieren doorgaans solitair waren,
of hooguit in tweetallen.
Op 12 oktober deed ik een ongebruikelijk waarneming bij het dorpje Ammerswihr in de Elzas, iets
ten westen van Colmar. Op zo’n twee kilometer
ten zuidwesten van het dorpje, ongeveer 400 meter
boven zeeniveau, vond ik op een stapelmuur van
circa vijf meter lang en anderhalve meter hoog een
grote concentratie aan muurhagedissen. Zonder
te overdrijven bevonden zich op dit stukje muur
100-150 muurhagedissen. De muur was gericht
op het zuidzuidoosten en lag op dit moment van
de dag (15.30 uur) nog in de zon. Op één plek
stak een groot stuk steen schuin iets uit de muur
en onder een zodanige hoek dat de zon daar min of
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meer loodrecht op stond. Hierop bevond zich een
grote stapel van zonnende hagedissen, die helaas bij
onze nadering voor het grootste deel in de muur
wegschoot. De bijgaande foto, waarop een tiental
hagedissen te zien zijn, is dus slechts een flauwe
afspiegeling van de oorspronkelijke situatie. In
werkelijkheid ging het om meer dan 25 dieren. Op
de muur zaten veel volwassen en halfwas dieren, en
maar een beperkt aantal jongen dieren.

Muren in de omgeving

Van oorsprong waren waarschijnlijk alle muurtjes
in de omgeving stapelmuurtjes, maar in de loop
der tijd zijn bepaalde plekken gerepareerd door met
beton een nieuwe muur op te trekken. Daardoor
waren de stukken stapelmuur steeds afgewisseld
met stukken betonmuur. In de omgeving werden ook muurhagedissen waargenomen, namelijk
meestal op de stapelmuren en sporadisch tussen de
onderbegroeiing van de betonmuren. Het was mij
opgevallen dat dit meestal juvenielen waren, sporadisch een enkel (sub)adult dier.

Speculaties

Volgens mij kan de waargenomen aggregatie worden verklaard door aan te nemen dat de dieren
feitelijk al aan hun winterslaap waren begonnen
en alleen door het warme weer naar buiten waren
gelokt. Dat zou betekenen dat de betreffende muur
kennelijk een uitzonderlijk aantrekkelijke overwinteringplek was. Wat er nu zo speciaal was aan
deze moeder van alle overwinteringplekken is mij
niet duidelijk. Veel stapelmuren in de omgeving
leken ook geschikt, maar waren lang niet zo sterk
in trek.
Het lijkt me uitgesloten dat deze hele groep hier
het hele jaar verblijft, dus ik neem aan dat ze in de
lente uitzwermen over de omgeving en in de herfst
naar deze plek terugkeren. Hoe de dieren deze plek
in eerste instantie weten te vinden is onduidelijk,
maar hierover valt wel te speculeren.
Omdat in de omgeving vrijwel alleen juvenielen
werden gezien en op de betreffende muur voornamelijk volwassen en halfwas dieren, poneer ik de
volgende stelling. Er is vermoedelijk in dit gebied
een beperkt aantal goede overwinteringplekken.
Juvenielen hebben de neiging in de omgeving op
zoek te gaan naar zo’n plek. Een belangrijke drijfveer zal waarschijnlijk een gunstige ligging van deze
•• Muurhagedis in aarden wal nabij Niedermor
schwihr, oktober 2005
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plek richting het zuiden zijn. Lukt ze dat niet, dan
lopen ze een grote kans om de winter niet te overleven. Als ze er in slagen een zeer gunstige overwinteringsplaats te bereiken, dan nemen hun kansen
om succesvol te overwinteren drastisch toe. Dit
heeft zoveel voordelen, dat de halfwas en volwassen
dieren die de winter hebben overleefd er baat bij
hebben een volgende keer naar dezelfde plek terug
te keren om hier opnieuw te overwinteren. Of dit
laatste gebeurt op basis van geheugen of op basis
van de oorspronkelijke drijfveer is onzeker. Ik denk
zelf dat het op basis van geheugen is, omdat het
omgekeerd na de winter buitengewoon gunstig kan
zijn om feilloos een eventueel gunstig voortplantingsterritorium terug te vinden. Een goed geheugen zal dus in de evolutie bevoordeeld worden.
Juvenielen die er door pech niet in slagen een goede
plek te vinden, of die niet hardnekkig genoeg zijn
om te blijven zoeken naar een optimale overwinteringsplaats leggen het af tegen meer gemotiveerde
dieren. Er is een evolutionaire druk om hardnekkig
te blijven zoeken naar een optimale plek.
Halfwas en volwassen dieren die niet de neiging
hebben om terug te keren naar hun vorige overwinteringsplaats leggen het af tegen meer behoudende dieren. Er is een evolutionaire druk om naar
de oorspronkelijke overwinteringsplaats terug te
keren.

Resultaat

In de beschreven situatie zouden deze mechanismen onvermijdelijk leiden tot een beperkt aantal
plekken waar de dieren geclusterd de winter doorbrengen. De jongen die de optimale plek bereiken
en dus overleven zullen de volgende jaren daar
terugkeren. Omdat het zo’n gunstige plek is zullen
ze over de jaren een grotere overlevingskans hebben
en zal er een groot percentage meerjaren-overlevers
zijn. Dit resulteert uiteindelijk in plaatselijk zeer
grote aantallen dieren. Op de minder gunstige
plekken zal de sterfte over de jaren veel groter zijn
en zullen de aantallen dus altijd lager blijven.
Wel moet benadrukt worden dat dit mechanisme
niet op alle plekken in het verspreidingsgebied
hoeft te werken. De prijs voor de migratie over een
grotere afstand naar een gunstige overwinteringsplaats, is blootstelling aan predatoren. In sommige
streken weegt dat risico mogelijk niet op tegen de
voordelen van een optimale overwinteringsplaats of
• Groep Muurhagedissen op zeer gunstige locatie
nabij Ammerswihr, oktober 2005
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Muurhagedis in stapelmuur nabij Ammerswihr, oktober 2005

zijn er meer goede overwinteringsplaatsen voorhanden. Ik heb in de literatuur weinig kunnen terugvinden over dit verschijnsel, dus mogelijk speelt dit
alleen onder speciale omstandigheden, waarbij ik
wederom speculerend zou kunnen wijzen op de vrij
noordelijke ligging van deze vindplaats. Wellicht
dat dit verschijnsel ook in andere meer noordelijke
plaatsen van het verspreidingsgebied plaatsvindt en
bijvoorbeeld niet in warmere zuidelijke streken.

Andere dieren

Er zijn ook andere dieren die in grote groepen,
soms ver van hun normale leefgebied, overwinteren. Zo is er bijvoorbeeld de Timber rattlesnake
(Crotalus horridus), waarvan bekend is dat ze in
het noordoosten van de V.S. gezamenlijke overwinteringsplaatsen kennen met honderden dieren
(soms ook met andere slangen). Zulke overwinteringsplaatsen zijn doorgaans gelegen in of bij een
beboste rotsachtige richel gericht op het zuiden. De
dieren verspreiden zich in de zomer over de wijde
omgeving, maar keren in de herfst terug (Conant
& Collins, 1998). Hoe met name de juvenielen
deze plek in eerste instantie weten te vinden is niet
duidelijk, maar misschien ligt er een vergelijkbaar
mechanisme aan ten grondslag. Speculerend: misschien is het voor deze soort wel gunstig om in de
herfst naar hoger terrein te kruipen tot ze op de
juiste zuidhelling terecht komen.
Ook de Gewone kousebandslang (Thamnophis
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sirtalis) kent zulke massaoverwinteringen in de
noordelijke delen van zijn verspreidingsgebied
(Stebbins, 2003; Behler, 1997). Kennelijk gaat
het dus om een wijdverspreid fenomeen.

Tenslotte

Zoals gezegd, er is weinig terug te vinden over het
hier beschreven verschijnsel. De meeste liefhebbers
doen hun waarnemingen ook niet in oktober. Ik
heb de oude tijdschriften van Lacerta doorgespit
om te kijken of er eerdere meldingen zijn. De
muurhagedis wordt vaak genoemd in de oude
publicaties, in de beginjaren terloops in opsommingen over de dieren die men in gevangenschap hield,
in latere jaren terloops als een van de vele soorten
die op diverse herpetologische vakanties werden
gezien. Uitgebreide beschrijvingen over het gedrag
zijn er weinig. Dat is jammer, want omdat dit dier
zo vaak kan worden geobserveerd tijdens vakanties,
kunnen er vast allerlei interessante waarnemingen
aan worden gedaan.
Wel vond ik een artikel over stapelmuurtjes, waarin werd gesproken over plaatselijke dichtheden
van 10-12 muurhagedissen per vierkante meter
(Cherlet & D’Hondt, 1982). Ik weet niet in
welk jaargetijde en op welke plaats deze waarneming is gedaan. Verder meldt Ferwerda (1988) de
waarneming, eind oktober 1987 in de Pyreneeën,
van grote aantallen jonge en halfwas muurhagedissen op de muren van een oud boerderijtje. Loehr

Muurhagedis op aarden wal nabij Niedermorschwihr, oktober 2005

(1992) zag in Andorra grote aantallen muurhagedissen (de auteur was niet zeker of het om Podarcis
muralis of Podarcis hispanica ging), vooral op muren
met schuilplaatsen. Een deel van de waarnemingen
werd gedaan in december/januari van 1988 en
1989. Onbekend is of dit ook deze grote aantallen
betrof. Kruyntjens (1984) tenslotte beschrijft de
populatie van de muurhagedis in Maastricht en
meldt dat in het najaar (oktober/november) veel

dieren bijeen liggen bij de holletjes. Hij beschrijft
zelfs een jong dat bovenop een mannetje ligt te
zonnen.
Mogelijk is mijn waarneming dus niet helemaal
uniek. Wie weet is dit verschijnsel wel vaker gezien
maar nooit gepubliceerd. Aan mensen met aanvullende waarnemingen de uitnodiging deze gegevens
alsnog op schrift te zetten voor publicatie in Lacerta.
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Summary
Unusual aggregation of Common wall lizards (Podarcis muralis) in the Elzas in October
2005.
Common wall lizards are territorial animals. In the second week of October 2005, during sunny
weather, basking Common wall lizards were found in the Jura and the Vosges (France). October
12 at 15.30 h, near Ammerswihr in the Jura, a large concentration of these animals (100-150)
were seen basking on a dry-stone wall, 5 meter long and 1,5 meter high. At one very favourable
spot more than 25 animals were lying side by side and on top of each other.
It is suggested, that the animals were going to hibernate there as a group and showed themselves
only because of the nice weather. It is highly unlikely that the animals stay there the whole year,
given their territorial behaviour. In the spring they will probably scatter over the surrounding
countryside. It is postulated that in this region there are only a few optimum hibernation-places
and that there is a strong urge for the juveniles to find such a place. If they don’t succeed they
will likely not survive the winter. On the other hand it is very favourable for the (sub)adults to
return to the same hibernation-place as the previous winter. Both mechanisms would result in
a limited number of hibernation-places with a high number of animals. This doesn’t have to be
valid for the whole range. The price of migration in the autumn would be exposure to predators.
In other areas there is possibly a greater number of good hibernation-places, so it would be more
favourable not to migrate.
A comparison is made with the hibernation in large groups of the North-American Timber rattlesnake (Crotalus horridus) and the Common garter snake (Thamnophis sirtalis) in their northern
ranges.
In the literature not much was found concerning the observation described here, although a few
inconclusive clues are available.

10
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Taxonomie van de
bladvingergekko’s
Gewijzigde inzichten over een
periode van vijfentwintig jaar
Jacques Bastinck
Maarschalkborch 4
3992 CN Houten
Foto’s: Peter Mudde

I

n de periode 1973-1998 is er veel gebeurd op
het terrein van de taxonomie van het gekkogenus Phyllodactylus. Was er begin jaren zeventig
van de twintigste eeuw nog sprake van één genus
Phyllodactylus, inmiddels werken we anno 2005
naast Phyllodactylus met niet minder dan elf nieuwbenoemde genera die van het oorspronkelijke genus
zijn afgesplitst. Het aantal beschreven soorten is

Phyllodacrtylus martini
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in die tijd opgelopen van ongeveer vijfenzeventig
tot ongeveer vijfennegentig. Dit artikel beoogt een
overzicht te geven van de veelheid aan taxonomische veranderingen die het genus Phyllodactylus
sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw heeft
ondergaan.

Inleiding

Het genus Phyllodactylus (de bladvingergekko’s)
zoals we dat van oudsher kennen, draait al lange
tijd mee in de herpetologische nomenclatuur: het
werd in het leven geroepen door Gray in 1828. De
bladvingergekko’s hebben een grote verspreiding
over de warme gedeelten van de wereld: ze komen
voor in het zuiden van Noord-Amerika, in Middenen Zuid-Amerika, in Afrika, op Madagascar, in
tropisch Azië en in Australië. Eén soort komt voor
in Europa, de bekende Europese bladvingergekko,
Phyllodactylus europaeus, van het MiddellandseZeegebied. Het lag eigenlijk wel enigszins voor de
hand dat een genus met zo’n grote verspreiding
over de aardbol in feite bestaat uit meerdere goed

12

• Lacerta 64 nummer 1

van elkaar te onderscheiden genera, die oppervlakkig gezien veel op elkaar lijken. En dit bleek dan
ook het geval.

Het genus Asaccus

De eerste onderzoekers die een aantal Phyllodactylussoorten afsplitsten in een eigen genus waren Dixon
en Anderson. Zij kwamen tot de conclusie dat
twee soorten bladvingergekko’s uit Zuidwest-Azië
in hun skeletkenmerken dusdanig afwijken, dat
het oprichten van een nieuw genus voor deze soorten gerechtvaardigd was. Dixon en Anderson
noemden dit nieuwe genus Asaccus; het werd door
hen beschreven in 1973 (Dixon & Anderson,
1973).
Een opmerkelijk uitwendig kenmerk waarin de
Asaccus-soorten afwijken van bijna alle
andere bladvingergekko’s, is het ontbreken van de zogenaamde postcloacale zakjes (“postcloacal sacs” in de
vakliteratuur). De postcloacale zakjes
zijn twee kleine openingen in de onderzijde van de staartbasis, onmiddellijk

achter de spleet van de cloaca. De meeste gekkosoorten vertonen deze openingen; bij een klein
aantal gekko-genera ontbreken ze.
Zoals gezegd brachten Dixon en Anderson twee
soorten onder in het genus Asaccus. Thans worden
in dit genus zeven verschillende soorten onderscheiden. De oudstbekende soort is Asaccus elisae,
beschreven (als Phyllodactylus elisae) in 1895.
Dat je overigens goed pech kunt hebben bij het
beschrijven van nieuwe soorten ervoer de herpetoloog Eiselt, die eind 1973 een nieuwe soort
bladvingergekko beschreef, namelijk Phyllodactylus

ingae (Eiselt, 1973). Deze soort bleek dezelfde te
zijn als de enige maanden daarvoor door Dixon en
Anderson beschreven Asaccus griseonotus! Volgens
de regels van de zoölogische nomenclatuur, met als
uitgangspunt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’,
heeft de soortnaam ‘ingae’ derhalve geen geldigheid. Met slechts een paar maanden verschil in de
publicatiedatum is ‘Phyllodactylus ingae’ niet meer
dan een synoniem van Asaccus griseonotus.

Het genus Paroedura

Een jaar na de oprichting van het genus Asaccus liet
Dixon weer van zich horen, dit keer samen met
zijn collega Kroll. Dixon en Kroll concentreerden zich deze keer op de Phyllodactylus-soorten van
Madagascar en kwamen tot de conclusie, alweer

Paroedura picta
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voornamelijk op basis van skeletkenmerken, dat
de Madagassische bladvingergekko’s tot een eigen
genus behoren. De genusnaam Paroedura was ooit
al eens gebruikt voor één van deze soorten, en dus
gaven Dixon en Kroll deze naam aan de bladvingergekko’s van Madagascar (Dixon & Kroll,
1974).
Ten tijde van hun publicatie onderscheidden Dixon
en Kroll in het genus Paroedura negen soorten.
Op dit moment worden vijftien verschillende soorten tot dit genus gerekend. De langstbekende soort
is Paroedura picta, beschreven (als Diplodactylus
pictus) in 1854.
In hun artikel verwijzen Dixon en Kroll naar de
enige bladvingergekko van Madagascar die naar
hun mening niet past in het genus Paroedura,
namelijk Phyllodactylus brevipes. Dixon en Kroll
zeggen vervolgens dat ze in een later stadium op
deze soort zullen terugkomen (“will be considered
at a later date”). Dit hebben zij nooit gedaan. De
raadselachtige Phyllodactylus brevipes werd pas in de
jaren negentig onderwerp van een grondige studie.
Hier komen we verderop in dit artikel op terug.

Het genus Urocotyledon

In 1983 publiceerde de vooraanstaande Amerikaanse
gekkospecialist Kluge een baanbrekend artikel
over de verwantschapsrelaties tussen de gekkogenera (Kluge, 1983). Hij concentreerde zich hierbij
vooral op de structuur van het keelskelet (datgene
wat we bij zoogdieren het strottenhoofd noemen).
Kluge nam waar dat bij gekko’s één bepaald
onderdeel van het keelskelet (en wel de “second
ceratobranchial”, het ceratobranchiale II) ofwel
consequent aanwezig is bij alle soorten binnen een
genus, ofwel consequent afwezig is bij alle soorten
van een genus. Kluge gebruikte deze aan- of afwezigheid van het ceratobranchiale II als duidelijke
indicatie voor de phylogenetische verwantschap
tussen verschillende genera. Het viel Kluge op,
op basis van onderzoek aan vele exemplaren van
vrijwel alle gekko-genera, dat er vier genera zijn
waarbij het ceratobranchiale II niet consequent bij
alle soorten aanwezig dan wel afwezig is. Eén van
deze vier genera is Phyllodactylus.
Kluge nam waar dat het ceratobranchiale II aanwezig is bij alle soorten van het genus Phyllodactylus,
met uitzondering van vier gespecialiseerde boom14
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bewonende soorten uit Afrika (en de Seychellen).
Deze afwijking van de ‘Phyllodactylus-standaard’
was voor Kluge reden om deze vier soorten nader
te onderzoeken op eventuele verdere bijzondere
eigenschappen. Kluge constateerde hierbij onder
andere dat de vier boombewonende soorten een
grijpstaart hebben en aan de onderzijde van de
staartpunt een klompje hechtschijfjes. Op grond
van deze en een aantal andere eigenschappen
kwam Kluge tot de conclusie dat de vier boombewonende soorten niet thuishoren in het genus
Phyllodactylus, doch een eigen genus vormen. Hij
noemde dit genus Urocotyledon.
De taxonomie van het genus Urocotyledon is sinds
de oprichting ervan onveranderd gebleven: het
genus bestaat nog steeds uit vier soorten. De oudstbekende soort is Urocotyledon inexpectata, beschreven (als Diplodactylus inexpectatus) in 1893.
Het genus Urocotyledon is slecht vertegenwoordigd
in wetenschappelijke collecties; de dieren zijn blijkbaar zeldzaam of moeilijk te vinden. Loveridge,
in zijn standaardwerk over de gekko’s van Afrika,
moest er voor uit komen dat het hem niet was
gelukt ook maar één (collectie)exemplaar zelf onder
ogen te krijgen (“none of the four species are available to me”) (Loveridge, 1947). Rösler brengt
het in zijn uitstekend geïllustreerde gekkoboek
niet verder dan een foto van een alcoholexemplaar
(Rösler, 1995). In het werk van Spawls et al. over
de reptielen van Oost-Afrika staat een kleurenfoto
van een levend exemplaar van Urocotyledon wolterstorffi (Spawls et al., 2002).

Het genus Christinus

Ook in Australië komen enkele soorten bladvingergekko’s voor. In 1984 publiceerden Wells en
Wellington een compleet overzicht van de reptielen van Australië, waarbij ze vele veranderingen in
de tot dan toe gangbare nomenclatuur voorstelden
(Wells & Wellington, 1984). Eén van hun voorstellen was om de Australische Phyllodactylus-soorten tot een eigen genus, dat zij de naam Christinus
gaven, te rekenen.
De meerderheid van de nomenclatorische voorstellen van Wells en Wellington zijn om verschillende redenen niet overgenomen door de herpetologische gemeenschap. Enkele van hun suggesties
hebben echter de toets der herpetologische kritiek

kunnen doorstaan. Hiertoe behoort het voorstel
om het genus Christinus op te richten; deze afsplitsing van het ‘moedergenus’ Phyllodactylus wordt
tegenwoordig algemeen geaccepteerd.

Grootscheepse

Het genus Christinus bestaat thans uit drie soorten.
De langstbekende soort is Christinus marmoratus,
beschreven (als Diplodactylus marmoratus) in 1845.

r ev i s i e va n d e b l a d v i n g e r g e k ko ’s va n d e

O u d e We r e l d

Bauer, Good en Branch waagden zich in 1997 aan een overkoepelende beschouwing en nadere
analyse van alle bladvingergekko’s van de Oude Wereld (Bauer, Good & Branch, 1997). In hun
onderzoek maakten zij niet alleen gebruik van de gangbare beschubbings- en skeletkenmerken, maar
benutten zij eveneens biochemische en genetische kenmerken.
Bauer en zijn collega’s kwamen tot de conclusie dat het destijds oprichten van de genera Asaccus,
Paroedura, Urocotyledon en Christinus geen reden gaf tot discussie. Wel gaven zij voor het Australische
genus Christinus een uitgebreide diagnose, aangezien de oorspronkelijke beschrijving van dit genus
door Wells en Wellington niet aan alle eisen voldeed. De mysterieuze Phyllodactylus brevipes van
Madagascar -die we hiervoor al eerder noemden bij het genus Paroedura- werd opnieuw buiten
beschouwing gelaten wegens een gebrek aan studie-exemplaren. Zoals gezegd komen we op deze
soort nog terug.
Op grond van hun onderzoek kwamen Bauer, Good en Branch tot de bevinding dat het onhoudbaar was om de Phyllodactylus-soorten van de Oude Wereld nog langer onder te brengen in een en
hetzelfde genus (met uitzondering natuurlijk van de soorten die al waren ondergebracht bij Asaccus,
Christinus, Paroedura of Urocotyledon). Volgens Bauer en zijn medewerkers was een verdeling van
deze soorten over maar liefst zes genera noodzakelijk. Deze zes genera zullen we nu de revue laten
passeren.

Het genus Euleptes

De Europese bladvingergekko uit het MiddellandseZeegebied, de bekende Phyllodactylus europaeus,
vertoont naar de mening van Bauer, Good en
Branch een combinatie van kenmerken die deze
soort eenduidig onderscheidt van alle andere
Phyllodactylus-soorten. Het toekennen aan deze
soort van een aparte genusnaam was daarom op zijn
plaats. Het verzinnen van een geheel nieuwe naam
bleek niet noodzakelijk, aangezien bestudering van
de nomenclatorische archieven Bauer en zijn collega’s leerde dat aan de Europese bladvingergekko in
een grijs verleden ooit de genusnaam Euleptes was
toegekend. Bijgevolg heet Phyllodactylus europaeus,
als zodanig in 1838 beschreven, sinds 1997 Euleptes
europaea en werd aan de familie Gekkonidae een
monotypisch genus toegevoegd.

Het genus Cryptactites

De Zuid-Afrikaanse bladvingergekko Phyllodactylus
peringueyi werd wetenschappelijk beschreven in
1910 op basis van twee collectie-exemplaren in
het South African Museum in Kaapstad. In de

daaropvolgende tachtig jaar werd niets meer van
deze dwerggekko (totale lengte 5-6 cm) vernomen,
totdat hij werd herontdekt in het begin van de
jaren negentig van de vorige eeuw. Toen bleek dat
deze diersoort een weliswaar beperkt verspreidingsgebied heeft, maar niet zeldzaam is. Branch en
Bauer gaven een uitgebreide herbeschrijving van
deze Phyllodactylus-soort (Branch & Bauer, 1994).
Ook voor wat betreft Phyllodactylus peringueyi kwamen Bauer, Good en Branch tot de conclusie dat
deze soort een combinatie van kenmerken vertoont
die haar eenduidig onderscheidt van alle andere
Phyllodactylus-soorten. Aan deze gekkosoort werd
de genusnaam Cryptactites toegekend, waarmee aan
de familie Gekkonidae opnieuw een monotypisch
genus werd toegevoegd.

Het genus Haemodracon

Op het eiland Socotra, gelegen voor de kust van
Jemen en Somalië, komen twee soorten bladvingergekko’s voor. Als een soort werkhypothese is er
eigenlijk altijd van uitgegaan dat het gezamenlijk
Lacerta 64 nummer 1
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Phyllodactylus reissi

voorkomen van deze twee soorten op één eiland
een indicatie is voor hun onderlinge nauwe verwantschap. Het onderzoek van Bauer, Good en
Branch kon dit vermoeden bevestigen. Bovendien
bleek dat de twee Socotra-soorten op grond van
een combinatie van uitwendige en inwendige kenmerken goed te onderscheiden zijn van alle andere
‘Phyllodactylus-achtigen’. Op basis van deze bevindingen richtten Bauer en zijn medewerkers voor
de twee bladvingergekko’s van Socotra het genus
Haemodracon op. De oudstbekende van de twee
soorten is Haemodracon riebeckii, beschreven (als
Diplodactylus riebeckii) in 1882.
Opvallend uitwendig kenmerk van het genus
Haemodracon is het ontbreken van postcloacale
zakjes. Zoals hiervoor reeds vermeld, komt dit
ook voor bij de soorten van Asaccus. Alle andere
‘Phyllodactylus-achtigen’ worden gekenmerkt (zoals
de meeste gekko’s) door de aanwezigheid van postcloacale zakjes.

Het genus Dixonius

De wijdverbreide ‘Phyllodactylus-achtigen’ komen
met een paar soorten ook voor in Zuidoost-Azië.
16
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Bauer, Good en Branch kwamen op basis van
hun onderzoek tot de bevinding dat ook dit
soortengroepje als eenheid goed onderscheidbaar
is van de overige bladvingergekko’s. Voor deze
Zuidoostaziatische soorten werd het genus Dixonius
opgericht. De langstbekende van de vier soorten is
Dixonius siamensis, beschreven (als Phyllodactylus
siamensis) in 1898.

De genera Afrogecko en Goggia

Bleven voor Bauer, Good en Branch nog over elf
soorten bladvingergekko’s uit Zuid-Afrika. Bauer
en zijn medewerkers kwamen tot de conclusie
dat deze soorten in feite behoren tot twee nieuwe
genera. Drie van de elf soorten werden toebedeeld
aan het nieuwe genus Afrogecko, voor de overige
acht werd het genus Goggia opgericht.
De oudstbekende Afrogecko-soort is Afrogecko porphyreus, beschreven (als Gecko porphyreus) in 1802.
De langstbekende soort van het genus Goggia is
Goggia lineata, beschreven (als Phyllodactylus lineatus) in 1838.

S l o to p m e r k i n g

b i j h e t we r k va n

B a u e r, G o o d

en

B ra n c h

uit

1997

Met het onderzoek van Bauer en zijn medewerkers kwam een (voorlopig?) einde aan een zo goed
als volledige revisie van de bladvingergekko’s van de Oude Wereld. Een revisie die was ingezet in
1973, toen Dixon en Anderson het genus Asaccus oprichtten en daarmee een eerste soortengroep
afsplitsten van het ‘moedergenus’ Phyllodactylus. Met het verschijnen in 1997 van het werk van
Bauer en zijn collega’s waren de bladvingergekko’s van de Oude Wereld verdeeld over tien genera
(in alfabetische volgorde): Afrogecko, Asaccus, Christinus, Cryptactites, Dixonius, Euleptes, Goggia,
Haemodracon, Paroedura enUrocotyledon.
Twee zaken moeten in dit artikel nog besproken
worden, namelijk de positie van de bladvingergekko’s van de Nieuwe Wereld, de laatste ‘Phyllodactylusachtigen’ waarop de genusnaam Phyllodactylus nog
van toepassing is, en de positie van de mysterieuze
Phyllodactylus brevipes van Madagaskar, de enige
bladvingergekko van de Oude Wereld die nog niet
in het hierboven besproken geheel aan revisies was
meegenomen. We beginnen met Phyllodactylus
brevipes.

Het genus Matoatoa

Phyllodactylus brevipes werd beschreven in 1900
aan de hand van één collectie-exemplaar in het
natuurhistorisch museum te Parijs. In 1911 werd
een tweede exemplaar verzameld (gevangen) op
Madagaskar; dit wordt bewaard in het Transvaal
Museum in Pretoria. Van 1911 tot 1992 waren dit
de enige twee bekende exemplaren. Hier kwam nog
bij dat men er in het museum in Parijs van overtuigd was dat hun enige exemplaar op een gegeven
moment verloren was gegaan; men kon het althans
lange tijd niet meer vinden. In de jaren negentig
van de vorige eeuw werd dit exemplaar teruggevonden in de catacomben van het museum. Veel
verrassender was een andere vondst: Phyllodactylus
brevipes werd in 1992 herontdekt, levend en wel,
in het zuidwesten van Madagaskar door de herpetologen Nussbaum en Raxworthy en hun medewerker Pronk.
Nussbaum en Raxworthy zijn twee herpetologen
die de afgelopen twaalf jaar vele artikelen hebben
gepubliceerd over de herpetofauna van Madagaskar.
Zo beschreven zij onder andere nieuwe soorten van
de gekkogenera Ebenavia, Paragehyra, Paroedura,
Phelsuma en Uroplatus.
Niet alleen vonden Nussbaum en zijn collega’s
“nieuwe” exemplaren van Phyllodactylus brevipes,

in het oosten van Madagaskar verzamelden zij ook
nog een tiental exemplaren van een nog onbekende
bladvingergekko die veel overeenkomsten vertoont
met Phyllodactylus brevipes.
Met verhoudingsgewijs veel nieuw studiemateriaal
tot hun beschikking zetten Nussbaum en zijn
medewerkers zich aan een uitgebreid onderzoek,
waarbij Phyllodactylus brevipes en de nog onbeschreven soort nauwkeurig werden bestudeerd en
tevens werden vergeleken met de overige genera der
bladvingergekko’s van de Oude Wereld. Nussbaum
en zijn collega’s kwamen tot de conclusie, op basis
van een aantal uitwendige en inwendige kenmerken, dat Phyllodactylus brevipes en de nieuwe soort
tot een eigen genus gerekend moeten worden. Dit
nieuwe genus noemden zij Matoatoa (Nussbaum,
Raxworthy & Pronk, 1998). Het woord ‘matoatoa’, aldus Nussbaum en zijn medewerkers, is
Malagasi voor ‘geest’, een verwijzing naar de mysterieuze aard van de twee soorten.
Tot het genus Matoatoa behoren dus twee soorten:
Matoatoa brevipes, oorspronkelijk beschreven als
Phyllodactylus brevipes in 1900, en de nieuwe soort
Matoato spannringi, beschreven door Nussbaum,
Raxworthy en Pronk.
En hiermee zijn alle ‘Phyllodactylus-achtigen’ van de
Oude Wereld de revue gepasseerd.

Het ‘restgenus’ Phyllodactylus

Blijven nog over de ‘Phyllodactylus-achtigen’ van de
Nieuwe Wereld, de enige bladvingergekko’s waarop
de oorspronkelijke genusnaam Phyllodactylus nog
van toepassing is. De ongeveer vijfenveertig soorten
komen ruwweg voor in het zuidwesten van NoordAmerika, in Midden-Amerika en in westelijk en
noordwestelijk Zuid-Amerika. De meeste herpetologen zijn tot nu toe van mening dat de bladvinLacerta 64 nummer 1
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gergekko’s van de Nieuwe Wereld een natuurlijke
groep vormen die terecht tot één genus worden
gerekend. Echter, een rigoureuze ‘phylogenetische
analyse’ zoals toegepast op de bladvingergekko’s
van de Oude Wereld is tot op heden op de soorten
van de Nieuwe Wereld nog niet losgelaten. Het
is dus niet uit te sluiten dat ook het ‘restgenus’
Phyllodactylus ooit nog eens wordt opgesplitst in
twee of meer genera.
De oudstbekende soort van de Amerikaanse bladvingergekko’s is Phyllodactylus pulcher, beschreven
in 1828.

Summary
This paper gives an overview of the taxonomic changes at genus level within the leaf-toed
geckoes, of which all species were formerly
assigned to the genus Phyllodactylus. During
the period 1973-1998 eleven new genera
were split off from the genus Phyllodactylus
on the basis of new findings and insights.
Each of these eleven genera, as well as the
‘residual genus’ Phyllodactylus itself, is discussed in the paper.
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O

p de titelfoto zie je dat de boa tijdens het
ontlasten de staart optilt. Omdat het verschil tussen staart en romp op zo’n moment
heel goed is te zien, merk je dat het beest een veel
korter staartje heeft dan je geneigd bent te denken;
bij dit vrouwtje zo’n tien procent van haar lengte.
Verder zie je dat de urinemassa het eerst werd
geloosd. Kennelijk ligt de urine in de gezamenlijke
lichaamsopening, de cloaca, opgeslagen en moet de
boa deze massa kwijt vóórdat de in de dikke darm
opgeslagen ontlasting kan worden geloosd.
Omdat slangen roofdieren zijn stinken zowel de
urine als de ontlasting enorm, de urine zo mogelijk
nog erger dan de ontlasting. Misschien is dat de
reden dat deze processen weinig worden bestudeerd. Bosch (1994, blz. 59 en 60), Vogel (1994,
blz. 74) en Stöckl & Stöckl (1996, blz. 30-32)
zeggen er wel iets over in hun boeken, maar moderne auteurs als Binder (2002) en Drewnowski
(2003) zwijgen erover. De in mijn eerdere artikelen
al vaker genoemde schrijver Herfs (1959A en B) is
bij mijn weten nog steeds de enige die een grondige
studie over de uitscheidingen van Boa constrictor
schreef.
In dit artikel beschrijf ik mijn ervaringen die ik in
de loop van de 14 jaren waarin ik mijn boa’s kon
observeren heb opgebouwd. Omdat ik mijn dieren
met lange tussenpozen voer, ontdekte ik wat merkwaardigs over de ogenblikken waarop mijn slangen
zich ontlasten, iets waarover ik nooit eerder wat had
gelezen of gehoord, ook niet bij Herfs. Dat komt
omdat hij zijn dieren frequent voerde. Maar eerst
zal ik wat vertellen over de vertering in de maag en
de gevolgen daarvan voor de samenstelling van de
ontlasting.

A

Wat zit er in de ontlasting?

In de maag verteert het sterke maagzuur al het
vlees en nagenoeg alle botten en tanden van de
prooi in vijf tot zes dagen (Blain & Campbell,
1942; Secor & Diamond, 1995, blz. 1316). Het
opgeloste voedsel wordt door de maag in de dunne
darm geloosd. De haren en nagels van de prooi
worden niet verteerd en die blijven in de maag
achter tot de dunne darm alle voedingsstoffen uit
de voedselbrij heeft gehaald. Bij een 25 gewichtsprocent grote prooi is dit zo’n dag of veertien na de
maaltijd het geval. Pas daarna worden de tot matten
samengebalde haren uit de maag verwijderd en via
de dunne darm naar de dikke darm geduwd om
als ontlasting te worden verwijderd (Secor, Stein
20
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& Diamond, 1994, blz. G697). Al deze processen
duren korter of langer naarmate de gegeten massa
van de prooi(en) relatief kleiner of groter is (Secor
& Diamond, 1997, blz. R905).

B

Signaleert ontlasten het eind
van de vertering?

Dat de duur van deze processen in het lichaam
samenhangt met de grootte van de maaltijd spreekt
eigenlijk vanzelf. Maar dit betekent niet dat het
moment waarop de boa die haarresten in de buitenwereld loost ook maar iets zegt over het ogenblik dat de verteringsprocessen zijn afgelopen. De
vertering kan dan misschien nog bezig zijn, wat
bijvoorbeeld uit later optredende ontlastingen zou
kunnen volgen. Maar vaak is de slang wel klaar met
het verteren en stelt het dier toch de ontlasting uit
(Herfs, 1959B, blz. 157; Skoczylas, 1978, blz.
655). Met andere woorden: de vertering van de
prooi kan op het moment van de ontlasting nog
niet, korter, langer, of zelfs al heel veel langer geleden zijn afgelopen.
In dit artikel beschrijf ik wat je bij Boa constrictor
aan de hand van de gegeven maaltijden over het
ontlasten te weten kunt komen. Voor elke slang
– het zijn er inmiddels vijf – noteerde ik meestal per
maaltijd de datum plus het gewicht van het dier en
van de gegeten prooien, en verder zoveel mogelijk de
dagen waarop urine en/of ontlasting werd geloosd.
Bij iedere maaltijd kreeg elk dier meestal zoveel als
het op wilde eten. Pas als de ontlastingen waren
gepleegd en een eventuele vervelling plaats had
gevonden, de boa weer “op jacht” ging of het dier
mij op een andere manier liet merken weer voedsel
nodig te hebben, werd de slang weer gevoerd. Zo
kwam ik globaal uit op een tijdsduur (interval) van
een week of vijf tot zes tussen de opeenvolgende
voederingen van de dieren. Wanneer de slang bij
zo’n gelegenheid voedsel weigerde vatte ik dat op
als spontaan vasten en wachtte ik weer vijf tot
zes weken vóór ik de volgende maaltijd aanbood,
behalve wanneer de slang mij eerder liet blijken een
stevige honger te hebben (Verveen, 2001).
Ik wilde weten wanneer de boa’s hun voedsel in
de vorm van ontlasting kwijt waren geraakt. Niet
alleen uit nieuwsgierigheid, maar ook uit praktische
overwegingen. Wanneer ik voldoende lang van
tevoren zou weten wanneer ik met vakantie zou
gaan, dan zou ik kunnen proberen de voedering zó
te programmeren dat degene die in die tijd de dieren verzorgde zo mogelijk alleen het water hoefde

te verversen.
Al doende verzamelde ik een forse vracht gegevens,
aan de hand waarvan ik antwoorden hoopte te
krijgen op enkele vragen die ondertussen bij mij
waren gerezen.

B1 Hoe vaak ontlast een boa zich na
een maaltijd?
Dit is de eenvoudigste vraag. Na 71 procent van
de 276 maaltijden bleef het bij één keer ontlasten.
Bij 23 procent van de maaltijden werd er twee keer
ontlast, bij vijf procent drie keer en maar één keer
vier keer. In de meeste gevallen (93 procent) vond
alle ontlasting bovendien plaats vóór de 35e dag
na de maaltijd. Dit betekende wel dat degene die
tijdens onze vakantie de dieren verzorgde toch met
ontlasting kon worden (en dus werd) geconfronteerd.
Het eerder genoemde resultaat dat de vertering langer duurt naarmate er per maaltijd meer is gegeten,
leidde mij tot meer vragen over het ogenblik dat de
boa zich van de restanten ontlast. Ik zal die hier één
voor één bespreken.

B2 Duurt het langer voordat het dier
alles heeft ontlast naarmate het
meer heeft gegeten?
Het tijdsverloop (interval) vanaf de maaltijd tot
de daarna het laatst geloosde ontlasting (wanneer
het bij één ontlasting bleef dan werd die datum
gebruikt) staat in figuur 1 afgebeeld (de blauwe
ruiten, 116 ontlastingen bij vijf boa’s). Hier is
een zwak verband te zien tot de relatieve omvang
van de maaltijd, want de blauwe puntenwolk ligt
rechts ietsje hoger dan links: gemiddeld duurt het
wat langer voor het dier alles heeft uitgepoept
wanneer het meer heeft gegeten. Wanneer je de
correlatie ertussen uitrekent blijkt dat een eventueel
Figuur 1

verband slechts voor minder dan vijf procent van
de gegevens opgaat. Hoewel dit resultaat statistisch
significant is (voor de liefhebber: r(114) = 0,22, p
< 0,05), maakt het voor de dagelijkse praktijk niets
uit. Dit gegeven is voor mij irrelevant omdat ik de
informatie dat zo’n relatie mogelijk in maximaal
vijf procent van de gevallen opgaat niet kan gebruiken om er de voerdatum vóór ik op vakantie ga
mee te bepalen. Dit percentage ligt zelfs nog veel
lager wanneer wij het volgende verschijnsel erbij
betrekken.
De rode vierkanten geven hetzelfde gebeuren weer,
maar nu voor die gevallen waarin ondertussen een
vervelling was opgetreden. Bij deze groep gaat een
eventueel verband tussen ontlastingsogenblik en
maaltijdgrootte zelfs voor meer dan 99 procent
van de gegevens niet op en ook de correlatie is niet
significant (idem: r(94) = 0,09, p > 0,05).
Het antwoord op de tweede vraag pakte dus negatief uit: wanneer er niet wordt verveld is er een
zwakke relatie aanwezig en als er wel wordt verveld
is de relatie zelfs afwezig. Of mijn boa’s per maaltijd
meer of minder binnenkregen had géén van praktisch belang zijnde invloed op het tijdstip waarvan
zij zich van de resten ervan ontdeden.

B3 en B4 Aantal ontlastingen en maaltijdgrootte
Daarop vroeg ik mij af of er misschien meer gedetailleerde invloeden zijn te ontdekken, met name
B3. of het aantal ontlastingen per maaltijd iets zegt
over de relatieve grootte van de maaltijd (berekend als
procent van het lege gewicht van de slang), en ook
B4. of dit aantal ontlastingen samenhangt met het
aantal per maaltijd gegeten prooidieren.
Ik vergeleek hiervoor die 262 maaltijden waarvan
zowel de relatieve grootte van de maaltijd was
geregistreerd, alsmede de samenstelling ervan in
de vorm van het aantal prooien. Ook betrok ik
er net als ik hierboven deed het niet of juist wel
optreden van een vervelling bij (respectievelijk 161
en 101 maaltijden). Voor elk van de vier groepen
die hieruit volgden bleken de correlaties erg laag
te zijn en ging een eventueel verband voor meer
dan 99,5 procent van de gegevens niet op. Kortom,
de grootte van de maaltijd had geen invloed op
het aantal bijbehorende ontlastingen en het aantal
gegeten prooien ook niet.
Hoewel de verschillen in de relatieve grootte van de
maaltijden enorm waren en varieerden van vijf tot
meer dan vijftig procent van het lichaamsgewicht
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van de boa (zie figuur 1), bleek wat ik had verwacht
te zullen vinden, namelijk een duidelijke invloed
op het moment waarop de laatste ontlasting wordt
afgezet en op het aantal ontlastingen per maal, voor
mijn boa’s niet op te gaan.
Ik vermoed dat de (eerste) afzettingen van urine
(Verveen, 2005) samenhangen met de (eerste)
afloop van de vertering in de maag, en wel na
de eerste verwerking door de dunne darm van de
door de maag voorbereide voedselbrij. Vandaar de
volgende vraag:

B5 Zou er misschien een relatie zijn
tussen de eigenschappen van de
maaltijd en het ogenblik van het
lozen van de urine?
Uit 211 eerste urinelozingen van vijf boa’s bleek een
eventueel verband met de omvang van de maaltijd
voor meer dan 99,9 procent afwezig te zijn. Over
de eventueel na de eerste lozing volgende afzettingen van urine konden te weinig gegevens worden
vastgelegd om daar iets zinnigs over te kunnen
zeggen. Of dit iets zegt over het vermoeden dat tot
vraag vijf leidde weet ik niet.
Hoewel ik inmiddels al had ervaren dat er omstandigheden zijn die wél een invloed op het afzetten van de ontlasting hebben, was het gezien de
genoemde negatieve antwoorden op de vragen
twee tot en met vijf heel spannend om te zien wat
hierover uit mijn verzameling van gegevens naar
voren zou komen. Zouden die vragen ook negatief
worden beantwoord?
Wat ik nu op zal schrijven zal naar ik hoop voor
veel houders van boa’s (en andere reuzenslangen,
mogelijk ook “moderne” slangen die de hinderlaagjacht beoefenen) het “ja, natuurlijk!”-gevoel
Foto 1. Ondanks ontlastingen op de dagen 7 en 9
na de maaltijd bevonden zich na 152 dagen vasten
nog feces in de voor het grootste deel opengeknipte
dikke darm. Rechts is fraai te zien dat de dunne darm
zijdelings in het bovenste deel van de dikke darm
uitmondt.
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oproepen.
De vraag was of er omstandigheden zijn aan te wijzen
die een vertragende invloed hebben op het moment
van de afzetting van de ontlasting. Hiervoor had ik
twee aanknopingspunten:
1. Een vastende drachtige boa loosde haar tweede
en meteen ook laatste –en forse– ontlasting pas
133 dagen na haar maaltijd, een record onder
mijn boa’s! Dit voerde mij tot vraag B6.
2. De veelgenoemde ervaring dat slangen die in
de vervellingfase zijn dikwijls niet eten heeft
mogelijk gevolgen voor de verwerking van
reeds eerder gegeten prooien. Hieruit volgde
vraag B7.

B6 Zie je een vertraging van de ontlasting vaker bij vastende boa’s?
In de 14 jaar die ik mijn twee oudere boa’s kon
observeren traden 13 perioden op waarin een dier
meer dan één maaltijd weigerde. De duur van dat
vasten varieerde van 86 tot 180 dagen na de laatste
geaccepteerde maaltijd. Vaak was alle ontlasting al
“kort” na de maaltijd geloosd. Zeven keer werd er
een (soms tweede) ontlasting genoteerd die meer
dan vijf weken na de maaltijd optrad. Eén hiervan
is het bovengenoemde record van 133 dagen. De
overige zes varieerden van 36 (de genoemde meer
dan vijf weken) tot 69 dagen, gemiddeld ongeveer
53 dagen.
Recent overleed plotseling mijn oudste boa, een
vrouwtje van veertien jaar, aan een virusziekte die
ook een voedselweigering tot gevolg had gehad. Zij
had toen 152 dagen gevast en zich op de twaalfde
dag na het eten kennelijk helemaal ontlast. Bij de
obductie bleek mij dat zij toch nog feces in de dikke
darm had opgeslagen, de zwarte massa’s die op de
Photo 1. Faeces were still present in the colon after
a fast of 152 days and despite defecations on days 7
and 9. Note the end tot side connection between the
small and the large intestine.

Foto 2. Jonge boa kort na één muis te hebben
verslonden

Photo 2. A young boa photographed a few hours
after the consumption of one mouse

foto in de opengeknipte dikke darm zijn te zien
(foto 1: colon).
Het lijkt er dus op dat mijn boa’s wanneer zij eenmaal echt aan het vasten zijn én nog voedselrestanten in het lijf hebben met de lozing ervan helemaal
geen haast maken.

ping is het zonder meer duidelijk dat het optreden
van de vervellingfase de finale lozing van ontlasting
behoorlijk kan vertragen. Het antwoord is dus
“ja”. Daarom is het niet nodig dit nog statistisch
te toetsen.

Het antwoord op deze vraag is in figuur 1 te vinden. Het zal de lezer al zijn opgevallen dat de groep
waarin van een vervelling sprake is en die door de
rode vierkanten wordt aangegeven, als geheel naar
boven is verschoven vergeleken met die waarbij
geen vervelling optrad en die door de blauwe ruiten
wordt weergegeven. Ondanks de stevige overlap-

Uit de antwoorden op de voorafgaande vragen
volgt dat Boa constrictor de na de vertering resulterende ontlasting (waarbij meestal ook urine wordt
geloosd) pas te zijner tijd afzet. Dit alles klopt
met eerder genoemde waarnemingen dat bij Boa
constrictor de ontlasting soms lang tot heel lang op
zich kan laten wachten. Als gevolg hiervan is het
aantal ontlastingen kleiner dan het totale aantal
maaltijden (Skoczylas, 1978, blz. 644), wat bij het
meestal toegepaste vaak voeren het geval zal zijn.

Foto 3. Dezelfde boa werd na de ontlasting op de
meetlat gelegd

Photo 3. After its defecation was this boa placed on a
measuring rule

B7 Heeft de vervelling invloed op de ontlasting?
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C

De maag en de samenstelling
van de ontlasting

Omdat de samenstelling van de ontlasting mee
bepaald wordt door wat er in de maag met de prooi
gebeurt, vroeg ik mij af waar bij Boa constrictor de
maag nu precies ligt. In de literatuur kon ik dit niet

vinden. Om er een indruk van te krijgen fotografeerde ik een jonge boa enkele uren nadat die één
muis van 20 procent van het leeggewicht van de
slang had opgegeten (foto 2). De verdikking zat
tussen de zadelvlekken 9,5 tot 13, wat neerkomt
op ongeveer 49 tot 65 procent van de lengte van
het dier gerekend vanaf de neuspunt (foto 3). Dus

Foto 4. Bepaling van de ligging van de lege maag bij
een volwassen vrouwelijke boa, relatief ten opzichte
haar lengte vanaf de punt van haar neus. Erboven zien
wij het onderste deel van de lever, terwijl eronder de
donkergroene galblaas is te zien. Rechts: insertie van
de maag

Photo 4. Autopsy of an adult female boa: determination of the position of the empty stomach (cut-out
inserted at right) relative to her length as measured
from the tip of her nose. Above the stomach lies the
lower part of the liver, below it lies the dark-green
gallbladder.

C1 Waar ligt de maag?
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vanaf iets over de helft tot circa tweederde van de
lengte van het dier. De vulling zelf was ongeveer 16
procent lang.
Bij mijn gestorven boa kon ik de positie van de lege
maag opzoeken. Op foto 4 is te zien dat die halverwege het lijf (van de punt van de neus tot die van
de staart gerekend) lag: tussen 46,5 en 56 procent
van haar lengte (gerekend vanaf de neuspunt) en
ongeveer 9,5 procent lang was. Bij het later overleden mannetje kon ik de ligging niet precies opmeten, maar wel was het duidelijk dat zijn lege maag
ook ongeveer halverwege het lijf lag. Gezien deze
getallen vermoed ik dat een goed gevulde maag in
de lengte is opgerekt. Als de prooi nog groter is, of
wanneer er meerdere prooien zijn verslonden, ligt
de rest in de slokdarm op de vertering te wachten
(zie Scokzylas, 1978, blz. 590).
De ontlasting die een volwassen boa produceert
bestaat hoofdzakelijk uit de in de maag niet verteerde delen van de prooi: haren of veren (Vogel,

1994, blz. 74), vloeistof en darmbacteriën. De
hoeveelheid is indrukwekkend en de ontlasting is
ook wat vorm, kleur en stank betreft te vergelijken
met die van het “roofdier” mens (foto 5). Herfs
(1959B, blz. 157) vermeldt dat het gewicht van de
ontlasting varieert van 9 tot 27 procent van dat van
de bijbehorende maaltijd. Een waarneming van 30
procent vinden wij bij Engelmann & Obst (1981,
blz. 58).
De aard van de ontlasting hangt af van de genuttigde prooi. Wanneer het zoogdieren zijn, ziet de
ontlasting er uit als hierboven is beschreven. Nadat
er vogels of vissen zijn geconsumeerd is de ontlasting brijig en stinkt nog erger. De weke consistentie
ervan maakt dat de boa, wanneer het dier er per
ongeluk doorheen is gekropen, een enorme troep
in het terrarium kan maken (Stöckl & Stöckl,
1996, blz. 32).
Ondanks de stevige inwerking van het maagzuur
komt het voor dat niet alle verteerbare delen op
zijn gelost en blijven er wat kleinere resten over
(Herfs, 1959B, blz. 156). Op een röntgenfoto

Foto 5. Verse ontlasting van een jonge boa met een
urinebol in het midden

Photo 5. A fresh faecal and urine deposition by a
young boa

C2 Wat zit er in de ontlasting?
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van mijn bovengenoemde drachtige boa, die 85
dagen na haar laatste maaltijd (en 79 dagen na haar
ontlasting) was gemaakt, zie je enkele onvolledig
verteerde botjes in haar met wat gas gevulde maagdarmkanaal zitten (foto 6). Nadat deze opname
was gemaakt duurde het nog 48 dagen voor zij zich
hiervan ontlastte.
Wanneer de ontlasting is ingedroogd is heel goed
te zien dat die voornamelijk uit de haren van het
prooidier is samengesteld (foto 7). Soms ligt er een
ingedroogd vlies over dat vermoedelijk uit bacteriën bestaat.
Zelf haalde ik verschillende keren de verse ontlasting van mijn boa’s onder een kraan uit elkaar, of
pluisde ingedroogde ontlasting uit. Met het blote
oog waren er vooral heel veel haren in te vinden
plus de nagels van de prooi (foto 8) en wat stof, vermoedelijk de ingedroogde bacteriën. Onder water
waren er bovendien kleine witte brokjes te zien,
mogelijk de uiteengevallen resten van het tandglazuur. Verder vind je wat resten van een bot, tand of
kies van de prooi. Zo zijn op foto 8 de onderkaken
met de kiezen van één prooidier te zien, plus nog
een enkele ongedefinieerde botrest. Het grootste
deel van het skelet is spoorloos verdwenen.
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Foto 6. Röntgenopname van een drachtige boa, 85
dagen na haar laatste maaltijd (detail).
Inkleuring door de auteur: rood voor de luchtbellen in
de darm, geel voor de resterende botjes van een prooi
Opname: R.W.F. Becking, Veterinair Medisch Centrum,
Honselersdijk
Photo 6. X-ray of a pregnant boa taken on day 85 of
her fast (detail).
Red: air bubbles in her gut, yellow: remnants of some
bones of her prey (coloured by the author).
X-ray: R.W.F. Becking, Veterinary Medical Centre,
Honselersdijk

Volgens Herfs zijn de weinige tanden die er zijn te
vinden sterk aangetast (1959B, blz. 156) doordat
het basismateriaal ervan –dentine– in het maagzuur
oplost waardoor tenslotte alleen de dan breekbare
huls van tandglazuur overblijft.

D

Wanneer wordt ontlasting
afgezet?

D1 Oponthoud in het maagdarmkanaal
Herfs geeft geen getallen over de dagen waarop
ontlasting wordt afgezet in relatie tot de dag van
de voorafgaande maaltijd, al schrijft hij wel dat de

Foto 7. Ingedroogde ontlasting van een jonge boa.
De haren van de vacht van de muis zijn goed te zien,
evenals enkele snorharen van het dier

Photo 7. Dried out faeces of a young boa showing
the hairs from the coat of the mouse, as well as several whiskers

ontlasting gemiddeld 6,3 dagen na de (eerste?) uitscheiding van de urine optreedt (1959B, blz. 152)
en dat de variatiebreedte groot is. De ontlasting kan
op de dag dat de urine wordt afgezet komen, maar
er kunnen ook wel 16 tot 28 dagen tussen liggen
als andere uiterste. Op bladzij 157 schrijft Herfs
(1959B) dat het feit dat de ontlasting soms heel
lang in de darmen blijft liggen hem problemen gaf
bij het berekenen van de genoemde procentuele
omvang ervan in relatie tot het prooigewicht.
Herfs’ probleem moet zijn veroorzaakt door het
feit dat hij relatief vaak voerde, gemiddeld om de
tien tot elf dagen (berekend uit zijn tabellen op
blz. 22 en 23 in Herfs, 1959A). Omdat ik mijn
boa’s weinig frequent voerde (ongeveer om de zes
weken), eigenlijk alléén vaker wanneer de boa lang
had gevast, kwam het binnen de hieronder besproken voedingscycli maar een enkele keer voor dat
een slang werd gevoerd vóór die de eerste ontlasting
had gemaakt. In deze situaties was het meestal duidelijk welke ontlasting bij welke maaltijd hoorde.

Maar het is wel mogelijk dat een op het vorige
maal eventuele volgende tweede of derde ontlasting
als eerste ontlasting met betrekking tot het laatst
gegeven maal werd genoteerd.

D2 Het moment van de eerste afzetting van ontlasting
De eerste en meestal enige afzettingen van ontlasting bekeek ik naar het tijdstip ervan in relatie
tot de dag waarop de boa’s waren gevoerd. In de
volgende figuren (2, 3 en 4) bestrijkt de horizontale
as een duur van 55 dagen na de gegeven maaltijd.
Eén keer vond een eerste ontlasting pas plaats op
dag 69. Dit gebeurde tijdens een op de genoemde
maaltijd volgende langdurige voedselweigering.
Vanwege deze bijzondere situatie werd deze waarde
als een “uitbijter” beschouwd en niet in de berekeningen meegenomen.
Een vervelling maakt het beeld ingewikkelder
Doordat de boa’s meestal met ruime tussenpozen
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Foto 8. Uitgeplozen ingedroogde ontlasting met haar en bacteriestof, voorts (detail) enkele nagels van de prooi,
de resten van een tand, botjes, plus twee onderkaken met kiezen
Photo 8. The picked faeces of a young boa containing hair and bacteria dust plus (see insert) a few nails, a tooth
and the remnants of bones, including two lower jawbones with molars.

werden gevoerd, viel het op dat er een bijzondere
relatie met de vervelling was te vinden. Wanneer de
slang na de maaltijd ging vervellen werd in ongeveer
zestig procent van de gevallen de ontlasting door de
vervelling uitgesteld. Deze groep noem ik daarom de
“uitstelgroep”. Na afloop van de vervelling kon het
soms ook lang duren voor het dier zich ontlastte.
Wanneer de slang vóór de vervelling ontlasting
maakte (figuur 2) bleek het beeld na statistisch
onderzoek overeen te komen met dat waarin
van een op de maaltijd volgende vervelling geen
sprake was (figuur 3). Daarom wordt hier verder
geen onderscheid meer tussen deze twee groepen
gemaakt. Hun combinatie noem ik de “gewone
groep”. In figuur 1 is, tussen twee haakjes, niets van
dit onderscheid te zien. Dat komt omdat het daar
om de het laatst afgezette ontlasting gaat, terwijl
hier naar de eerste ontlasting wordt gekeken.
In 15 gevallen (24 %) waarin reeds vóór de vervelling ontlasting was gemaakt werd ook ná de vervelling nog een klein beetje ontlasting afgezet. Dit
verschijnsel heeft een heel andere betekenis waarop
ik in een ander artikel in zal gaan.
Denkend aan de lozing van urine kwam in dit ver28

• Lacerta 64 nummer 1

D4 De eerste ontlasting: de “uitstelgroep”, invloed van de vervelling

band de volgende vraag op:
Heeft de inzet van de vervellingcyclus ook invloed op
het ogenblik waarop de eerste urine wordt afgezet?
Dat bleek niet het geval te zijn en dus konden alle
gegevens over de eerste urinelozing met elkaar worden gecombineerd (Verveen, 2005).

D3 De eerste ontlasting: de gewone
groep (figuur 4)
De eerste ontlasting wordt, wat de gewone groep
betreft, omstreeks de elfde dag geproduceerd (aantal N = 154, gemiddeld op dag 11,5 ± 5,0).
De uitspraak van Herfs (1959B, blz. 152) dat
er gemiddeld 6,3 dagen tussen de afzettingen van
urine en ontlasting zit klopt met mijn waarnemingen voor de eerste ontlasting uit de gewone groep.
Het verschil tussen de door mij gevonden gemiddelden voor de ontlasting (dag 11,5) en de eerste urine
(dag 5,5) (Verveen, 2005) is 6 dagen. Afgerond
komen beide waarnemingen uit op 6 dagen, een
fraaie bevestiging van Herfs’ observaties!
De ontlastingpiek is vrij breed en ligt ergens tussen de dagen 9 en 13. Uit de figuren zien wij dat
de eerste ontlasting soms wel erg lang op zich kan
laten wachten. Van de 154 waarnemingen is in 10
gevallen (6 procent) zelfs sprake van een interval
van 21 of meer dagen, waarbij de grootste waarde
op 52 dagen na de maaltijd werd geregistreerd.
Omdat een enkele keer ontlasting erg kort na de
maaltijd optrad (figuur 4: op de dagen 1 tot en
met 5) is het is het mogelijk dat die op een tweede
of volgende ontlasting na het vorige maal betrekking hadden. Wanneer wij naar de figuren 2 en 3
kijken, dan zien wij dat deze onzekerheid in beide
groepen optreedt maar het duidelijkst in de groep
waarin ontlasting vóór de vervelling optreedt. In
deze series is het vermoedelijk een keer of tien het
geval geweest.

Wanneer de eerste ontlasting pas na de het afstropen
van de oude huid optreedt, dan wordt die gemiddeld op de 22ste dag na de maaltijd afgezet (figuur
1, N = 99, op dag 21,9 ± 6,6). De gemiddelde dag
van de eerste ontlasting na vervelling is ten opzichte
van die van de ontlastingen van de gewone groep
(dag 11,5 ± 5,0, N = 154) tien dagen verschoven
(het verschil van de gemiddelden is 10,4 dagen),
terwijl er geen significant verschil tussen de spreidingen van deze twee groepen werd gevonden.
Dit resultaat is heel interessant omdat hieruit zou
volgen dat wanneer de vervellingcyclus optreedt er
een kans van circa 60 procent (99 keer op het totale
aantal van 162) bestaat dat de vervelling het darmtransport (en misschien ook de verteringsprocessen
zelf ) stillegt en dus “op slot” zet.
Dat boa’s tijdens de vervellingscyclus soms wél
voedsel accepteren maar dit een andere keer weigeren (Lüling, 1964, blz. 16) zou er dus van af
kunnen hangen of de activiteit van het maagdarmkanaal inmiddels wel of niet stil is gelegd.
Deze hypothese zou in principe getoetst kunnen
worden door bijvoorbeeld met echo- of röntgenopnamen na te gaan of ná het door de inzet van de
vervellingfase uitblijven van de “vroege” ontlasting
de onverteerde resten – de haarballen – inderdaad
nog in de maag zelf liggen, of dat zij misschien in
de dikke darmen wachten tot de darmperistaltiek
(de spieractiviteit van de darmen die de voedselresten voortduwt) na de vervelling weer op gang
komt. Wanneer die haarballen nog in de maag
zouden liggen betekent dit dat ook de processen die
de voedselresten uit de maag verwijderen tijdelijk
zijn stilgelegd. Mocht dan worden waargenomen
dat de maag nog niet verteerde prooi bevat, dan
zouden ook de verteringsprocessen zelf tijdelijk op
slot zijn gezet.

D5 Tweede en volgende ontlastingen
In de gewone groep trad nu en dan een extra ontlasting op, ongeveer vier keer vaker dan na afloop
van de vervelling. De spreiding in het interval tot de
vorige ontlasting is groot, vanaf één dag tot een dag
of dertig. Wanneer de vasten hierbij ook in aanmerking worden genomen varieert de afstand tussen
op elkaar volgende ontlastingen zelfs tot 52 dagen
(dit is een andere 52 dan eerder werd genoemd).
Omdat de aantallen ook nog eens sterk van dier
tot dier variëren –sommige hebben relatief vaak
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een extra ontlasting maar andere bijna of helemaal
niet– valt hierover op dit moment niets naders te
vertellen.

E

Wanneer voeren vóór het op
vakantie gaan?

Het is duidelijk dat het niet mogelijk is een ontlasting tijdens afwezigheid te vermijden. De kans
daarop is te verminderen door het gemiddelde van
de uitstelgroep aan te houden (22 dagen). Ik werk
er daarom naar toe mijn dieren tenminste drie
weken voor ik voor twee of drie weken wegga te
voeren. Het interval van vijf tot zes weken tussen
de voedingen blijft dan intact. Maar mocht dat wat
groter worden, dan is dat voor mijn dieren geen
bezwaar. Per slot van rekening slaan zij zelf ook
wel eens een maaltijd over en eten dan om de drie
maanden.

Nabeschouwing

Omdat mijn resultaten en conclusies betrekking
hebben op de gegevens uit mijn archief over maar
enkele boa’s die ook nog eens tot dezelfde familie
behoren moeten zij als voorlopige uitkomsten
worden beschouwd. Eigen onderzoek door andere
bezitters van reuzenslangen of van andere slangen
die de hinderlaagjacht beoefenen is noodzakelijk
om de in mijn artikelen gemelde uitkomsten en
ideeën te testen. De lezers worden daartoe van harte
uitgenodigd.

Summary

Keeping a pair of Boa constrictor as pets: 8. Digestion (3): Defecation
1.

Meat and nearly all bones (photo’s 6 and 8) of the prey are digested within about six days (or
earlier for small prey) after the meal (Blair & Campbell, 1942; Secor & Diamond, 1995),
as are nearly all teeth (Herfs, 1959B; my own observations).

2.

The hairs are retained within the stomach till the very end of the digestive process, after
which they are transported to the colon for defecation (Secor & Diamond, 1995) (photo’s
7 and 8).

3.

No relationship was found to exist between the number of defecations per meal and relative
meal-size, nor with the number of prey swallowed per meal.

4.

For my snakes that were fed with intervals of about six weeks first defecation occurred on day
11.5 ± 5 after feeding (figure 2).

5.

The occurrence of a sloughing cycle did not influence the mentioned defecation time in
about forty percent of the cases (figure 3).

6.

Activity of the digestive tract was suspended during about sixty percent of the sloughing
cycles, as followed from the delay of first defecation until after sloughing had occurred. In
these cases the first defecation appeared on day 22 ± 7 after feeding (figure 4).

7.

The interval between meal and the first discharge of urine was not influenced by the onset
of the ecdysis cycle.
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Amfibieëntrek

en enkele andere lentegebonden
waarnemingen in Amherst
(Massachusetts, U.S.A.)

Vernal pool in Amherst. Voortplantingsgebied van Ambystoma maculatum en Rana sylvatica

I

J. ter Borg
Nieuwemeerdijk 253
1171 NP Badhoevedorp
Foto’s van de auteur

n Nederland zijn wij bekend met het verschijnsel paddentrek in het voorjaar, waarover enkele
malen is gepubliceerd in Lacerta (Commissie
Bedreigde Amphibieën en Reptielen, 1980;
van Esterik et al, 1989; de Jong, 1981; van
Leeuwen, 1977; de Wit, 2000). Na de winterslaap
trekken veel amfibieën meestal ’s nachts, soms
massaal, naar hun voortplantingsgebieden. Omdat
32

• Lacerta 64 nummer 1

hun leefgebieden worden doorsneden met wegen,
moeten de dieren die vaak oversteken. Er vallen dan
regelmatig veel verkeersslachtoffers, zodat er allerlei
oplossingen zijn gezocht, technisch of met behulp
van vrijwilligers, om de dieren veilig hun voortplantingsgebied te laten bereiken. De meeste acties
spitsen zich toe op de trek van de Gewone pad
(Bufo bufo), hoewel één auteur ook melding doet
van de trek van andere soorten (de Wit, 2000)
Het is eigenlijk niet verbazingwekkend dat in de
V.S., waar naast veel verkeer ook veel, in het voorjaar massaal voortplantende amfibieën voorkomen,
dergelijke situaties zich ook voordoen.

Amherst

Het toeval wil, dat mijn zus met haar gezin in deze
plaats in het noordoosten van de V.S. woont. Ze
vertelden me wel eens over een massale trek van
salamanders in het voorjaar, en wel in de eerste
regenachtige, redelijk warme nacht van het jaar.
Meestal viel die ergens in de laatste week van maart
of de eerste twee weken van april. De beschreven
gebeurtenis vond plaats in de directe omgeving
van het huis van mijn zus, waar de situatie kennelijk zo was, dat op een relatief klein stuk weg een
zeer massale trek voorkwam. Van oorsprong werd
het verkeer in de betreffende nacht door vrijwilligers geregeld, zodat de salamanders rustig konden
oversteken, al dan niet geholpen. Automobilisten
moesten gewoon wachten, maar meestal waren
die ook geïnteresseerd in het gebeuren en kwamen
kijken en helpen.
In 1987 zijn er maatregelen getroffen om te zorgen
voor een probleemloze overtocht van de dieren,
door twee tunnels onder de weg aan te brengen,
zodat de dieren die niet meer hoeven over te steken.
Onder en pagina 32: Ambystoma maculatum tijdens
de voorjaarsmigratie (Amherst).

Boven: Tunnel in het wegdek, bedekt met een rooster.
Aan de overzijde van de weg het leefgebied van de
salamanders en kikkers en het hekwerk.
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Situatie in 2005

Dit jaar zou ik in het voorjaar bij mijn zus op bezoek
gaan. Ik heb geprobeerd de ruime week dat ik daar
zou zijn zo uit te kienen, dat ik een grote kans had
het gebeuren mee te maken. Ik kwam aan op 30
maart en bleef tot 10 april. Ik kwam op internet in
contact met Scott Jackson van de University of
Massachusetts te Amherst. Die wist me te melden
dat het ging om Spotted salamanders (Ambystoma
maculatum) en dat de dieren met de trek begonnen
bij regenachtig weer en een nachtelijke temperaSpotted salamander (Ambystoma maculatum)
Lengte tot 20 cm. Zwart, donkergrijs of donkerbruin met gele of oranje vlekken, buik
grauwgrijs.
Meestal verborgen ondergrondse levenswijze,
in het voorjaar soms massamigraties naar de
voortplantingsgebieden, poelen in bosachtige
gebieden. De vrouwtjes leggen één of meer
legsels van ongeveer 100 eieren. De larven
komen na 1-2 maanden uit en metamorfoseren
na 2-4 maanden.
Verspreiding: oosten van de V.S. en Canada,
van Nova Scotia tot het oosten van Texas.
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tuur van meer dan 40°F (± 4,5°C). Deze situatie
zou zich volgens de weersverwachtingen deze keer
voordoen in de nacht van 2 op 3 april. Gehuld in
een poncho en gewapend met een hoofdlampje en
mijn camera toog ik in het donker naar de door
hem aangegeven plek langs Henrystreet, aan de
oostkant van Amherst. Ik bleek niet de enige bezoeker te zijn, want het betrof een soort plaatselijke
happening voor de bewoners van Amherst. Zelfs de
middenstand heeft op deze gebeurtenis ingespeeld,
Amherst Brewery Co. heeft in zijn assortiment het
zogenaamde “Salamander Crossing Steam Lager”
en een plaatselijke folkgroep droeg tot aan de
opheffing de naam “Salamander Crossing”.

Situatie ter plekke

Aan de oostkant van de weg bevindt zich het leefgebied van de dieren, een heuvelachtig bos, aan
de westkant bevindt zich een zogenaamde “vernal
pool”, een tijdelijke poel met smelt- en regenwater.
Op twee plaatsen, zo’n 60 meter uit elkaar, zijn
tunnels in het wegdek ingegraven, afgedekt met een
rooster. Vanuit de tunnelingang lopen hekwerken
onder een hoek naar buiten om de dieren op te
vangen en naar de tunnel te geleiden.
De situatie ter plekke is zodanig, dat de dieren

uit de wijde omgeving door de specifieke terreingesteldheid precies bij een vrij beperkte corridor
terecht komen. Als de dieren heuvelafwaarts lopen
komen ze voornamelijk daar terecht. Er hoeft
daarom slechts een gebied van 150-200 meter van
een hekwerk te worden voorzien.
Aan de andere kant van de weg zorgt eenzelfde
hekwerk voor een veilige terugtocht van dieren na
de voortplanting.

Salamanders

Het systeem werkt naar behoren. Tot grote opwinding van de kijkers kwamen er regelmatig salamanders de tunnel in en uit lopen. De eerste keer dat
ik ging kijken was om 20.00 uur, om 24.00 uur
ben ik nog eens teruggegaan en zag nog eenzelfde
frequentie van migrerende dieren. Wel begonnen
de tunnels langzaam vol te lopen met regenwater.
In de oorspronkelijke opzet was dat minder een
probleem, maar in de loop der tijd is de drainage
verslechterd. Als er niet al te veel water in staat
zwemmen de dieren nog door de tunnel (Scott
Jackson, pers. comm.)
Ik heb de weg aan weerszijden van de tunnels nog
afgezocht naar dode salamanders, maar zag alleen
dat er een auto voor een dier stopte en het naar
de overkant droeg. Deze was waarschijnlijk ergens

Plethodon cinereus, gevonden onder een stuk schors
(Amherst).

Redback salamander (Plethodon cinereus)
Lengte tot ongeveer 10 cm. Er zijn twee
vormen bekend, de redback, met een brede
roodachtige rugstreep over de hele lengte van
de rugzijde, en de leadback, met een uniform
donkergrijze of zwarte rug (sporadisch tussenvormen of andere varianten). Alle dieren
zijn herkenbaar aan de zwart en wit gespikkelde buik (peper en zout effect). Het betreft
een echte landsalamander van min of meer
beboste gebieden. Een van de meest algemene
salamanders binnen hun verspreidingsgebied.
Leeft verstopt onder boomstammen, schors,
stenen en dergelijke. Komt in regenachtige
nachten bovengronds. De eieren worden op
het land op vochtige plekken afgezet, hieruit
komen volledig ontwikkelde jongen.
Verspreiding: het noordoosten van de V.S. en
het oosten van Canada.
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Boven en pagina 35, bovenaan: Notophthalmus viridescens (nabij Quabbin reservoir).
Pagina 35, onderaan: Rana sylvatica tijdens de voorjaarsmigratie (Amherst)

Red-spotted newt (Notophthalmus viridescens
viridescens)
Lengte tot 12 cm. Volwassenen in de waterfase
geelbruin, olijfgroen tot groenbruin, tot ongeveer twintig rode vlekjes op de rug. Buikzijde
geel met zwarte vlekjes. Landfase: helder oranje
rood tot donkerrood of oranje (Red eft). De
landfase duurt één tot drie jaar, daarna zijn de
dieren aquatiel. Bewoner van meertjes, poelen,
moerassen en andere min of meer permanente
waterpartijen. Ze kunnen ’s winters ook onder
het ijs nog actief zijn. Red efts kunnen na
zomerse regenbuien soms in grote aantallen
gezien worden. Er zijn nog drie ondersoorten
bekend, N. v. louisianensis, N. v. piaropicola en
N. v. dorsalis.
Verspreiding van de nominaatvorm: het oosten van Noord-Amerika, van Nova Scotia tot
Alabama en Georgia.
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door of over het hekwerk weten te kruipen en ik
vond zelf ruim buiten het afgezette gebied (ten zuiden hiervan) een andere overstekende salamander,
die ik naar de overkant heb gebracht.
Bij het afzoeken van de weg de volgende ochtend
heb ik geen dode salamanders gevonden.
Deze soort heb ik ook nog gezien in poelen in de
bergen ten zuiden van Amherst. Het leek erop dat
ze graag onder in het water liggende boomstammen
zaten, waarbij ze af en toe vrij traag zwemmend
naar boven kwamen om adem te halen.

Kikkers

Ook de plaatselijke kikkers maken gebruik van
dezelfde poel in dezelfde periode. Het betreft de
Wood frog (Rana sylvatica), een soort bruine kikker
die zich ook heel vroeg in het seizoen voortplant.
Deze dieren maken wel gebruik van de tunnels,
maar trekken over een veel breder front naar de
poel en missen daardoor regelmatig het hekwerk
en dus de tunnels. Ook wordt verondersteld dat
ze actiever over het hekwerk proberen te klimmen
en springen (Scott Jackson, pers. comm.). Veel
van deze kikkers heb ik die nacht naar de overkant
gebracht. Bij inspectie van de weg de volgende
dag bleken er in de directe omgeving toch nog
tientallen platgereden kikkers te liggen. De gelukkigen die de overtocht wel hadden gehaald waren
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Bevervijver nabij het Quabbin reservoir. Leefgebied van Chrysemys picta picta.

Spring peeper (Pseudacris crucifer).
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Rana sylvatica

’s nachts al uitgebreid aan het kwaken (een soort
schor gekwaak als een eend, maar dan kennelijk een
Amerikaanse, ook wel beschreven als het wrijven
over een ballon). Bij het hekwerk was trouwens te
zien dat hoewel de meeste kikkers solitair migreerden, sommige dieren al in amplexus waren en dus
als paar naar de poel gingen.
Ook deze dieren werden in andere poelen gezien,
met name in de bergen ten zuiden van Amherst.
Spring peeper (Pseudacris crucifer)
Lengte tot 3,2 cm. Effen geel, (olijf )bruin
of grijs met min of meer duidelijke X op de
rug. Buik effen (ondersoort P. c. bartramiana
met donkere vlekken op de buik). Dit dier
leeft in bosachtige gebieden met secundaire
begroeiing met struiken, nabij kleine tijdelijke of semi-permanente poelen of moerassen.
Koren worden gevormd daar waar struiken en
bomen in het water staan.
Verspreiding: oosten van de V.S. en het zuidoosten van Canada, van Nova Scotia tot het
oosten van Texas.

De dieren stopten met kwaken als je de poel benaderde en doken vaak onder. Als je rustig ging zitten
wachten doken ze één voor één weer op en begonnen te kwaken. Daarbij zwommen ze steeds in een
klein gebiedje rond en besprongen elke passerende
kikker. Ze leken een voorkeur te hebben voor het
meest zonnige gedeelte van de poel.
Wood frog (Rana sylvatica)
Lengte tot 7 cm. Bruin in diverse tinten,
met een donkere vlek achter het oog, wat
doet denken aan een boevenmasker. Soms een
lichte dorsale streep. Meestal levend in vochtige
beboste streken, vaak ver van open water. Dit
dier heeft ondiep water nodig voor de voortplanting. Ze komen vroeg aan bij de poelen,
vaak als nog niet al het ijs weg is, en vertrekt
ook weer snel. De eilegsels worden vastgemaakt
aan planten onder water.
Verspreiding: noordoosten van de V.S., oosten
en zuiden van Canada, Alaska. Komt noordelijker voor in Amerika dan welk ander reptiel
of amfibie.
Lacerta 64 nummer 1

•

39

Kikkerkoren

Twee dagen na de salamandertrek begon ik ’s avonds
en ’s nachts in de omgeving een ander kikkerkoor
te horen. Deze koren vonden hun oorsprong in
poelen en moerassen waarin struiken en boompjes
stonden. De betreffende kikker was de Spring peeper (Pseudacris crucifer). Dit is een klein kikkertje,
dat in staat is om elke seconde een behoorlijk harde
en hoge, korte fluittoon te maken. Omdat op sommige plekken het lawaai werkelijk oorverdovend
was, moeten op die plekken vele duizenden kikkers
aanwezig zijn geweest. Vooral ten noorden van
Amherst (omgeving Leverett) hoorde ik talloze kikkerkoren. Merkwaardig genoeg kent iedereen het
geluid van deze dieren, maar heeft bijna niemand
er één in levende lijve gezien. Het bleek ook voor
mij onmogelijk er één voor de camera te krijgen.
Rana sylvatica
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Het geluid stopt zodra je in de buurt komt en het
is ook vrij lastig om midden in de nacht een moeras
in te waden.
In mijn archief heb ik overigens wel een dia van
dit dier. In de zomer van 1995 dacht ik in Maine
een piepkleine jonge Wood frog te fotograferen,
maar dit bleek bij projectie van de dia een juveniele
Spring peeper te zijn.

Schildpadden

Als de dagen na de salamandertrek zonnig zijn
en redelijk warm, beginnen de moerasschildpadden uit hun winterslaap te komen. Dit betreft de
Eastern painted turtle (Chrysemys picta picta). Ik
heb de dieren met name in de omgeving van het
Quabbin reservoir (een kunstmatig meer ten oosten van Amherst) gezien, waar ik er tientallen heb
gezien in een bevervijver. De dieren zaten allemaal

te zonnen op in het water liggende boomstammen.
De vijver was geheel ijsvrij, maar in de omgeving
lag plaatselijk nog aardig wat sneeuw. De dieren
waren zoals het hoort alert en tamelijk schuw, maar
ik heb het idee dat ze iets dichter benaderbaar
waren dan bijvoorbeeld in de zomer.

Nog enkele waarnemingen

Bij het Quabbin reservoir vond ik op diverse
plaatsen in de wat ondiepere poeltjes diverse Redspotted newts (Notophtalmus viridescens), die zich
kennelijk ook op de voortplanting aan het voorbereiden waren. Iets minder lentegebonden, maar
toch mooi meegenomen, was de vondst van enkele
Redback salamanders (Plethodon cinereus), onder
andere in Amherst zelf, onder stukken boomschors
en hout.

Conclusie

De keuze voor een herpetologische vakantie in de
vroege lente in het betreffende gebied is zo gek
nog niet. Om het spektakel van de salamandertrek
en de Spring peeper koren mee te maken moet de
vakantie wel slim worden gepland, omstreeks eind
maart tot half april. Maar een beetje geluk moet je
wel hebben. Ik heb de keren dat ik daar in de zomer
was wel meer soorten gezien, zoals Bijtschildpad
(Chelydra serpentina), Pickerel frog (Rana palustris),
Green frog (Rana clamitans melanota), Brulkikker
(Rana catesbeiana), Amerikaanse pad (Bufo americanus) en Kousebandslang (Thamnophis sirtalis),
maar met uitzondering van de Redback salamander
werden de deze keer gevonden soorten doorgaans
in geringere aantallen gezien. Drie zomers in de

Eastern painted turtle (Chrysemys picta picta)
Lengte tot 15 cm. De enige schildpad waarbij
de costale en vertebrale schilden van het carapax min of meer in één lijn liggen (bij andere
schildpadden liggen ze alternerend). Rugschild
donkerbruin, aan de voorkant van de grote
schubben een geelbruine rand. Marginalia met
roodachtige tekening. Kop met gele strepen
en aan beide zijden twee helder gele vlekken.
Buikschild geel, zonder tekening. Mannetjes
met lange nagels aan de voorpoten. Bewoner
van ondiep water met modderige bodem. In de
betreffende regio kan ook de ondersoort C. p.
marginata (Midland painted turtle) voorkomen.
Deze heeft alternerende costale en vertebrale
schilden en mist de duidelijke geelbruine randen
op het rugschild, buikschild met een centrale
donkere vlek. Er zijn tussenvormen bekend.
Verspreiding van de nominaatvorm: een vrij
smalle strook langs de oostkust van de V.S. en
Canada, van Nova Scotia tot Georgia.

regio leverde me uiteindelijk bijvoorbeeld maar één
Spotted salamander onder een stuk hout op. Een
volgende keer moest ik het maar eens in de herfst
proberen. Wie weet wat er dan weer voor moois te
zien is.
Voor de mensen die zich in Nederland met de paddentrek bezig houden, zij doen er misschien goed
aan het systeem uit Massachusetts eens nader te
bekijken. Op internet is het een en ander hierover
te vinden.

Summary

Amphibian migration and other spring-related observations in Amhest (Massachusetts. U.S.A.)
A description is given of the migration of the Spotted salamander (Ambystoma maculatum) during
the spring in Amherst, in the first week of April 2005. The animals have to cross a street to reach
the vernal pool were they will reproduce. Tunnels are constructed to facilitate this crossing and
at the same time to avoid road-kills. The tunnels are covered with an iron grate and a system of
fences guides the animals towards the tunnel-entrance.
To a lesser extent Wood frogs (Rana sylvatica) benefit of these tunnels, but more road-kills are
found of this species.
Several times a chorus of the Spring peeper (Pseudacris crucifer) was heard and the first Eastern
painted turtles (Chrysemys picta picta) were seen basking after their hibernation. Finally Red-spotted newts (Notophthalmus viridescans viridescens) were seen in shallow ponds and Redback salamanders (Plethodon cinereus) below pieces of bark.
Most of the observed animals were found in larger numbers in this area than during the summer.
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Zonnende Chrysemys picta picta op boomstam in bevervijver.
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• Lacerta 64 nummer 1

B eknopte

aanwijzingen voor auteurs

Aanlevering
Manuscripten bij voorkeur insturen per e-mail of op diskette of cd, in een gangbaar tekstverwerkersformaat (Word, WordPerfect, WordPad, Kladblok). Bij voorkeur geen enkele opmaak, anders
dan cursivering (voor wetenschappelijke namen en om tekst te benadrukken). Voeg illustraties
en tabellen toe als aparte bestanden en refereer daarnaar in de tekst als volgt: ***tabel1.doc***,
***iguana.tif***. Voeg een apart bestand bij met bijschriften, of neem deze op onder de hoofdtekst van het artikel, met eenzelfde referentie en direct daaropvolgend het bijschrift, bijvoorbeeld:
“***iguana.tif***De groene leguaan is een van de meest bekende reptielensoorten.”
Typ nooit te publiceren tekst in een e-mailbericht zelf, maar voeg deze altijd bij als een bijlage. Illustraties
nooit in het tekstdocument plaatsen, maar eveneens los bijleveren (nooit in een Word-bestand!). Digitale (c.q.
gedigitaliseerde) foto’s bij voorkeur in het TIFF-formaat, eventueel JPG. Getekende afbeeldingen, lijntekeningen e.d. bij voorkeur in AI-, PDF- of EPS-formaat. In verband met de omvang verdient het aanbeveling
illustraties niet per e-mail te verzenden, maar op cd, tenzij het relatief kleine bestanden betreft. Als richtlijn
geldt dat e-mailberichten inclusief bijlagen niet groter moeten zijn dan 3 MB. Foto’s (dia’s of fotoafdrukken)
en tekeningen kunnen ook als origineel worden ingestuurd en door de redactie worden ingescand. Originelen
worden door de redactie met grote zorg behandeld en zo snel mogelijk teruggestuurd. Nummer de originelen
duidelijk en verwijs naar deze nummers bij de bijschriften.

Stijl en indeling
Raadpleeg voor stijl en indeling recente afleveringen van Lacerta en de uitgebreide ‘Aanwijzingen voor auteurs’
op de website. Deze aanwijzingen zijn ook gepubliceerd bij de index van jaargang 61 (vraag ze zo nodig op
bij de redactie). Geef het artikel een korte, zo mogelijk pakkende titel en een ondertitel en laat hierop een
korte introductie van circa vijftig woorden volgen. Verdeel de hoofdtekst in een aantal logische hoofdstukken met zo kort mogelijke kopjes. De eerste alinea (die direct op de inleiding volgt) krijgt geen kopje. Geen
voetnoten gebruiken. Het artikel bij voorkeur beëindigen met een Engelse samenvatting of een Nederlandse
samenvatting, die door de redactie in het Engels wordt vertaald, alsmede een alfabetische literatuurlijst met
alle geraadpleegde en in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven.
Tijdschriftartikel:

Auteur, jaar. Titel. Titel van tijdschrift Jaargang (aflevering): Pagina’s. (bijvoorbeeld. Leeuwen, F. van, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrhogaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42 (6): 230-237. )

Boek:

Auteur, jaar. Titel. Uitgever, stad. (bijvoorbeeld Mertens, R. & H. Wermuth, 1960.
Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main.)

Bij boeken met
per hoofdstuk
verschillende auteurs:

Auteur, jaar. Hoofdstuktitel. In. Redacteur (red.) Boektitel. pagina’s. Uitgever,
stad. (bijvoorbeeld. Donoghue S. & J. Langenberg, 1996. Nutrition. In.
Mader, D. R. (red.) Reptile medicine and surgery. 148-174. W B. Saunders
Company, Philadelphia.)
Neem in twijfelgevallen of bij vragen contact op met de redactie voor afspraken over de aanlevering.

