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Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier:  
9. Vervellen (1)  Bert Verveen	 147 
De twee centrale vragen in het negende deel van de serie over 
Boa constrictor zijn: Hoe vaak wordt er verveld? en Hoeveel 
wordt er per vervelling gegeten?

Omslag: 
Amphisbaena fuliginosa   
De soorten uit de familie Amphisbaenidae zijn weliswaar 
geen slangen, maar hagedissen, maar vervullen niettemin 
een gastoptreden in het elfde deel van ‘Slangen van de 
Guyana’s’.

De Slangen van de Guyana’s, deel XI  Hugo Claessen	 136 
In het elfde en laatste deel van de serie ‘Slangen van de 
Guyana’s’  komen de genera Crotalus en Lachesis uit de familie 
Viperidae aan bod, terwijl ook de pootloze hagedissen uit de 
familie Amphisbaenidae kort besproken worden.

Waarnemingen aan een nieuwkomer op Corfu: de 
Muurhagedis (Podarcis muralis albanica)   Jaco Bruekers	161 
In dit verslag wordt nader ingegaan op een relatief recente 
nieuwkomer op het eiland Corfu: de Muurhagedis (Podarcis 
muralis). Deze hagedis is tot op heden alleen op een haven-
pleintje in Corfu-stad waargenomen.

Verdwenen juweeltjes (deel 2)   Marlies van Santen	 166 
In het eerste deel (Lacerta 64/3) hebben we gelezen door welke 
gevaren amfibieën allemaal bedreigd worden. In dit tweede 
deel komen de mogelijkheden die we hebben om amfibieën te 
beschermen aan bod.

I n h o u d s o p g a v e

Jaargang 64, nummer 4: juli-augustus 2006

Boekbespreking  Jur ter Borg	 174 
Eindelijk een complete (Engelstalige) gids over de herpeto-
fauna van Bali: J. Lindley McKay, 2006. A Field Guide to the 
Amphibians and Reptiles of Bali. 
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Hugo Claessen 
A. Sterckstraat 18 
B-2600 Berchem 

Foto’s Bert Abuys (tenzij anders aangegeven)
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Crotalus durissus (Linnaeus, 1758)
Suriname: Saka sneki («sakka» is Surinaams voor 
«zak”; in de Aukaner bosnegertaal betekent het: 
rammelaar).
Frans Guyana: Crotale
Nederlands: Zuid-Amerikaanse Ratelslang, 
Surinaamse ratelslang.
Engels: Neotropical Rattlesnake, Green rattle-
snake, Jungle rattlesnake, Cascab

Beschrijving: De lengte is maximum 180 cm. 
Het lichaam is dik en heeft karakteristieke vlek-
ken. De buik is donker. Het is de enige slang met 
een ratel, die in bovenaanzicht breed en afgerond 
driehoekig is. Van de negen grote bovenkopschil-
den zijn er nog een zestal aanwezig (de frontale 
en de pariëtalen ontbreken). De voorkant van 
de snuit valt op door de forse nasale- en preocu-
lare schilden. De groef ligt ingebed in de subpre-
ocularen (de onderste van twee preocularen). 
Door de korte snuit ligt de groef meer onder het 
neusgat dan, zoals bij de meeste groefkopadders, 
tussen oog en neus in.
De ogen hebben verticale elliptische of spleetpu-
pillen en worden overkapt door de uitstekende 
supraocularen. De romp is stevig tot dik. In door-
snede is de romp veelal driehoekig. De schubben 
zijn gekield. De staart is kort en voorzien van de 
zogenaamde “ratel” (holle kegelvormige kapjes 
die in elkaar grijpen als omsloten kogelgewricht-
jes, dus draaibaar en scharnierend ten opzichte 
van elkaar). Dit mechanisme aan het einde van 
de staart doet dienst als waarschuwingsorgaan 
(aposematisch orgaan). Door bij dreigend gevaar 
de staart in trilling te brengen (met een snelheid 
van ongeveer 50 trillingen per seconde bij koel 
weer en ongeveer 95 trillingen bij warm weer) 

ontstaat een doordringend snorrend geluid. De 
ratel bestaat uit de vervormde laatste staartschub-
ben, die na een vervelling aan het staarteinde 
blijven hangen. Op den duur zal de ratel veel te 
lang worden en daardoor meer hinder veroorza-
ken dan nut bewijzen, ook al omdat een lange 
ratel qua geluidsproductie minder doordringend 
is. Tot ongeveer 8 ratelkapjes kan de slang bij het 
kruipen vrij van de grond houden. Wordt de ratel 
langer, dan begint deze langs de grond te slepen. 
Door een natuurlijk slijtageproces zal de ratel tus-
sen de 6e en de 8e ratelkap afbreken. Natuurlijk 
zijn er uitzonderingsgevallen. De langste ratel 
ooit uit het wild waargenomen bestond uit 23 
hoornkapjes. In gevangenschap haalde een ratel-
slang 29 stuks. De staart (zonder ratel) van de 
mannetjes is langer dan deze van oude vrouwtjes. 
De in bovenaanzicht meer eivormige dan driehoe-
kige kop valt in zijaanzicht op door een aantal 
robuuste kopschilden. Dat zijn onder andere 
de forse en gedeelde nasale schilden (het klei-
nere achterste deel bevat het neusgat) en de twee 
preoculare schilden, waarvan het bovenste zeer 
groot en het onderste klein en smal is. Eveneens 
een opvallend kenmerk vormen de twee kleine 
elkaar net niet rakende loreale schilden. Direct 
onder de preocularen, maar iets minder opval-
lend, bevindt zich de groef (thermoreceptor). 
Deze wordt omsloten door de subpreoculare. 
Een ander kenmerk, algemeen geldend voor alle 
Zuid-Amerikaanse soorten, bestaat uit de voor 
een gedeelte aanwezige frontale kopschilden. 
Van de bij de Colubriden (ringslangachtigen) zo 
bekende 9 grote kopschilden, zijn hier nog aan-
wezig: de internasalen (wat klein en driehoekig), 
de prefrontalen en supraocularen. Het frontale 
schild en de pariëtalen ontbreken dus.

Synoniemen: Crotalus durissus cascavella, 
Crotalus cascavella Wagler, Crotalus durissus 
cascavella Hoge, Crotalus durissus collilineatus 
(Amaral), Crotalus terrificus var. collilineatus 
Amaral, Crotalus durissus collilineatus Hoge, 
Crotalus durissus culminatus Klauber, Crotalus 
durissus cumanensis Humboldt, Crotalus cuma-
nensis Humboldt, Crotalus loeflingii Humboldt, 
Crotalus durissus cumanensis Hoge, Crotalus pifa-
norum Sandner-Montilla, Crotalus durissus 
dryinas (Linnaeus), Crotalus dryinas Linnaeus, 
Crotalus terrificus Boulenger, Crotalus durissus 
marajoensis Hoge, Crotalus durissus neoleonensis 
Zertuche, Crotalus durissus ruruima Hoge, 

Deze artikelenserie is voor een groot deel geba-
seerd op het onderzoekswerk dat Bert Abuys 
met tussenpozen in de jaren 1959 tot en met 
1975 in Suriname heeft verricht. Het werk 
van Bert Abuys is onlangs ook in boekvorm 
verschenen (A. Abuys, 2003. De slangen van 
Suriname en de andere Guyana’s. Gopher 
Publishers, Groningen), maar daarnaast zal 
in de nabije toekomst een geheel bijgewerkte 
Engelstalige versie verschijnen, waarvan we u 
uiteraard op de hoogte zullen houden.
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Crotalus terrificus ruruima Sandner-Montilla, 
Crotalus durissus terrificus (Laurenti), Caudisona 
terrifica Laurenti, Crotalus terrificus Boulenger, 
Crotalus durissus terrificus Klauber, Crotalus ter-
rificus terrificus Serié, Crotalus terrificus var. 
collirhombeatus Amaral, Crotalus terrificus cro-
taminicus Gonçalves, Crotalus durissus terrifi-
cus Peters & Orejas-Miranda, Crotalus duris-
sus terrificus Cei, Crotalus totonacus Gloyd & 
Kauffeld, Crotalus durissus totonacus Smith & 
Taylor, Crotalus durissus trigonicus Harris & 
Simmons, Crotalus durissus tzabcan Klauber, 
Crotalus durissus unicolor (van Lidt de Jeude), 
Crotalus horridus var. unicolor van Lidt de 
Jeude, Crotalus unicolor Klauber

Kleur: De kleur is donkerbruin met gele strepen 
en vlekken. De iets over de ogen uitstekende 
supraocularen vallen op door hun lichte kleur 
(lichtbruin tot beige), geaccentueerd door een 
onregelmatige zwarte omranding. Deze enigszins 
op ogen lijkende vlekken vormen een duidelijk 
kenmerk. Een zwarte dwarsstreep loopt net voor 
en iets over de supraocularen. Lateraal (zijkant) 
loopt een zwarte streep, als een soort verlenging 
van de eerder genoemde dwarsstreep, vanaf het 
oog schuin naar de achterkant van de bovenkaak. 
Op ongeveer 4 schublengten afstand en even-

wijdig daarmee loopt een andere onregelmatige 
dunne zwarte streep schuin naar achteren. Vanaf 
de supraocularen lopen twee zwarte lengtestrepen 
evenwijdig met elkaar tot ver voorbij de nek. 
Daarna gaan de strepen over in zwarte ruitvor-
mige figuren met een bruine kern. Elke ruit heeft 
echter weer een smalle beige omranding van één 
schublengte breed. Deze schubben zijn eigenlijk 
lichtbruin met een witte vlek op de uiteinden, 
waardoor een totaalbeeld van de beige kleur 
ontstaat. De flanken van het slangenlichaam 
hebben een lichtbruine basiskleur overdekt met 
zwarte en soms bruine onregelmatige vlekjes of 
streepjes. De vlekjes of streepjes bedekken 2 tot 
5 schubben. De buik is vuilwit of geelachtig, ter-
wijl het achterste gedeelte van de staart zowel van 
onder (subcaudaal) als van boven (dorsale kant) 
geheel zwart is. Het staartuiteinde bestaat uit de 
bekende ratel.

Biologie: Het is een bodembewonende slang die 
vooral in de savanne voorkomt. Het is een relatief 
weinig voorkomende slang. Indien ze gestoord 
wordt, zal ze eerst een luid ratelend geluid laten 
horen. Ze is zeer gevaarlijk voor de mens. De 
voedseljacht gebeurt voornamelijk ‘s nachts. Het 
bezit van thermoreceptoren (warmte-groeven) is 
hierbij een uniek hulpmiddel. Men vindt deze 

Crotalus durissus dryinus
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slang vooral in rotsachtige of savanneachtige 
gebieden. De Surinaamse ondersoort komt voor-
namelijk voor in de savannes of op de zandritsen 
bij de kust.

Verspreiding: Mexico, Belize, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Brazilië (Rio Grande do Sull), Venezuela, 
Guyana, Suriname, Frans Guyana, N-Argentinië 
(Mendoza, La Pampa, San Juan, San Luis, Santa 
Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del 
Estero, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes, 
Entre Rios, Misiones), Paraguay, Bolivia, 
Uruguay, Aruba, Colombia. Vindplaatsen in 
Suriname: Matapica-strand.

Voeding: De voeding bestaat uit kleine zoog-
dieren (waaronder eekhoorns), vogels, kuikens, 
soms hagedissen en slangen (ook soortgenoten) 
en bij uitzondering ook wel eens vis.

Voortplanting: Levenbarend. De jongen wor-
den tussen augustus en oktober geboren. De 
draagtijd is ongeveer 150 dagen. Het aantal 
jongen, afhankelijk van de grootte en de leeftijd 
van het moederdier, varieert van 10 tot 30 stuks. 
Even voor de paring vinden, indien meerdere 
mannetjes bij elkaar zijn, rituele gevechten plaats. 

Na ongeveer 3 jaar zijn de slangen geslachtsrijp.
Bijzonderheden: De Zuid-Amerikaanse ratel-

slang is de gevaarlijkste onder de ratelslangen. 
Zijn gif heeft zowel een hemotoxische (bloed 
en bloedwegen) als een neurotoxische werking 
(zenuwstelsel). De uitwerking van het gif is te 
vergelijken met de beet van een pofadder en een 
cobra tegelijk. Zuid-Amerikaanse ratelslangen 
geven gemiddeld ongeveer 33 mg gif af bij een 
beet. Per beet kan echter tot een maximum van 
ongeveer 180 mg worden afgegeven, terwijl 25 
mg al voldoende is voor een dodelijke afloop. 
De ratelslang heeft desondanks veel vijanden: de 
mens (zijn grootste), peccari of muskuszwijnen, 
roofvogels en de mussuranaslang (Clelia clelia).

Lachesis muta, (Linnaeus, 1766)
Suriname: Makasneki
Frans Guyana: Grage grands carreaux
Nederlands: Bosmeester
Engels: Bushmaster
Brazilië: Surucucu.

Beschrijving: Het is een van de grootste gif-
slangen en ze is zeer agressief. Ze wordt tot 375 
cm lang. Ze heeft een kleine kop met kleine 

Crotalus durissus dryinus
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schubben. De kop is in bovenaanzicht ovaal of 
eivormig met een duidelijke overgang naar de 
nek. Van de bij de Colubriden (ringslangachti-
gen) zo bekende negen grote frontale schilden 
zijn een viertal nog herkenbaar aanwezig. Het 
zijn de twee supraocularen, klein, smal en iets 
over het oog uitstekend en de onopvallende 
internasalen, die een aantal schublengten van 
elkaar afliggen. De ogen zijn klein en hebben 
verticale, elliptische of spleetpupillen. De romp is 
stevig, met sterk (knobbelig) gekielde schubben. 
Kenmerkende grote ruitvormige, meestal zwarte 
vlekken met een kleine basiskleurige kern, bedek-
ken het lichaam. De staart is zeer kenmerkend 
voor de bosmeesters. De staartschubben zijn 
kegel- of piramidevormig gekield. Het einde van 
de staart is voorzien van een hoornige stekel. Bij 
gevaar zal ook deze slang als waarschuwing met 
zijn staart op de grond trillen. De hoornige stekel 
speelt een belangrijke rol bij het produceren van 
het trillingsgeluid, vooral wanneer een bladerdek 
op de grond ligt. Als waarschuwingssignaal zal 
dit geluid dat van de ratel echter nooit evenaren. 
De supralabialen worden door 4 à 5 rijen schub-
ben gescheiden van de oogrand. De nek van de 
bosmeester is erg zwak. De ervaring van Abuys, 
bij het achter de kop beetpakken van enkele 
exemplaren is, dat de dieren totaal geen poging 
deden om de kop weer vrij te maken, waardoor 
het fotograferen van de kop en de geopende bek 
wel erg gemakkelijk was. Misschien heeft dit 
inderdaad te maken met een zwakke nek, maar 
zekerheid hierover heeft hij niet. De inlandse 
bevolking (voornamelijk boslandcreolen en indi-
anen) zal deze zeer gevreesde slang nooit doden 
door hem met een houwer (kapmes) de kop af te 
hakken maar zal een stok of tak gebruiken om 
de kop van het dier te vermorzelen. De overleve-
ring zegt namelijk, dat een afgehakte kop wraak 
zoekt en alsnog zal bijten (in deze bewering zit 
inderdaad een grond van waarheid). Uit eigen 
ervaring kan Bert Abuys hier stellen, dat een 
afgehakte kop van een slang na een half uur nog 
bewuste bijtbewegingen kan maken. In een soort 
bezwering zal men direct na het vermorzelen van 
de kop van de makka deze alsnog van het lichaam 
scheiden en samen met de eveneens afgehakte 
staartpunt (die men ook als een soort gifapparaat 
beschouwt) begraven, afzonderlijk van de rest 
van het lichaam. 
Een ander Surinaams volksgeloof is de werking 

van ‘sneki koti’, een medicijn tegen slangenbeten, 
of zelfs nog sterker, een medicijn dat in staat zou 
zijn om slangen op de vlucht te jagen of zelfs 
dood neer te laten vallen. Sneki koti wordt bereid 
uit een tot kool geroosterde kop van een slang, 
van welke de bereider gelooft dat het een gif-
slang is. De verkoolde kop wordt met verkoolde 
kruiden, wat kalk en kruit tot een zwart poeder 
gewreven. Dit poeder moet men dan elk half jaar 
aanbrengen in krasjes in de huid van polsen en 
enkels. Dit alles moet buiten het dorp gebeuren, 
omdat anders jonge kinderen tot 2 jaar sterven. 
Wordt men desondanks toch nog gebeten, dan 
moet men wat van het poeder innemen. Na zo’n 
“inenting” mag men geen schildpad- of herte-
vlees meer eten. Ook mag men niet te dicht bij 
een zwangere vrouw komen, daar de kracht van 
het “medicijn”, het ongeboren kind kan doden. 
Aangezien de bosbewoners, ondanks hun grote 
kennis van de natuur, nog steeds een groot 
aantal niet-gifslangen niet kennen en deze voor 
dodelijke gifslangen aanzien, zal het geloof in 
sneki koti helaas aanblijven. Regelmatig zal het 
geloof in dat “medicijn” aangewakkerd worden, 
doordat het tegen een beet van een niet-giftige 
slang, die voor een gifslang wordt aangezien, 
natuurlijk altijd baat.

Synoniemen: Lachesis muta muta (Linnaeus), 
Crotalus mutus Linnaeus, Lachesis mutus Daudin, 
Lachesis muta Villa

Kleur: Bruinrood met donkere driehoekige vlek-
ken. De kop is bruin met zwarte vlekjes, terwijl 
vanaf de achterkant van het oog een zwarte streep 
loopt tot aan de achterkant van de bovenkaak 
(een postoculare streep). Het bovenlichaam heeft 
een lichtbruine basiskleur en de rug is geheel 
bedekt met opvallende zwarte ruit- of zadelvor-
mige vlekken met een kleine basiskleurige kern. 
Deze vlekken lopen veruit over de flanken (late-
rale kanten) en bereiken vaak de buikrand. Het 
totale aantal zwarte vlekken is ongeveer 32. De 
buik is egaal vuilwit of ivoorkleurig. Het laatste 
gedeelte van de staart is zwart.

Biologie: Het is een nachtactieve slang die wei-
nig voorkomt. Het gif is niet zo sterk maar door 
de grote hoeveelheid, zeer gevaarlijk voor de 
mens. 

Opmerkingen: De makka sneki (Surinaams 
voor doornslang, vanwege zijn doornachtige 
staartpunt) ligt vaak langs wildpaden op de loer 
om een prooi te bemachtigen. In verband daar-



142  •  Lacerta 64 nummer 4

mee doet in Suriname de volgende overlevering 
de ronde: “Wanneer een groep mensen (bosar-
beiders, jagers, dorpelingen, enzovoort) achter 
elkaar langs een bos- of wildpad loopt, dan zal 
een makka die daar op de loer 1igt “altijd” de 
derde voorbijkomende persoon aanvallen”. Een 
verklaring hiervoor kan zijn, dat de makka zich 
in eerste instantie wat terugtrekt, maar daarna 
bij de steeds weer passerende dreiging toeslaat 
uit een angstreflex of gedreven door een soort 
verdedigingsinstinct. In de praktijk zal dat ook 
de tweede of vierde persoon kunnen zijn. De 
overlevering wil dit soort zaken veelal wat smeu-
iger voorstellen.
Een andere overlevering vertelt, dat een makka 
“altijd” met een gordeldier in een hol samen-
leeft. Ook hier kan worden opgemerkt, dat 

holen van kapassies (gordeldieren) goede schuil-
plaatsmogelijkheden bieden voor vele soorten 
dieren en dus ook voor een makka. Het kan voor-
komen dat een makka een hol inkruipt waar de 
oorspronkelijke bewoner nog inzit en de oude en 
nieuwe bewoner elkaar op een of andere manier 
accepteren. Wordt dit eens een keer waargeno-
men, dan is dat weer de basis voor een smakelijke 
overlevering. De naam “kapassie sneki” als twee-
de naam is hier dan ook van afgeleid. De soort 
is terrestrisch. De jacht op prooidieren gebeurt 
voornamelijk ‘s nachts, waarbij de groef (ther-
moreceptor) een niet onbelangrijke rol speelt. De 
slang ligt dan gewoonlijk langs de wildpaden op 
de loer. In de natuur worden deze slangen vaak in 
paren gevonden. Ze vertoeven veelal in stekelige 
palmbosjes (Beebe) en als die niet voorhanden 
zijn, dan liggen zij gewoon onder boomstammen, 
in holle boomstammen of gedeeltelijk onder en 
tussen de afgevallen bladeren. In de andere 
Midden- en Zuid-Amerikaanse landen leeft het 
dier teruggetrokken in de bergachtige streken. 
Ook hier prefereert hij de koele (ongeveer 20°C) 
plaatsen met een grote luchtvochtigheid.

Verspreiding: Brazilië, Venezuela, Trinidad, 
Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia en de Guyana’s. 
Vindplaatsen in Suriname: militair bosbivak 
Tibiti, bosbivak Zanderij, zwembad Cola-kreek 
achter dorpje Zanderij, dorpje Brownsberg, 
Loksi-Hati militair bosbivak, op de weg tussen 
St.-Laurent en Mana.

Voeding: Het menu bestaat uit kleine zoogdie-
ren. Voornamelijk knaagdieren, onder andere 
buidelratten, maar ook vogels maken er deel van 
uit. 

Biotoop: Deze slang leeft in het savannebos en 
het hoogbos. Vooral in het savannebos moet het 
microbiotoop koel zijn met een hoge vochtig-
heidsgraad. In gevangenschap gedijt de slang het 
best bij een maximum temperatuur van 24°C en 
een luchtvochtigheid van 90%.

Voortplanting: Afwijkend van de andere genera 
van de groefkopadders, gebeurt de voortplanting 
door middel van eieren (ovipaar). Het aantal 
eieren is niet groot, maximaal twaalf stuks. De 
lengte bedraagt ongeveer 7,5 cm. Veelal legt het 
vrouwtje haar eieren in door knaag- of gordeldie-
ren uitgegraven holen. Naar het schijnt bewaakt 
zij het nest totdat na ongeveer 78 dagen de eieren 
uitkomen. Na de paring blijft het mannetje nog 
een hele tijd bij het vrouwtje.

Lachesis muta muta
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Bijzonderheden: Linnaeus noemde deze slang 
“Crotalus mutus” = stomme ratelslang. (crotalum 
= ratel en mutus of muta = stom). Later werd de 
naam Lachesis opgevoerd, afgeleid van de Griekse 
noodlotsgodin (één van de drie schikgodinnen). 
De bosmeester is de grootste gifslang van Zuid-
Amerika. De lengte van de giftanden bij een 

Lachesis muta van 2 m is 2,5 cm, bij één van 3,5 
m is de lengte 3,5 cm. Omdat de bosmeester een 
grote slang is, heeft hij normaal gesproken ook 
een grote voorraad gif. In vergelijking met de 
andere genera is dit gif niet zo sterk, maar door 
de grote hoeveelheid per beet, is de dodelijkheid 
er niet minder om. 

Amphisbaena alba Linnaeus 1758
Suriname: toe-ede-sneki
Frans Guyana: serpent à deux têtes
Nederlands: Witte wormhagedis
Brazilië: cobra de duas cabecas

Synoniem: Amphisbaena alba Linnaeus
Beschrijving: Deze Amphisbaena lijkt op een slang 

met twee hoofden; maximale lengte 750 mm.
Kleur:  Gele tot witte Amphisbaena
Biotoop: Ze leven onder bladeren in het bos of 

in tuinen

Verspreidingsgebied: Panama, Colombia, 
Venezuela, Guyana, Suriname, Frans Guyana, 
Peru, Bolivia, Brazilië (Rio de Janeiro), N-
Paraguay, Trinidad, Ecuador.

Amphisbaena fuliginosa Linnaeus 1758
Suriname: krakesneki
Frans Guyana: serpent manioc
Nederlands: Gevlekte wormhagedis
Brazilië: cobra de duas cabecas, ibijara, ubujara

Synoniem: Amphisbaena fuliginosa (Linnaeus)

Slangachtige reptielen
Er komen ook nog reptielen voor die erg op een slang lijken. Soms ziet men wormhagedissen, familie 
Amphisbaenidae. Aangezien ze ook hier sporadisch voorkomen willen we ze wel vernoemen. Het zijn 
pootloze hagedissen die een verborgen leven leiden onder de grond. Soms kan men ze waarnemen na 
hevige regens of onder stukken dood hout, schors of bladeren. Ze zijn nachtactief en daardoor ook al 
moeilijker waar te nemen.

Amphisbaena alba
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Beschrijving: Een gevlekte Amphisbaena met 
roze kop. Ze kunnen maximum 500 mm wor-
den

Biotoop: Ze leven onder bladeren in het bos of 
in tuinen. 

Verspreidingsgebied: Panama, Peru, Ecuador, 
Colombia, Brazilië Bolivia, Venezuela (Falcon), 
Guyana, Suriname, Frans Guyana, Trinidad

Amphisbaena myersi Hoogmoed 1988
Synoniem: Amphisbaena myersi Vanzolini
Verspreidingsgebied: Suriname

Amphisbaena slevini schmidt, 1936
Frans Guyana: serpent à deux têtes
Brazilië: cobra de duas cabecas

Synonyms: Amphisbaena slevini Schmidt
Kleur:  Lichtbruine tot roodbruine 

Amphisbaena. 
Biotoop:  Ze leven onder bladeren in het bos of 

in tuinen
Verspreiding: Brazilië (Amazonas), Frans 

Guyana

Boven: Amphisbaena alba, 
Onder: Amphisbaena fuliginosa ventraal
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Slot
Ik wil Joep Moonen bedanken voor het afstaan van 
zijn  manuscript en dia’s van slangen die hij door 
de jaren heen in de tropen gefotografeerd heeft. 
Hij heeft de aanzet gegeven waardoor deze serie 
tot stand is gekomen. Het vangen of fotograferen 
van slangen in de tropen, “live on the field” zoals 
men zegt, is echt geen eenvoudige klus. De meeste 
slangen moet je kunnen fotograferen, voordat ze je 
gezien hebben, anders gaan ze er met een behoor-
lijke snelheid van door en is het onbegonnen werk 
er achteraan te gaan. Dikwijls kom je ze ook tegen 
op een moment dat je niet klaar bent om te foto-
graferen. Het best kan men trachten ze te vangen 

en dan later te fotograferen. Een uitzondering op 
deze regel zijn dikwijls de gifslangen. Zij blijven 
rustig maar attent liggen, volledig rekenend op hun 
reputatie. Voor amateur-fotografen maken ze geen 
uitzondering, dus is voorzichtigheid geboden. 
Verder wil ik ook Bert Abuys bedanken, die met 
zijn artikelenserie uit Litteratura Serpentium een 
wezenlijke bijdrage aan de totstandkoming van 
deze artikelenreeks heeft geleverd. Daarnaast heeft 
hij vele dia’s ter beschikking gesteld, die in dit arti-
kel zijn gebruikt en heeft hij elk deel van dit artikel 
grondig nagekeken en waar nodig van correcties 
voorzien.

summary: The snakes of the Guyanas. Part XI.
This is the 11th and final article in a series of papers addressing all known snakes of he Guyana Shield, 
alphabetically by family. The species described in the current article belong to the family Viperidae, 
genus Crotalus and Lachesis, and the family Amphisbaenidae (legless lizards). International names, 
historical synonyms, descriptions, colour data, distributions and notes on food, reproduction and 
natural history are summarized. 
Crotalus durissus: up to 180 cm. A thick snake, the only one in the area with a rattle. Dark brown 
with yellow stripes and spots. Supraoculars with eyelike spots. Sides with black rhomboid spots with 
brown centre and a light-brown border. Ventral side whitish or yellowish. Terrestrial snake from the 
savannah, hunts during the night for small mammals, birds, sometimes lizards and snakes. Not often 
encountered. A viviparous snake that gives birth to 10-30 juveniles after a gestation of 150 days. It 
has both neurotoxic and haemotoxic venom.
Lachesis muta or bushmaster: up to 375 cm and very aggressive. Sturdy body with keeled scales and a 
small head. Warns potential enemies by vibrating its tail on the ground. Brown-red with large striking 
black rhomboid or saddle-shaped spots with light centre. Ventral side whitish, tail black. A nocturnal 
snake that is quite rare. Its venom is not very potent, but dangerous for humans because of the large 
amount. Lives in forests and hunts for small mammals, sometimes birds. Contrary to other members 
of the family it is oviparous. Laying up to twelve eggs.
Although they are not snakes, because of their resemblance to snakes the members of the family 
Amphisbaenidae are discussed as well.
Amphisbaena alba: up to 75 cm. looking like a two-headed snake, white or yellow. Lives in forests 
and gardens in the leaf-litter. 
Amphisbaena fuliginosa: op to 50 cm. Spotted, with pink head. Lives in forests and gardens in the 
leaf-litter.
Amphisbaena myersi: no description available. Known from Surinam.
Amphisbaena sleveni: Light-brown to red-brown. Lives in forests and gardens in the leaf-litter.
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Slangen zijn uniek in de vernieuwing van hun 
opperhuid. Zij vervellen in één keer door 
hun hele oude opperhuid af te stropen. Zij 

beginnen met de kaken (foto pagina 147) waarna 
de oude huid van voren af binnenstebuiten wordt 
afgestroopt (foto pagina 149), waarbij tenslotte 
een groot deel wordt opgerold (foto pagina 150). 
Hagedissen houden er ook een hiermee te vergelij-
ken vernieuwing van hun oude opperhuid op na, 
die zij echter niet in één keer afstropen maar in de 
vorm van grote lappen kwijtraken. In dit artikel 
bekijk ik voor Boa constrictor wat of er waar is van 
de veelgelezen stelling dat slangen minder vaak 
vervellen naarmate zij ouder zijn.

In Wikipedia is een uitvoerige beschrijving van de 
huid te vinden. Hier volgt een korte samenvatting 
die voor reptielen en zoogdieren van toepassing is. 
De lederhuid is de dikke binnenste huidlaag. Deze 
bestaat uit levende cellen die in een stevig weefsel, 
het bindweefsel, liggen. De lederhuid is heel stevig 
en is goed bestand tegen scheuren en snijden, mits 
het mes niet heel scherp is. Van deze lederhuid kan, 
zoals de naam al zegt, leer worden gemaakt. Boven 
op de lederhuid ligt een één cel dikke laag van aan-
eengesloten cellen, de basale laag of kiemlaag, waar-
uit de opperhuid wordt gevormd. De opperhuid 
is de buitenste huidlaag. Deze bestaat uit een laag 
verhoornde afgestorven cellen (hoornlaag) boven 
op een laag nauw aaneengesloten levende epitheel-
cellen waaruit deze hoornlaag wordt gevormd. De 
hoornlaag kan soepel zijn en makkelijk uitrekken, 
zoals bij ons meestal het geval is en bij de slangen 
geldt voor het tussen de schubben gelegen gebied. 
Op een foto is die huid flink uitgerekt en daardoor 
goed te zien. Op sommige plaatsen is de hoorn-
laag dikker en sterker. Voor de slangen is dat op 
de schubben het geval, bij zoogdieren denken wij 
daarvoor aan de nagels en de haren, en aan eelt.

De opperhuid
De opperhuid vormt de buitenste en dus de eerste, 
maar ook heel dunne, beschermende laag tussen 
ons lichaam en onze omgeving. Omdat het mate-
riaal van de hoornlaag ervan dood is slijt het. De 
hele opperhuid moet daarom steeds op tijd wor-
den vernieuwd, anders vallen er gaten tussen ons 
lichaam, met name de lederhuid, en onze omgeving 
waardoor indringers zoals bacteriën binnen kunnen 
komen. Dit “vervellen” gebeurt bij ons voortdurend 
in heel kleine stukjes, de huidschilfers, die wij 

ongemerkt rondsproeien. Soms, met name na een 
stevige verbranding door de zon, moet er bij ons 
een groter oppervlak gelijktijdig worden vernieuwd 
en dan vervellen wij als hagedissen. 
Voor kinderen die graag een huisdier willen ver-
zorgen, maar waarvan een huisgenoot of zijzelf 
overgevoelig zijn voor de huidschilfers die door alle 
zoogdieren en vogels worden geproduceerd zijn de 
kleinere, ongevaarlijke, zich niet al te snel voortbe-
wegende en aan de omgang met de mens gewende 
slangen of hagedissen juist door deze manier van 
vervellen geschikt als gezelschapsdier.

Een intacte opperhuid is voor alle dieren van 
levensbelang. Bij de slangen wordt deze in zijn 
geheel in één keer helemaal vervangen. Dit maakt 
de slangen uniek, zelfs ten opzichte van hun 
“neven”, de hagedissen. Na de uitvoerige beschrij-
ving van de vervelling van reuzenslangen door 
Pope (1961) en omdat de vervelling bij deze dieren 
een welomlijnde gebeurtenis is, zou je verwachten 
dat dit proces in alle boeken duidelijk aan de orde 
wordt gesteld. Vaak is dat niet of slechts minimaal 
het geval (e.a., 1998, blz. 53 en 79). Anderen geven 
wat meer informatie (Binder, 2002, blz. 76 en 
77; Drewnowski, 2003, blz. 60 en 61), waarbij 
het accent echter op de problemen ligt die bij de 
vervelling op kunnen treden. Bovendien zou je 
verwachten dat er veel onderzoek naar de vervel-
ling bij deze reptielen is gedaan, ook vanuit heel 
andere disciplines, zoals bijvoorbeeld vanuit het 
specialisme huidziekten in de geneeskunde. Maar 
het viel mij tegen wat er via het internet aan lite-
ratuur over dit onderwerp is te vinden. Eigenlijk 
zijn er bij mijn weten maar twee aspecten van de 
vervelling enigszins bestudeerd: de veranderingen 
in de microscopische structuur van de huid tijdens 
de vervelcyclus, en de besturing ervan door hor-
monen. Verder zijn er wat aanwijzingen gevonden 
dat naast de omgevingstemperatuur de leeftijd, de 
maaltijd en de groei de vervelfrequentie (hoe vaak 
een slang per jaar vervelt) zouden beïnvloeden.

De vervelcyclus: 
interfase en vervelfase
In de literatuur over de structuur van de huid 
tijdens de vervelling (een overzicht hiervan staat 
in Jacobson, 1977) noemt men de hele periode 
tussen twee opeenvolgende vervellingen een ver-
velcyclus (“shedding cycle”). Deze cyclus is in twee 
hoofdfasen onder te verdelen: de interfase (tussen-
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fase) en de eigenlijke vervelfase (de Engelse termen 
hiervoor zijn: resting stage en renewal stage). Een 
directe vertaling van de eerste term door “rustfase” 
in plaats van “interfase” is verwarrend. Het woordje 
“resting” (rust) slaat op het niet actief zijn van de 
huidcellen die de nieuwe opperhuid aan moeten 
maken, het zijn de huidcellen die dan “rusten”. De 
slang zélf is in deze fase helemaal niet in rust, maar 
druk bezig met óf de jacht, óf met de vertering 
van de buit, óf met de voorbereidingen voor de 
voortplanting. 
De duur van de vervelfase is redelijk constant. De 
duur van de interfase wisselt daarentegen sterk en 
kan variëren van weken tot maanden. 
Het is al vrij lang bekend (Pope, 1961) dat de 
overgang naar de vervelfase door hormonen wordt 
bestuurd. Het schildklierhormoon verlengt de inter-
fase, terwijl het gonadotrofe (het de geslachtsklie-
ren of ‘gonaden’ stimulerende, voedende (=‘trofe’) 
hormoon) die verkort. Het is heel merkwaardig dat 
het schildklierhormoon bij hagedissen andersom 
werkt en de interfase van de vervelling verkort. Het 
schildklierhormoon is het hormoon dat de stofwis-
seling aanzet en bestuurt. Wat de achtergronden 
zijn van de tegengestelde effecten van dit hormoon 
op de vervelling van slangen en van hagedissen is 
nog niet bekend.

Hoewel deze hormonale veranderingen de eigen-
lijke vervelling in gang zetten door het dier over 
te schakelen van de interfase naar de vervelfase, 
vormen zij niet de oorzaak van de vervelling. Zij 
zijn een essentieel onderdeel van het hele proces, 
waarvan de start van meerdere factoren af zal han-
gen. Aan sommige factoren zal in deze artikelen 
aandacht worden gegeven.

In dit artikel wordt de héle vervelcyclus bekeken. Als 
de duur van de vervelfase ongeveer constant is en 
die van de interfase sterk varieert, dan zal de duur 
van de hele vervelcyclus, interfase plus vervelfase, 
natuurlijk ook heel variabel zijn.

Pope deelt ons mee dat het er op lijkt dat groei en 
vervelling met elkaar zijn gecorreleerd (1961, blz. 
70). Dit wil niet zeggen dat het een uit het ander 
volgt. Toch leest men nog vaak dat jonge dieren 
die veel eten en flink groeien dus vaker vervellen 
dan oudere slangen (Jacobson, 1978, blz. 278), 
waaruit de conclusie volgt dat slangen minder vaak 
vervellen naarmate zij ouder zijn. Hoewel Pope 
op dezelfde bladzij (1961, blz. 70) de stelling dat 
jonge dieren hierdoor eerder “uit hun huid dreigen te 
barsten” al naar het rijk der fabelen verwees kom 
je ook dit idee nog wel tegen (Schmidt, 1990, 
blz. 94; Binder, 2002, blz. 77). Schmidt is hier 
heel stellig over en vertelt daarbij dat pasgeboren 
slangen wel zes tot tien keer per jaar vervellen, ter-
wijl oudere slangen dit maar één tot twee keer per 
jaar doen. Misschien dat het minder vaak vervellen 
van kreeften naarmate zij ouder zijn (zie hiervoor 
bijvoorbeeld de websites van Wikipedia) tot deze 
gedachte aanleiding heeft gegeven.
 
Dit artikel gaat over de vraag of de gedachte dat 
jonge slangen vaker vervellen dan oudere wel klopt. 
Misschien gaat het voor sommige slangen op, maar 
hier beperken wij ons tot het vervellen van reuzen-
slangen, met name van Boa constrictor. Dit gebeurt 
op geleide van de drie volgende vragen: Hoe vaak 
vervelt Boa constrictor? Vervelt Boa constrictor vaker 
bij stevige groei? Hoeveel eet Boa constrictor per 
vervelling? 

Het afstropen van de oude opperhuid begint bij de kaken (titelfoto), de huid wordt vervolgens binnenstebuiten 
afgestroopt (boven) en tenslotte voor een groot deel opgerold (volgende pagina).
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Hoe vaak vervelt Boa constrictor?
Wanneer het waar zou zijn dat slangen minder vaak 
vervellen naarmate zij ouder zijn, dan zal de duur 
van de cycli toe moeten nemen naarmate de dieren 
ouder worden. Omdat het tijdsverloop tussen twee 
vervellingen behoorlijk variabel blijkt te zijn, is het 
lastig om zonder meer over “Hoe vaak?”, dus over 
een vervelfrequentie te praten. Dit is toe te lichten 
aan het volgende voorbeeld. Bij drie opeenvolgende 
vervellingen met een interval van 30 dagen tussen 
nr. 1 en 2 en van 60 dagen tussen de nummers 2 
en 3, is de vervelfrequentie 365/30 = 12,2 vervel-
lingen per jaar voor de tweede vervelling en 365/60 
= 6,1 vervellingen per jaar voor de derde vervel-

ling. Omdat wij hier per vervelling over allerlei 
verschillende frequenties per jaar in hetzelfde jaar 
moeten praten is het minder verwarrend en dus 
handiger om dit onderzoek te beginnen door naar 
de intervallen zelf te kijken, dus naar de duur van 
de vervelcycli en pas later over de aantallen vervel-
lingen per jaar, dat wil zeggen de vervelfrequentie, 
te praten. De duur van de vervelcyclussen is te vin-
den door het aantal dagen (de intervallen) tussen de 
elkaar opvolgende vervellingen te tellen. Hiervoor 
gebruikte ik niet alleen de gegevens van mijn eigen 
boa’s maar zocht ik ook naar gepubliceerde tabellen 
over groei en vervelling bij Boa constrictor.

Figuur 1. Vervelcyclus 
Figure 1. Shedding cycle 
Berekend uit:  /  Calculated 
after:   Herfs, 1959 & 1963
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Herfs (1963)  hield in zijn het regenwoud naboot-
sende kassen drie Boa constrictor die hij in detail 
volgde. Uit deze gegevens vond hij dat de duur van 
de vervelcyclus varieerde van een minimum van 23 
tot een maximum van 69 dagen. Hij merkte op 
dat lichtere slangen vaker vervelden dan zwaardere, 
en dat boa’s bij het ouder worden minder vaak 
vervelden. Omdat ik wilde weten of dit inderdaad 
zo was bekeek ik de intervallen uit de gegevens die 
in zijn tabellen staan en tekende er grafieken van 
(Figuur 1). 
Voor diens Boa 2 (de zwarte driehoeken in figuur 
1) die hij een kleine drie jaar volgde lijkt er van 
een duidelijke toename van de cyclusduur met de 
leeftijd sprake te zijn. Voor zijn Boa 3 (de blauwe 
punten) is dit niet duidelijk, maar de waarnemings-
duur is kort, iets meer dan een jaar. Bij zijn Boa 1 
(de rode vierkanten)  is geen relatie te zien. Hoewel 
dit dier iets meer dan twee jaar werd gevolgd leefde 
het meer dan een jaar bij iemand anders onder 
zoals Herfs het noemt “klimatologisch minder 
gunstige omstandigheden” (aangegeven door de 
witte  puntjes in de rode vierkanten van figuur 1) 
die de duur van de cyclus ten opzichte van die in 
het begin verdubbelden. Toen het dier daarna weer 
in de oude omgeving terugkwam, verschilden de 

vervelintervallen niet van die vóór de boa werd 
overgeplaatst. 
Omdat Herfs de dieren in grote kassen hield 
waar de temperatuur constant op 30 oC werd 
gehouden bij een luchtvochtigheid van meer dan 
negentig procent, lijkt het waarschijnlijk dat de 
grotere “uithuizige” intervallen van zijn Boa 1 (56 
± 13 dagen, 6 waarnemingen) het gevolg zijn van 
een lagere omgevingstemperatuur (Pope, 1961, 
blz. 71: Op een daling van de temperatuur met 
tien graden Fahrenheit ofwel 5,6 oC verdubbelt 
het interval). Uit de gegevens die Herfs over zijn 
dieren tijdens hun verblijf in zijn “regenwoud” bij 
30 oC publiceerde valt een gemiddelde duur van de 
vervelcyclus van 37 ± 10 dagen (47 waarnemingen) 
te berekenen.
Vergnerova  en Vergner (1976) tabelleerden de 
vervellingen bij drie soorten boa’s, waaronder één 
Boa constrictor (hun tabel 1). Hieruit konden de 
duren van de verschillende vervelcyclussen worden 
berekend. Bij de Boa constrictor duurde de vervel-
cyclus 57 ± 16 dagen (27 waarnemingen) variërend 
tussen 38 en 91 dagen (figuur 2). Hoewel dit dier 
4,6 jaar werd gevolgd is er géén leeftijdseffect te zien 
(figuur 2). De temperaturen varieerden (gemid-
deld) van 20 oC ’s nachts tot 27 oC overdag.

Figuur 2.  Vervelcyclus/Figure 2. Shedding cycle Boa c. constrictor ●, Corallus e. cookie ■ en Epicrates c. maurus ▲. 
Berekend uit:  /  Calculated after:   VergneroVa & Vergner, 1976
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Bij hun twee Cook’s boa’s Corallus enydris cooki (50 
± 9 dagen, 23 vervellingen) en hun drie bruine 
regenboogboa’s Epicrates cenchria maurus (44 ± 
18 dagen, 56 vervellingen) (naar Vergnerova & 
Vergner, 1976, tabellen 4 tot 8) is evenmin een 
invloed van de leeftijd op de duur van de vervelcy-
clus te zien (figuur 2). 
Bij drie volwassen dieren, Python molurus, Python 
reticulatus en Eunectes murinus getabelleerd door 
Barton en Allan (1961, Tables 2, 3 & 4) kon ik 
ook geen invloed van de leeftijd op de duur van de 
vervelcyclus vinden.
In hun begeleidende tekst suggereren Vergnerova 
& Vergner desondanks toch dat er een relatie met 
de groeisnelheid is. Er zouden vaker vervellingen 
optreden naarmate de groeisnelheid groter is.
Dat andere factoren ook een rol spelen volgt uit 
hun observatie van de invloed  van de parasitaire 
mijt Ophionyssus natricis. Wanneer deze mijten aan-
wezig zijn treden vervellingen vaker op. Ik vermoed 
dat de door deze parasieten veroorzaakte beschadi-
ging van de opperhuid hierbij een rol speelt.

Wanneer vervellingen vaker optreden naarmate de 
groeisnelheid groter is, dan zou daaruit het leef-
tijdseffect kunnen volgen dat Herfs dacht op te 
merken. Slangen groeien minder hard wanneer zij 
ouder worden, dus zou dan in het algemeen gespro-
ken het aantal vervellingen per jaar af moeten 
nemen. Dit houdt in dat het interval tussen elkaar 
opvolgende vervellingen groter moet worden.  Een 
tweede effect zou zijn dat de duur van de vervelcycli 
toe zou moeten nemen wanneer de slang uitvoerig 
vast, d.w.z. méér dan drie maanden weigert te eten 
of wanneer het dier langdurig te weinig eet doordat 

het te weinig voedsel krijgt of tijdens een ziekte 
slecht eet.

Met deze gegevens in het achterhoofd wordt het 
interessant om te kijken wat de gegevens over mijn 
vijf boa’s opleveren. Het gaat over twee ouders, 
geboren omstreeks mei 1991 en drie jongen (2 m, 
1 v) die uit een worp van december 1999 afkomstig 
zijn. De beide ouders werden veertien jaar (720 en 
739 weken) gevolgd, voor de drie jongen hebben 
de waarnemingen betrekking op respectievelijk zes 
en twee keer vier jaar, oftewel 312 en twee keer 
208 weken.
In totaal konden 240 vervelintervallen worden 
bekeken. In figuur 3 staat hun verdeling per slang 
afgebeeld in relatie tot de leeftijd uitgedrukt in 
weken. Als de dieren minder vaak zouden vervel-
len bij het ouder worden, dan zou de puntenwolk 
als geheel zich in de grafiek van links onder naar 
rechtsboven moeten bewegen (te vergelijken met de 
punten van Boa 2 in figuur 1). Omdat de meeste 
getallen van jongere leeftijden afkomstig zijn is de 
grafiek zo getekend dat lage leeftijden een groter 
beslag innemen dan hogere. Daarom werd voor 
de leeftijdsas een logaritmische as gebruikt. Op 
deze (horizontale) as is de afstand tussen 10 en 
100 weken even groot als die tussen 100 en 1000 
weken, terwijl alle tussenliggende waarden verhou-
dingsgewijs meelopen. 

Uit de verdeling van de getallen in figuur 3 blijkt 
dat er géén duidelijke relatie tussen de duur van de 
vervelcycli en de leeftijd aanwezig is. Heel misschien 
is er een toename van de variabiliteit met de leeftijd 
te zien, waarbij zowel langere als kortere cycli op 

Figuur 3. Duur van de vervelcyclus 
vs. leeftijd (vijf eigen boa’s, 240 cycli)
Figure 3. Duration of the shedding 
cycle as a function of age (my own 
five boas, 240 cycles)
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kunnen treden. De spreiding in de duur van de ver-
velcycli is groot. De voor deze cyclussen gevonden 
gemiddelde waarde is 57 ± 21 dagen, met actuele 
waarden liggend tussen de uitersten van 21 en 172 
dagen. De gevonden gemiddelde waarde komt 
overeen met de waarde die door Vergnerova en 
Vergner werd gevonden.

Zou langdurig vasten een langere duur van de 
vervelcycli tot gevolg hebben?
Bij één dier, het volwassen vrouwtje, werden zeven 
vervelcyclussen gevonden nádat het dier al tenmin-
ste drie maanden had gevast. Hieruit volgt dat er 
ook tijdens langdurig vasten wordt verveld. Voor 
deze zeven cycli was de gemiddelde duur 57 ± 10 
dagen, met uiterste waarden van 47 tot 77 dagen. 
Het vervelpatroon tijdens langdurig vasten valt 
dus binnen het hierboven beschreven ‘normale’ 
patroon.

Vervelt Boa constrictor vaker bij stevige 
groei?
Om de suggestie van Vergnerova en Vergner dat 
de dieren vaker vervellen wanneer zij flink groeien 
nader te onderzoeken bekeek ik bij mijn vijf boa’s 
voor elke vervelcyclus de relatie tussen de relatieve 
gewichtstoename van de boa tijdens die cyclus en 
de duur ervan. Wanneer hun stelling klopt dan zal 
bij stijgende relatieve gewichtstoename (langs de 
horizontale as naar rechts uitgezet) de langs de ver-
ticale as uitgezette cyclusduur korter worden. Dit 
houdt in dat de puntenwolk onder deze hypothese 
van linksboven naar rechtsonder zal moeten lopen. 
De puntenwolk van mijn vijf boa’s plus de punten 
die ik berekende aan de hand van de gegevens van 

de boa van Vergnerova en Vergner (1973, tabel 
1) (V&V in figuur 4) ziet er behoorlijk ingewikkeld 
uit. Misschien zit er meer andersoortige informatie 
in verborgen, maar het is duidelijk dat hun stelling 
beslist niet klopt. De puntenwolk loopt niet van 
linksboven naar rechtsonder. 
Wanneer ik deze gegevens op dezelfde manier ana-
lyseer voor de twee Cook’s boa’s en de drie bruine 
tuinboa’s die door Vergnerova & Vergner (1976) 
werden bestudeerd, kom ik tot dezelfde conclusie 
(hier niet afgebeeld): er wordt, althans wat de boa’s 
betreft, niet vaker verveld wanneer het dier harder 
groeit.
Eigenlijk is deze uitkomst wel te verwachten, want 
de gewichtstoename zal hoofdzakelijk plaats vinden 
tijdens de circa twee wekende durende vertering 
van de maaltijd. In die tijd zal er, afhankelijk van de 
grootte van de maaltijd meer of minder hard wor-
den gegroeid. Wanneer daarna eventueel de vervel-
lingfase optreedt zal er niet meer worden gegroeid 
en evenmin tijdens de daaropvolgende jachtfase. 
Het ligt dus niet echt voor de hand dat de vervel-
ling door de groei wordt beïnvloed.

Conclusies over de duur van de 
vervelcyclus
Uit dit onderzoek van de vervelcyclus volgt dat 
de duur ervan bij mijn boa’s gemiddeld 57 ± 21 
dagen is, met ongeveer 21 en 172 dagen als uiterste 
waarden. 
Deze waarde komt overeen met de 57 ± 16 van 
Vergenerova en Vergner bij 20 en 27 oC (nacht 
en dag), ligt boven de 37 ± 10 dagen van Herfs 
bij 30 oC, maar komt weer overeen met de 56 ± 
13 dagen tijdens de uithuizigheid van diens boa 

Figuur 4. Groei en duur van de ver-
vellingscyclus

Figure 4. Growth and duration of the 
sloughing cycle
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1. Dit zal wel kloppen want mijn dieren leven in 
een groot terrarium in onze huiskamer. Zij kunnen 
extra warmte opzoeken, maar doen dit lang niet 
altijd. Ik schat dat zij daardoor bij een gemiddelde 
temperatuur van zo’n 22 oC leven. Zij zullen daar-
door “wat langzamer leven” dan de dieren in de 
kassen van Herfs. De spreiding van mijn gegevens 
is de grootste. Mogelijk ligt dit er aan dat mijn 
dieren hun omgevingstemperatuur kunnen kiezen. 
Zij blijken langdurig op verschillende plekken in 
het terrarium, bij verschillende temperaturen, te 
verblijven.

Zowel de leeftijd als de groeisnelheid blijken dus geen 
invloed op de duur van de vervelcyclus te hebben, 
terwijl ook het vasten er geen merkbare invloed op 
heeft. 

Bij acht van de negen boa’s (zowel die uit de litera-
tuur als de mijne) is er geen relatie tussen vervel-
duur en leeftijd aan te tonen, evenmin bij de twee 
Cook’s boa’s en de drie bruine regenboogboa’s van 
Vergnerova en Vergner. De gegevens van de éne 
boa van Herfs (de zwarte driehoekjes in figuur 1) 
zullen op een toevallige variatie berusten.
Als controle berekende ik voor mijn boa’s apart 
het gemiddelde aantal vervellingen per boa per 
levensjaar. Vervellingen waarvan de dag niet exact 
bekend was maar wel ongeveer en die dus niet bij 
de intervalanalyse konden worden gebruikt moeten 
hier natuurlijk wél mee worden geteld. Dit was 
voor 32 vervellingen het geval. De getallen staan 
in figuur 5. Het resultaat spreekt voor zich. Mijn 
boa’s vervellen per jaar gemiddeld 6,4 ± 1,4 keer. Er 
is géén verband met de leeftijd te zien. De variatie is 

groot (de zwarte lijnen in figuur 5 geven per jaar de 
standaarddeviatie weer, een maat voor de spreiding) 
en dus zijn er in de praktijk allerlei uitkomsten 
mogelijk, zowel stijgende als dalende, met name 
wanneer men maar een paar jaren in beschouwing 
neemt (bijvoorbeeld de jaren drie tot en met zeven 
uit figuur 5). 

Dat men denkt dat er op jongere leeftijd meer 
wordt verveld dan op oudere leeftijd is dus een 
probleem. Misschien geldt dit wel voor andere 
slangen (Mori, 1988). Verschillende schrijvers 
zijn er sterk van overtuigd dat jongere dieren vaker 
vervellen dan oudere. Zo schrijft Broghammer dat 
jonge Python regius om de vier weken vervellen ter-
wijl oudere dieren dit maar één keer per jaar doen 
(2004, blz. 34). 

Het is niet uit te sluiten dat deze gedachte op een 
vertekening van het beeld berust. Door de grote 
variatiebreedte en het kleine aantal bekeken dieren 
kunnen waarnemingen die deze gedachte lijken 
te bevestigen opvallen en worden ermee strijdige 
waarnemingen onbewust genegeerd. 
Actuele gegevens per soort, waarbij de vervellin-
gen per dier over veel jaren zijn geregistreerd zijn 
essentieel. Zèlf had ik óók verwacht dat jonge boa’s 
vaker vervellen dan oudere en werd ik verrast door 
de uitkomst van de hier gegeven analyses. Het is 
duidelijk dat zowel intuïtie als persoonlijke ervaring 
je subjectief op het verkeerde been kunnen zetten.  
Wanneer je niet alle gegevens vastlegt en naderhand 
analyseert wordt je door wat je verwacht het bos in 
gestuurd.

Figuur 5. Gemiddeld aantal vervel-
lingen per boa per jaar (272 vervel-
lingen)
Figure 5. Average frequency of ecdy-
sis per boa per year (272 moults)
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Hoeveel eet Boa constrictor per vervelling?
Uit de hier besproken gegevens volgt dat het 
gemiddelde aantal vervellingen per jaar, de ver-
velfrequentie, ongeveer constant is. Eerder was al 
gevonden dat mijn Boa constrictor per jaar relatief 
minder eten naarmate het dier ouder is en een sta-
biel niveau bereiken omstreeks het zesde levensjaar 
(Verveen, 2003, blz. 59).
Wanneer wij deze twee gegevens combineren dan 
volgt hieruit de verwachting (hypothese, dus te 
toetsen stelling) dat wanneer het aantal vervellingen 
per jaar gemiddeld gelijk blijft er per vervelling rela-
tief minder wordt gegeten naarmate het dier ouder 
is, tot er omstreeks het zesde jaar een stabiel niveau 
wordt bereikt.

Hiervoor werd per vervellingcyclus bekeken hoe-
veel de slang relatief had gegeten (in procenten van 
het lichaamsgewicht). Soms was dat één maaltijd, 
dan weer waren dat er twee of meer. In het laatste 
geval werden de procentuele waarden van de afzon-
derlijke maaltijden bij elkaar opgeteld.
Wanneer deze getallen tegen de leeftijd worden 
uitgezet (figuur 6) komt het verwachte effect van 
de leeftijd duidelijk naar voren. Het blijkt dat jonge 
dieren heel veel eten voor zij vervellen, soms even-
veel als zij zelf wegen! Bij het ouder worden neemt 
de relatieve hoeveelheid voedsel die per vervelling 
wordt gegeten af tot deze  na zes jaar (circa 300 
weken) “stabiliseert” rond een gemiddelde waarde 
van 16 ± 8 procent van het lichaamsgewicht (waar-

Figuur 6. Gegeten per vervelling
Figure 6. Consumed per sloughing 
cycle

Dubbele vervelling: de bij een vorige vervelling ‘vergeten’ stukken gaan bij een nieuwe vervelling mee.
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bij de vervellingen die tijdens het vasten optraden 
– de punten op de x-as – niet mee werden gere-
kend).

Dit beeld klopt met de hierboven op basis van de 
eerder verkregen gegevens gegeven voorspelling 
(hypothese) dat wanneer het aantal vervellingen per 
jaar ongeveer constant is, er per vervelling relatief 
meer zal zijn gegeten naarmate het dier jonger is. 

De opperhuid wordt niet gauw te klein
Uit figuur 6 volgt ook dat een boa in staat is heel 
wat te eten voordat het dier gaat vervellen. De 
opperhuid wordt dus niet gauw te klein.
Tegen het idee dat bij snelle groei de opperhuid 
gauw te klein wordt en vervelling noodzakelijk 
maakt – waar Pope zich al duidelijk tegen verzette 
– pleit ook dat de huid van een boa fors wordt 
opgerekt tijdens de consumptie van een forse prooi. 

Met name de vervelling van de staartpunt verdient regelmatig inspectie.
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Daarbij wordt de huid van de slang in dwarse rich-
ting heel wat sterker uitgerekt dan tijdens de groei 
die op de vertering van diezelfde prooi volgt.
Bij een dode boa kon ik de maten van de gepre-
pareerde lederhuid en de bijbehorende opperhuid 
na uitspannen en drogen precies opmeten. Van 
neuspunt tot staartpunt waren deze maten voor de 
lederhuid en de opperhuid respectievelijk 277 en 
315 cm, voor de grootste breedte 28 en 36 cm en 
dan was de opperhuid nog niet eens maximaal in de 
breedte uitgespreid. 
Bovendien kan het gebeuren dat een boa wel een 
nieuwe opperhuid aanmaakt maar “vergeet” de 
oude af te stropen. Ik had dit een keer niet direct 
in de gaten maar merkte het naderhand op doordat 
de jonge slang wat kreukelig aanvoelde bij het han-

teren. Het dier leek er geen last van te hebben, dus 
greep ik niet in. Op den duur lieten er als bij een 
hagedis hele lappen los. Tenslotte werd het restant 
er bij de volgende, netjes verlopende, vervelling 
mee afgestroopt (foto pagina 155).
Op termijn wordt de opperhuid natuurlijk wél te 
klein, en het is daarom niet verstandig oude resten 
opperhuid meerdere vervellingen lang te laten zit-
ten. Inspectie van met name de punt van de staart 
is van belang. Bij een oudere boa was ik dat zes 
vervellingen lang vergeten, waardoor de staartpunt 
in het gedrang was gekomen. Na een warm bad kon 
de oude huid makkelijk worden verwijderd (foto 
pagina 156, onder: van rechts naar links vervellin-
gen 1 tot en met vier, vijf en zes) en de versmalde 
punt (boven) heeft zich op termijn hersteld.

Opperhuid van het vervelde oog, let op de krassen op de oogschub.
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Uit dit hele verhaal volgt dat het niet zo is dat jonge 
Boa constrictor vaak vervellen omdat zij veel eten en 
sterk groeien. Hun vervelfrequentie verandert niet 
met de leeftijd. Wanneer zij jong zijn eten zij relatief 
veel meer en dan zullen zij wanneer zij voldoende 
voedsel kunnen bemachtigen per vervelling meer 
eten.
Wanneer jongere dieren nauwkeuriger bij hun opti-
male temperatuur worden gehouden dan oudere zal 
er vanwege het temperatuurverschil een frequen-
tieverschil in genoemde zin op kunnen treden. 
Naar verwachting zal de vervelfrequentie lager zijn 
wanneer de gemiddelde temperatuur waarin de boa 
leeft lager is.
Een ongeveer constante vervelfrequentie is nuttig 
om de slijtage te beperken. Dat de slijtage niet 
gering is, blijkt wanneer je de opperhuid van het 
vervelde oog nauwkeurig bekijkt (foto). Om dit te 
kunnen fotograferen werd een deel van de “huid-
sok” rondom het oog weggeknipt. Het aantal kras-
sen dat op de oogschub is te zien is groot! Een deel 
ervan zal van het vervellen afkomstig zijn hoewel de 
richting van de krassen daar niet mee klopt. Het is 
denkbaar dat de door krassen op de oogschubben 
geleidelijk toenemende lichtverstrooiing ook een 
rol in het optreden van de vervelfase zou kunnen 
spelen.

Terzijde (voor de liefhebber)
De intervalverdeling van de 240 cyclussen is 
lognormaal met een gemiddelde van 1,73 ± 
0,15 log(aantal dagen per cyclus). Van daaruit 
teruggerekend bedraagt de gemiddelde waarde 
53 dagen, met een “eerste spreiding” van +22 en 
–19 dagen. Het maximum van 172 dagen hoeft 
vermoedelijk niet als een uitbijter te worden 
beschouwd.
Als zodanig betekent de aanwezigheid van een 
correlatie tussen eethoeveelheid per vervelling 
en leeftijd niet dat er een causale relatie tussen 
deze grootheden bestaat. Men kan uit de in 
figuur 6 afgebeelde gegevens niet de conclusie 
trekken dat “het dier moet gaan vervellen wan-
neer het een bepaalde, leeftijdsafhankelijke, 
hoeveelheid voer heeft opgegeten”. Het beeld 
volgt uit de combinatie van de van elkaar onaf-
hankelijke gegevens over enerzijds het min of 
meer constante aantal vervellingen per jaar met 
anderzijds de leeftijd gebonden afname van de 
relatieve jaarlijkse consumptie. Daarom bereken 
en teken ik géén lijn door deze punten. De bete-
kenis van figuur 6 is dat zij niet in tegenspraak 
is met de hypothese dat het aantal vervellingen 
per jaar gemiddeld constant is.

•

•
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Conclusies
1. De variatie in de duur van de vervelcyclus is groot. De gemid-

delde duur was 57 ± 21 dagen en komt overeen met die uit 
de literatuur voor dieren die bij “laag-normale” temperaturen 
werden gehouden(figuren 1, 2 en 3). 

2. Gemiddeld vervellen mijn Boa constrictor elk jaar even vaak: 
6,4 ± 1,4 keer (figuur 5). De veelgehoorde stelling dat boa’s 
minder vaak vervellen naarmate zij ouder zijn kon niet worden 
bevestigd (figuren 1, 2, 3 en 5).

3. De veronderste lling dat de dieren meer vervellen naarmate zij 
sterker groeien kon niet worden bevestigd (figuur 4).

4. Omdat jonge dieren relatief meer eten is de relatieve hoeveel-
heid voedsel die per vervellingcyclus wordt geconsumeerd 
groot en kan zelfs gelijk zijn aan het eigen gewicht. De rela-
tieve consumptie daalt in de loop van de jaren, dus daalt ook 
de gemiddelde relatieve consumptie per vervelling tot na het 
zesde jaar per vervelling een niveau van 16 ± 8 procent van het 
lichaamsgewicht wordt bereikt (figuur 6).

5. Naast andere beschadigingen van de opperhuid zoals, bijvoor-
beeld, door mijten, zouden krassen op de oogschubben (laatste 
pagina 157) ook een factor kunnen vormen die tot het opwek-
ken van de volgende vervelling voert.
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Waarnemingen aan een 
nieuwkomer op Corfu: 

de Muurhagedis 
(Podarcis muralis albanica) 

J. Bruekers 
dutchtropics@home.nl Het is bekend dat de herpetofauna op het 

Griekse eiland Corfu een grote verschei-
denheid kent. Maar liefst acht soorten 

amfibieën en 23 reptielensoorten kunnen op dit 
eiland worden aangetroffen (Bader et al, 2003; 
Engelmann et al, 1993; Arnold et al, 2004).
In dit verslag wordt nader ingegaan op een relatief 
recente nieuwkomer op het eiland: de Muurhagedis 
(Podarcis muralis). Van deze hagedis, die tot op 

Foto boven: Podarcis muralis albanica, vrouwtje
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heden alleen op een havenpleintje in Corfu-stad 
is waargenomen, bestaat nog relatief weinig foto-
materiaal. Vooral interessant zijn de foto’s die ik 
van een juveniel van de “Corfu-muurhagedis” kon 
maken. Voor mij was er voldoende aanleiding om 
toch even bij de waarnemingen aan deze allochtone 
hagedis stil te staan. 

Eerste melding
Mijn vrienden- en kennissenkring kent een groot 
aantal reptielenliefhebbers. Ron Peek uit Oss is 
er een van. Hij was het die na een Corfu-reis in 
1993 terloops terugmeldde dat hij naast een groot 
aantal bekende reptielensoorten ook nog een “soort 
muurhagedis” had gezien in de omgeving van de 
haven van Corfu-stad. Deze waarneming verbaasde 
mij hogelijk aangezien ik wist dat op Corfu, naast 
Podarcis taurica, geen andere Podarcis-soort voor-
komt. 
Ik vermoedde dat hij wellicht te veel aan de plaat-
selijke sterke drank had genipt en zich dus had ver-
gist. Maar dat ontkende hij, als geheel onthouder, 
ten stelligste! Hij had weldegelijk een muurhagedis 
gezien, zonnend op een stam van een boom aan de 
rand van een autoparkeerplaats dichtbij de haven. 
Maar omdat het een “simpele” muurhagedis was, 
besteedde hij er verder niet zo veel aandacht aan. 
Helaas zijn er toen geen foto’s van de hagedissen 
gemaakt.
Aangezien visueel (bewijs-)materiaal ontbrak, kon 
aan deze vermeende nieuwkomer op Corfu geen 
verslag worden gewijd. De “Corfu-muurhagedis” 
is vanaf toen eigenlijk naar de achtergrond ver-
dwenen. Totdat mijn vrouw en ik in 2005 de kans 
kregen ook naar Corfu te gaan. In het licht van de 
voorbereidingen op deze reis stuitte ik op internet 
op een reisverslag van Oostenrijkers waarin ook de 
vermaarde muurhagedis werd aangehaald ( Bader 
et. al, 2003)! In dat verslag was sprake van “de 
ontdekking van een “nieuwe” soort op Corfu”. De 
auteurs schrijven in hun artikel dat er DNA-mon-
sters zijn genomen die later werden onderzocht. Uit 
dat onderzoek kwam naar voren dat die hagedissen 
van het Griekse vasteland stammen en dus tot de 
ondersoort “albanica” gerekend moesten worden. 
Deze vaststelling is later in Oostenrijks herpetolo-
gisch blad gepubliceerd (Hill & Mayer, 2004).

Met de artikelen en de exacte aanwijzingen van Ron 
Peek op zak,  kon ik de muurhagedissen in Corfu-
stad vrij makkelijk en snel vinden. Op het eerste 

gezicht hadden deze muurhagedissen de morfologie 
die inderdaad typisch is voor die soort. In die zin 
zijn de hagedissen niet echt  spectaculair.

Beschrijving van de muurhagedis
De muurhagedis die in Corfu-stad wordt aange-
troffen is grijzig van kleur en heeft een bruin/zwart 
vlekkenpatroon aan de rugzijde. De onderzijde is 
eveneens uniform ivoorkleurig waarbij alleen de 
keel kleine zwarte vlekjes heeft. Ventraal ontbraken 
bij de dieren die ik van dichtbij heb bestudeerd, de 
blauwe vlekjes zoals die vaak bij de West-Europese 
vormen worden gezien. Aan de hand van waarne-
mingen aan een 9-tal individuen stelde ik vast dat 
er tussen de geslachten geen evidente verschillen in 
kleur en tekening aangetoond konden worden. De 
mannetjes waren uiteraard wel forser gebouwd en 
hadden duidelijk ontwikkelde femoraal poriën op 
de dijen.
Één keer heb ik een juveniel van dichtbij kunnen 
bekijken. Naar mijn oordeel betrof het een exem-
plaar dat in 2004 was geboren. De foto’s tonen aan 
dat het uiterlijk van dit jonge dier niet veel afweek 
van de ouderdieren. Het hele dier was grijzig/bruin 
van kleur met een vlekkentekening. 

Biotoop
Over de leefomgeving van deze muurhagedissen 
kan ik kort zijn. Die dieren leven in een schamel, 
parkachtig terrein, niet ver van de zee. Aansluitend 
aan dit parkje was een grote parkeerplaats voor 
auto’s. De hogere bomen bestaan er uit enkele grote 
populieren (Populus nigra) en platanen (Platanus 
acerifolia) en  jonge judasbomen (Cercis siliquas-
trum). Aan de buitenzijde waren er grasveldjes. Het 
centrale gedeelte van het pleintje was bestraat en 
voorzien van plantsoentjes met bodembedekkers en 
een pergola met een forse blauwe regen (Wisteria 
sinensis). Het centrale punt werd gevormd door 
een fontein.
Aan de rand van het plein, richting de haven, was 
een muurtje gemetseld. Dit muurtje, de voet van de 
bomen en de plantsoenen boden de muurhagedis-
sen voldoende schuilplaatsen. Het gras wordt, naar 
mijn inschatting, regelmatig besproeid zodat het 
mooi groen blijft. Op de grens van gras en muur-
tjes trof ik veel pissebedden (Oniscus asellus) aan, 
die dus potentieel als voedsel voor de hagedissen 
zouden kunnen dienen.
Het muurtje werd overigens ook bewoond door 
enkele blauwkeelkielhagedissen (Algyroides nigro-
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punctatus). Tussen beide soorten werd geen interac-
tie geconstateerd.
Als vijanden van de hagedissen in deze stedelijke 
omgeving kunnen vogels zoals de merel (Turdus 
merula) worden aangewezen. Bovendien heb ik 
gezien dat door zwerfkatten actief op de hagedissen 
werd gejaagd.
De vele mensen die passeerden merkten de hagedis-
sen overigens niet op. Daarom keek men verbaasd 
dat een toerist zich om deze reptielen bekommerde. 
“Niets bijzonders, die zitten hier overal”, gebaarde 
een bejaarde Griek die in het park wandelde. Een 

poging uit te leggen dat deze grijzig/bruine hage-
dissen toch echt “nieuwkommers” waren op Corfu 
stuitte op nog meer verbazing en ongeloof. Met de 
pogingen het een en ander uit te leggen en toe te 
lichten, ben ik uiteindelijk maar  gestopt.

Andere locaties in de stad zijn eveneens op de 
aanwezigheid van muurhagedissen gecontroleerd. 
Echter zonder succes. Ik vond er alleen blauwkeel-
kielhagedissen (Algyroides nigropunctatus) en de 
hardoen (Laudakia stellio stellio).
De signalen wijzen er op dat de introductie van de 
muurhagedissen nog van een zeer recente datum 
is. Aangezien de verspreiding zich nog voorname-
lijk beperkt tot de oude haven van Cofu-stad en 
de muurhagedissen blijkbaar nog in in staat zijn 
geweest een groter gebied te veroveren.
Over de wijze waarop de introductie heeft plaatsge-
had kan alleen gespeculeerd worden.
Het ligt voor de hand een verband te leggen tussen 
de huidige verspreiding en het frequente scheep-
vaartverkeer tussen het vaste land van Griekenland 
en de oude haven van Corfu stad.
Zeker is in elk geval wel dat de populatie reeds jaren 
stand houdt. Daarvan getuigt ook de jonge muur-
hagedis die in dat park is gevonden.

Biotoop in Corfu-stad

Podarcis muralis albanica, vrouwtje en juveliel op een Populus nigra
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P.odarcis muralis albanica,
boven: juveniel
rechts: juveniel buikzijde
onder: mannetje nabij autoparkeerplaats



Lacerta 64 nummer 4 • 165

Dankwoord
Ich möchte  Michael Kroniger und Siegfried 
Troidl danken für die Beschaffung bestimmter 
Literatur und nähere Auskünfte.
Ron Peek ben ik erkentelijk voor de tips en de vele 
uitgebreide discussies over dit onderwerp. Mijn 
vrouw Yvonne bedank ik voor het geduld en de 
hulp in het veld.

Literatuur:
Arnold, E.N., J.A.  Burton; 2004; A Field 
Guide to the Reptiles and Amphibians of 
Britain & Europe. Harper Collins Publishers, 
London. 

Bader, Th.; F. Rathbour & Ch. Riegler; 
2003; Korfu-Kerkyra: en herptelogischer 
Reisebericht;

Hill, J. & Mayer, W; 2004: Short note: First 
record of the Wall Lizard Podarcis muralis 
(Laurenti, 1768), from the Ionian Island of 
Corfu. – Herpetozoa 17: 94-96.

Engelmann, W.E., J. Fritsche; R. Günther; 
F.J. Obst; 1993; Lurche und Kriechtiere 
Europas; Neumann Verlag GmbH; Radebeul.

Summary
The author highlights his observations regard-
ing the Wall lizards in a little park near the 
harbour of the capital of the Greek island of 
Corfu in 2005. This  lizard species is a recent 
introduction to this island where originally 
only one Podarcis-species occurs (Podarcis 
taurica). A friend of the author observed the 
Wall lizard for the first time in 1993 but took 
no notes or photographs than.
Research by others determined that these Wall 
lizards belong to the subspecies P. muralis 
albanica. The present author studied 9 indi-
viduals. One of these was a juvenile.
The morpholoy, habitat, sumpatric species, 
predation and probable ways of the introduc-
tion are discussed.

P. muralis albanica, man op de stam van Wisteria
Algyroides nigropunctatus komt ook in dit  park voor
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Reservaten
De belangrijkste oorzaak voor het afnemen van 
amfibieën is vernietiging van leefgebied. In de 
Nieuwe Wereld wordt 90% van de soorten bedreigd 
door habitatvernietiging, eventueel in combina-
tie met andere factoren. Het is daarom voor veel 
soorten van levensbelang of (een gedeelte van) hun 
leefgebied beschermd is. Vooral endemische soor-
ten zijn zeer kwetsbaar voor vernietiging van hun 
leefgebied. Zij komen bijvoorbeeld voor op één 
bergtop of in één riviervallei. Wanneer deze kleine 
leefgebiedjes niet beschermd worden, is de kans dat 
deze soorten uitsterven groot.
Reservaten spelen dus een belangrijke rol bij het 
beschermen van amfibieën. Het valt echter op dat 
vrijwel geen enkel reservaat speciaal voor amfibieën 
opgericht is. Ook bij het beheer ervan wordt geen 
rekening gehouden met amfibieën. 
Daarnaast bestaan in veel ontwikkelingslanden 

reservaten alleen op papier. Er is geen geld voor 
het onderhouden van het park en het betalen van 
medewerkers. De werkelijke waarde van deze reser-
vaten is dus beperkt. 
Bij het instellen van nieuwe reservaten dient er met 
drie aspecten rekening gehouden te worden:
1 biologische overwegingen, 
2 de cultuur van inheemse volkeren en 
3 politieke en economische beperkingen. 

De locatie, de grootte en de vorm van een nieuw 
reservaat zouden in het ideale geval bepaald moe-
ten worden op basis van biologische factoren. Hoe 
groot een reservaat moet zijn hangt af van de biolo-
gie van een soort en van het aantal individuen dat 
nodig is om de populatie levensvatbaar te houden. 
In de praktijk is het echter moeilijk om te bepalen 
hoe groot een populatie moet zijn om de soort te 
laten overleven. 

deel 2

In het eerste deel hebben we gelezen door welke gevaren 
amfibieën allemaal bedreigd worden. Hier bespreek ik de 
mogelijkheden die we hebben om amfibieën te beschermen. 
We zullen gebruik moeten maken van zowel korte- als lange-
termijnmaatregelen. De te nemen beschermingsmaatregelen 
zijn het beschermen van hun habitat, verbeteren van de wet-
geving, het opzetten van kweekprogramma’s, het stimuleren 
van educatie en bewustwording en het opzetten van onder-
zoek.

Hoe kunnen we ze beschermen?
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Voor het succes van een reservaat is de steun van de 
lokale bevolking noodzakelijk. Sommige soorten 
worden door de lokale bevolking geassocieerd met 
het kwaad. Deze soorten doden ze dan ook zodra ze 
ze zien. Om deze dieren te kunnen beschermen, is 
het allereerst noodzakelijk de lokale bevolking voor 
te lichten om ze van hun bijgeloof af te brengen. 
In het rapport van de GAA worden de volgende 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot reserva-
ten:

Verbeter management en bescherming bij 
bestaande reservaten, vooral in reservaten waar 
veel bedreigde soorten in voorkomen.
Houd rekening met amfibieën, zowel bij het 
oprichten van nieuwe reservaten als bij het 
beheer van de bestaande.
Vergroot bestaande reservaten, zodat deze ook 
het leefgebied van bedreigde amfibieën omvat-
ten, die nu alleen buiten reservaten voorko-
men. 
Richt kleine, regionale reservaten op om ende-
mische soorten te beschermen.

Wetgeving
Om amfibieën goed te kunnen beschermen, is 
goede wetgeving nodig. Helaas verschilt de natio-
nale wetgeving van land tot land. Sommige landen 
beschermen geen enkele soort. In andere landen, 
zoals Nederland, zijn alle soorten beschermd.
Omdat wegvangen uit het wild voor de handel één 
van de bedreigingen vormt, is ook het aan banden 
leggen van de internationale handel noodzakelijk. 

•

•

•

•

Het verzamelen en verhandelen van dieren uit het 
wild leidt namelijk tot het afnemen en soms zelfs 
uitsterven van soorten en kan leiden tot het ver-
spreiden van dodelijke ziektes over de hele wereld. 
Om de internationale handel te kunnen contro-
leren is in 1973 de CITES-conventie opgesteld 
(CITES = Convention on International Trade in 
Endangered Species of wild Flora and Fauna). Deze 
is op 1 juli 1975 in werking getreden. Het doel 
van CITES is niet om de handel in wilde dieren 
en hun producten te stoppen, maar om deze te 
reguleren, afhankelijk van de beschermingsstatus 
van de betreffende soort. Een belangrijk aspect van 
CITES is dat de invoerende landen de verantwoor-
delijkheid delen met de uitvoerende landen door de 
import van illegaal uitgevoerde dieren, planten en 
hun producten te verbieden. 
Het is echter belangrijk dat de juiste soorten 
beschermd worden in de wetgeving. Hiervoor is 
het noodzakelijk dat soorten gemonitoord worden, 
zodat de soort beschermd kan worden zodra een 
afname geconstateerd wordt. In de meeste landen 
ontbreken verspreidings- en aantalsgegevens van 
amfibieën of zijn deze niet recent. Zonder die 
gegevens valt niet te bepalen welke soorten amfi-
bieën beschermd moeten worden en welke niet. De 
kans is daarom groot dat veel soorten die dringend 
bescherming nodig hebben nog niet op de lijst van 
beschermde diersoorten te vinden zijn. 
Er is nog een ander probleem met de wetgeving 
waardoor amfibieën niet goed beschermd worden. 
In veel landen waar wel soortbescherming plaats-

Ambystoma opacum. Foto Don Church
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vindt, is alleen het wegvangen uit het wild voor 
bijvoorbeeld de handel verboden. Dieren mogen 
dan niet gevangen worden. Maar vernietiging van 
leefgebied is niet opgenomen in de wetgeving en 
dus niet verboden. Maar zonder leefgebied hebben 
dieren geen kans om te overleven. Bescherming van 
gebieden waar de dieren leven is net zo belangrijk 
als bescherming van de dieren zelf en zou dus 
eigenlijk ook in de wetgeving 
opgenomen moeten zijn. 
In het rapport van de GAA 
worden de volgende aanbe-
velingen gedaan met betrek-
king tot wetgeving:

Herzie de lijsten met 
bedreigde diersoorten, 
zodat ze de meest recen-
te stand van zaken weer-
spiegelen.
Herschrijf de nationale 
wetgeving op het gebied 
van bedreigde soorten, 
zodat ze niet alleen 
tegen overexploitatie 
beschermd zijn, maar 
zodat ook hun leefge-
bied beschermd wordt.

•

•

Beperk of verbied de import van exotische 
soorten.
Voorkom overexploitatie van bedreigde soor-
ten door hun populaties te monitoren.

•

•

Misvormde kikkers
De afgelopen 10 jaar werden er in Canada en de Verenigde Staten grote aantallen vreselijk mis-
vormde kikkers gevonden. Deze kikkers bezaten bijvoorbeeld een extra paar achterpoten. Allereerst 
werd gedacht dat deze misvormingen een teken waren van ernstige vervuiling van hun leefmilieu 
of veroorzaakt werden door teveel UV-straling. Uit onderzoek bleek echter dat deze misvormingen 
veroorzaakt worden door trematoden, ofwel parasitaire platwormen. De parasitaire platwormen 
infecteren gedurende hun levenscyclus drie verschillende gastheren. De volwassen dieren leven 
in watervogels. Hun eitjes bereiken het water via uitwerpselen van deze vogels. Wanneer de eitjes 
uitkomen, infecteren de larven slakken. Daarna heeft de parasiet een probleem, want hoe komt hij 
nu weer in een watervogel terecht om zijn levenscyclus te voltooien? Om dat te bereiken infecteert 
de larve vervolgens een kikkervisje op de plaats waar binnenkort de achterpoten zullen ontwik-
kelen. De larve verstoort deze ontwikkeling waardoor de misvormingen ontstaan. Een kikker met 
misvormde achterpoten vormt een makkelijke prooi voor vogels, waardoor de trematode weer in de 
door hem gewenste gastheer terecht komt om zijn levenscyclus te voltooien. 
Maar hoewel deze misvormingen lokaal de aantallen kikkers op een laag niveau houden, verklaren 
ze niet het wereldwijde afnemen van amfibieën. Ook amfibieën die in habitats leven waar de tre-
matoden niet voorkomen, nemen namelijk in aantal af. Bij waarnemingen aan massale sterfte van 
kikkers wordt slechts zelden melding gemaakt van misvormde kikkers. Lokaal speelt deze trematode 
dus een belangrijke rol, maar op wereldschaal is zijn effect klein. 
(Young et al., 2004)

Amolops chapaensis, zeldzaam in China, 
regelmatig voorkomend in Vietnam. 

Foto Raoul Bain
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Kweekprogramma’s en uitzetten
Het opzetten van kweekprogramma’s voor zeld-
zame soorten heeft alleen zin in combinatie met het 
opzetten van reservaten. Het uiteindelijke doel van 
kweekprogramma’s is namelijk het weer in het wild 
loslaten van de gekweekte dieren. Voor die dieren 
moet dan natuurlijk wel geschikt habitat aanwe-
zig zijn. Een belangrijke reden voor het opzetten 
van een kweekprogramma van een soort kan zijn 
dat de soort bedreigd wordt door de schimmel 
Batrachochytnum dendrobatidis. De soort kan dan 
echter pas weer in het wild uitgezet worden als de 
schimmel niet langer in het leefgebied van de soort 
voorkomt. 
Overigens is het in gevangenschap kweken van veel 
soorten amfibieën gelukt. Zorgen dat de soort in 
het wild weer een zelfstandige populatie vormt is 
echter een stuk moeilijker. Zie hiervoor ook Box 
4. 
In het rapport van de GAA worden de volgende 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot kweek-
programma’s:

Start een kweekprogramma niet pas als de 
soort al op het punt van uitsterven staat. Op 
dat moment is de overgebleven genetische 
diversiteit al gering.

•

Pseudophryne corroboree, Zuidoosten van Australië, ernstig bedreigd. Foto Hal Cogger

Dendrobates azureus, Suriname, kwetsbaar. 
Foto Russell A. Mittermeier
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Kunnen dierentuinen onze amfibieën redden?
Voor het opzetten en onderhouden van een kweekprogramma vormen dierentuinen een goede keus. 
Dierentuinen doen over het algemeen veel aan conservatie van diersoorten. Voor veel dieren wor-
den er stamboeken bijgehouden en vindt er onderlinge uitwisseling van dieren plaats om inteelt te 
voorkomen. Ook hebben de meeste dierentuinen educatieve programma’s beschikbaar, waarin het 
publiek informatie krijgt over de natuurlijke leefwijze van het dier en de oorzaken waardoor het 
bedreigd wordt. 
Dierentuinen zijn dus heel geschikt voor het onderhouden van kweekprogramma’s. Een aantal 
soorten plant zich succesvol in gevangenschap voort. Over het algemeen levert het in gevangenschap 
opkweken van amfibieën weinig problemen op. Het weer opnieuw in het wild introduceren van deze 
dieren is echter in slechts enkele gevallen succesvol gelukt en vormt het grootste probleem. 
De Wyoming pad (Bufo baxteri) bijvoorbeeld, is in het wild geheel uitgestorven. In twaalf dieren-
tuinen en door twee overheidsinstanties wordt de soort succesvol gekweekt. Maar hoewel er sinds 
1992 jaarlijks kikkervisjes en jonge dieren in het wild losgelaten worden, is de wilde populatie nog 
steeds niet levensvatbaar. 
(Young et al., 2004)

Zorg voor een brede verspreiding van de kennis 
om amfibieën in gevangenschap te kweken. 
Onderzoek de mogelijkheden om de dieren 
weer in het wild vrij te kunnen laten. 

Educatie en bewustwording
Om amfibieën te beschermen is het nodig dat 
het brede publiek zich van het probleem bewust 
is. Mensen weten wel dat het slecht gaat met veel 
(grote) zoogdieren en vogelsoorten (dieren met 
een hoge aaibaarheidsfactor), maar ze beseffen niet 
dat amfibieën ook achteruit gaan. De boodschap 
dat amfibieën wereldwijd achteruit gaan en op 
grote schaal met uitsterven bedreigd worden, moet 
duidelijk aan de mensen overgebracht worden. 
Wanneer meer mensen zich bezorgd maken om 
amfibieën, zal dit hopelijk regeringen aanzetten tot 
het beter beschermen van deze dieren. 
Er zijn verschillende manieren om amfibieën beter 
bekend te maken. Zo kunnen er bijvoorbeeld 
lespakketten gemaakt worden voor kinderen over 
amfibieën. Ook kunnen er meer excursies georga-
niseerd worden, die specifiek gericht zijn op amfi-
bieën. Of het aanleggen van (visvrije) poelen voor 
amfibieën kan gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld 
in parken, bij scholen of bij mensen in de tuin. 
Dit is niet alleen een goede methode om amfibieën 
onder de aandacht te brengen, het levert ook nog 
eens geschikt habitat op. Tot slot kunnen tijd-
schriften en kranten meer aandacht aan amfibieën 
schenken. 

•

•

Onderzoek
Om uitsterven van amfibieën te voorkomen, is veel 
onderzoek nodig. Allereerst is er meer kennis nodig 
over de geheimzinnige ziekte, veroorzaakt door 
Batrachochytnum dendrobatidis, die zoveel popula-
ties laat verdwijnen. Hoe verspreidt deze ziekte zich 
en nog belangrijker, wat valt ertegen te doen? Hoe 
verwijderen we deze schimmel uit een habitat waar 
deze zich gevestigd heeft? Het heeft namelijk geen 
zin om te proberen een soort te herintroduceren in 
geschikt habitat als daar de schimmel nog steeds 
aanwezig is. 
Ten tweede is er onderzoek nodig naar status van 
veel amfibieënsoorten. Van ongeveer eenderde van 
de soorten weten wetenschappers namelijk niet 
voldoende om te bepalen of een soort bedreigd is of 
niet. Vaak ontbreken verspreidingsgegevens, recente 
aantallen en gegevens over de populatietrend. Van 
sommige amfibieën is ook de taxonomische status 
onduidelijk. Al deze gegevens zijn nodig om een 
soort een beschermde status te geven. Het valt aan 
te raden populaties beter te monitoren, zodat altijd 
beschikt kan worden over recente aantallen met 
betrekking tot populatiegrootte. Op die manier 
blijven lijsten met beschermde soorten up to date. 
Tot slot is er onderzoek nodig naar de effecten van 
pesticiden en andere chemische middelen die in het 
milieu belanden. Er zijn namelijk wel aanwijzingen 
dat deze schadelijk zijn voor amfibieën, maar dit is 
vrijwel nooit echt goed onderzocht. 
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Boven en onder: Bufo marinus, 
Costa Rica.
Midden: tweemaal 
Ceratobatrachus guentheri, 
Solomons eilanden.
Foto’s: Piotr Naskrecki
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Welke kenmerken hebben 
succesvolle exoten gemeen?
We zijn ons meestal niet bewust van de 

mislukkingen, maar veel soorten slagen er 

niet in om zich definitief in een vreemd 

ecosysteem te vestigen. De soorten die het 

wel lukt, hebben vaak een aantal eigen-

schappen gemeen. Exoten zijn namelijk 

vaak pioniersoorten. Deze soorten planten 

zich in hoog tempo voort en koloniseren 

vervolgens nieuwe gebieden. Ze overleven 

in een grote diversiteit aan habitats en 

zijn weinig kieskeurig met wat ze eten. 

Succesvolle exoten zijn ook soorten die 

goed kunnen overleven in de nabijheid 

van de mens en vaak ook dankzij de mens 

nieuwe gebieden bereiken. 

Linksboven: tweemaal Scinax boulengeri, Costa 
Rica
Linksonder: Rana warszewitschii, Costa Rica
Rechts: Bufo togoensis, Guinea
Foto’s Piotr Naskrecki
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Summary
Disappearing jewels. An article about the 

dramatic increase of extinct amphibian-spe-
cies, its causes and the possibilities to stop this 
extinction.

During a three year survey 50 scientists all over 
the world have examined the distribution and the 
conservation-status of all species of amphibians in 
the world. This survey is known as the “Global 
Amphibian Assessment”. In this research it was 
found that 32% of all amphibians is endangered. 
Notably the amphibians of the New World are at 
risk. Here more than half of the amphibian-species 
are living. The data on the amphibians of the New 
World are gathered in the report “Disappearing 
Jewels” (Young et al., 2004).
This article discusses the causes of the decline, 
namely destruction of habitat, climate-change, 
diseases, pesticides, acid rain, introduction of exotic 
species and the trade in wild animals. 
Also the measures with which the amphibians can 
be protected are discussed. Conservation-measures 
are the founding of sanctuaries, improvement of 
legislation, starting of breeding-programs, educa-
tion and consciousness, and further research.

Conclusie
Dit artikel maakt duide-
lijk dat amfibieën de meest 
bedreigde diergroep ter 
wereld zijn en dat met name 
in de Nieuwe Wereld erg veel 
soorten amfibieën met uit-
sterven bedreigd worden. En 
dat uitsterven zal doorgaan tot 
wij er met zijn allen wat aan 
doen. De hoogste tijd dus dat 
natuurbeschermers, beleids-
makers en beheerders van 
natuurreservaten actie gaan 
ondernemen om dit uitster-
ven te stoppen. Maar ook 
voor ons hobbyisten is een 
rol weggelegd. Wij moe-
ten zoveel mogelijk probe-
ren te kweken met onze dieren, zodat er geen 
dieren meer uit het wild gehaald hoeven wor-
den. De overlevingskans van deze dieren is niet 
alleen gering, op deze manier worden ook ziektes 

zoals Batrachochytnum dendrobatidis over de hele 
wereld verspreid. En dat moet natuurlijk zoveel  
mogelijk voorkomen worden.

Gymnopis multiplicata, Costa Rica. Foto Piotr Naskrecki
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Boekbespreking

Eindelijk een complete 
(Engelstalige) gids over de 

herpetofauna	van	Bali

J. Lindley McKay, 2006. A Field Guide to 
the Amphibians and Reptiles of Bali. Krieger 
Publishing Company, Malabar Florida.
Gebonden, 138 bladzijden, 164 kleurenfo-
to’s, 158 schematische pentekeningen. Prijs 
± $ 40.

Na enkele inleidende hoofdstukken wordt 
begonnen met een beschrijving van de ver-
schillende biotopen van Bali en welke die-

ren daarin kunnen worden gevonden. Dit hoofd-
stuk van negen pagina’s is geïllustreerd met zestien 
biotoopfoto’s. Dan volgen enkele hoofdstukken 
met een overzicht van de herpetofauna, traditionele 
toepassingen en handel in schildpadden en eerste 
hulp bij slangenbeten.

Op bladzij 24 begint de beschrijving van de soorten 
met een sleutel voor de amfibieën en kikkervisjes. 
Deze, evenals de andere sleutels van dit boek (voor 
de schildpadden, de hagedissen en de slangen) zijn 
steeds zowel in het Engels als in het Indonesisch. 
De verschillende soorten worden groepsgewijs 
besproken aan de hand van wetenschappelijke 
naam, Engelse naam, beschrijving, habitat, biolo-
gie en verspreiding. Ieder dier wordt geïllustreerd 
met één of twee foto’s. Doorgaans zijn de foto’s 
van goede tot zeer goede kwaliteit, hoewel er een 
enkele wat minder scherp is of wat weinig contrast 
heeft. Verder zijn ze allemaal wat klein van formaat 
(doorgaans 8,5 x 5,5 cm). Niettemin lijken ze in 
het algemeen goed bruikbaar voor identificatie.
Dan volgt er nog een appendix van 15 pagina’s 
met soorten die nog niet op Bali zijn gevonden 
maar wel in nabijgelegen gebieden, of die een groot 

verspreidingsgebeid in de regio hebben. Dit geldt 
vooral voor dieren met een verborgen levenswijze. 
Hier wordt ook de Roodwangschildpad genoemd, 
die als huisdier wordt gehouden, maar er worden 
vooral veel zeeslangen besproken. De bespreking 
per soort is niet anders dan die van de Balinese 
dieren. Overigens zijn deze soorten wel opgenomen 
in de verschillende sleutels.
Tenslotte volgen nog een verklarende woordenlijst, 
een literatuurlijst en een index.

Buitengewoon prettig dat er nu een compleet boek 
is over de herpetofauna van dit eiland. Bali is een 
van de veelbezochte bestemmingen in Zuid-Oost 
Azië en is helemaal ingesteld op toeristen. Ook 
liefhebbers van reptielen en amfibieën zullen hier 
dus wel eens neerstrijken, en deze hebben nu de 
beschikking over een zeer bruikbaar boek. Het 
enige wat opvalt zijn de afmetingen van deze gids 
(22 x 28,5 cm), die wat ongebruikelijk zijn voor 
een veldgids. Niet echt gemakkelijk om in je ach-
terzak mee te nemen op een excursie. Dat is meteen 
ook het meest negatieve wat ik kan verzinnen over 
deze veldgids, want voor de rest is het een fraai 
boek, helder en duidelijk, typisch verplichte kost 
als je naar dit eiland gaat.

Jur ter Borg
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