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Omslag: 
Een volwassen mannetje van de 

Peloponnesos muurhagedis 
(Podarcis pdoponnesiacus) 

INHOUDSOPGAVE LAC E RTA JAARGAN G 68 1 NUM ME R 4 

Agalyclmis callidryas Jan en In a Tuns 

De auteurs hebben Agalycl111is callidtyas, de wellicht meest fotogenieke 

kikker ter wereld, in Costa Rica uitgebreid in het wild kunnen observeren. 

In dit artikel wordt de soort uitgebreid besproken en komen ook eigen 

ervaringen die van belang kunnen zijn voor het houden van de kikker in een 

terrarium aan de orde.. 128 

Legsels van Agalychnis callidryas Jan en /na Tun.s 

In aanvulling op het voorgaande artikel een geannoteerd fotografisch 

verslag van de ontwikkeling van een aantallegsels vanAgalyclmis callidryas. 

Hiermee wordt een beeld geschetst van de duur van de ontwikkeling van ei 

tot larve. De gebruikte gegevens hebben betrekking op de plaats waar het 

legsel is gelegd, de weersgesteldheid en de duur in dagen. Drie legsels zijn 

volleelig in beeld gebracht, zodat de ontwikkeling duidelijk is te volgen. 134 

Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier: 14. Vervellen 

( 6): Doorbloeding van de huid A.A. Verveen 

Een onderzoek waarbij gebruik gemaakt is van kleurenscans van de buik 

van een paar twee jaar oude boa's, die gedurende de periode januari tot en 

met halfjuli2002 dagelijks werden opgenomen. Bij een eerder onderzoek 

naar de kleurveranderingen tijdens de vervelfase bleek dat het wenselijk was 

een betere meetmethode te ontwikkelen, welke thans wordt gebruik't. 144 

;i~~~~s~~~~~ Waarnemingen aan twee Griekseendemen: De Peloponnesos muurhagc-
il dis (Podarcis peloponnesiacus) en de Griekse berghagedis (Hellenola-

certa graeca) Ron Peek 

Het deel van Griekenland waar zicllhet grootste aantal verschillende ha

gedissoorten bevindt is wel het schiereiland de Peloponnesos. Twee kleine 

Lacertidae, de Peloponnesos muurhagedis (Podarcjs pe!opom.lesiacus).en de 

Griekse berghagedis (Hellenolacerta graeca) zijn uniek voor-dit schiereiland 

en komerl. verder nergens anders voor. De afgelopen jaren is de auteur in 

de gelegenheid geweest om deze beide soorten uitgebreid te observeren in 

zowel hun natuur).ijke omgeving als in bet terrarium. 156 
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Dit artikel gaat over wellicht de meest 

fotogenieke kikker ter wereld. Ook bij 

Jamanasin Lodge hebben we er zeer mooie 

plaatjes van kunnen maken. We zijn dan 

ook zeer blij dat we legsels hebben gehad 

van deze kikker, zodat er hopelijk in de 

toekomst kikkers terugkomen naar hun 

geboortegrond om zich ook voort te plan

ten. 

Jarz en Irza Turzs 
San Juan de Sierpe 

Peninsu/a Osa 
Costa Rica 

www.jamanasin.rzl 
jamanasin@lgmail.com 

fo to's van de auteurs 
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Speciale kenmerken 
De combinatie van rode ogen en de donkerblauwe 

tot bruine flanken met witte of crème kleurige stre
pen maakt herkenning van deze gemiddeld grote 

tot grote kikker niet echt moeilijk. De rugzijde is 

groen en de buikzijde wit. 

Beschrijving 
De dieren hebben een slanke vorm waarbij de 
volwassen mannetjes 30 tot 59 mm groot worden 

en de vrouwtjes met S l tot 71 mm aanmerkelijk 

groter. De huid is glad en de kop is langer dan 
breed met grote ogen. De ooropening is ongeveer 
! 1/2 keer de diameter van het oog. De mannetjes 
hebben een keelzak met gepaarde gleufjes voor 

het maken van geluid. De vingertoppen zijn groot 

waarbij de schij f van vinger UI net zo groot of iets 
groter is dan de ooropening. Bij de volwassen man
netjes bevinden zich bruine "stekels" aan de basis 



f-Agalychnis callidryas, man 

van de duimen. Tussen de vingers zitten een soort 

vliezen. De bovenzijde van deze dieren is meestal 

bladgroen en soms met fletse smalle donkergroene 
strepen of kleine witte stippen op de rug. De 

flanken zijn blauw tot paars of bruin met witte 
tot crèmekleurige strepen. De bovenkant van de 

armen en handen evenals de benen en voeten zijn 

oranje of geel. De dijen zijn blauw of oranje en de 
buikzijde is wit. De iris is rood en kan verschillende 

varianten hebben. De jongste dieren zijn paars 
bruin in de nacht en flets groen overdag met gele 

ogen. Ze missen de donkere kleur op de flanken. 

De wat oudere dieren lijken al op de volwassen 
exemplaren en verkleuren ook 's nachts niet meer. 

De larven zijn vrij groot met een lengte van 48 mm 
en zijn grijs van kleur. De vinnen zijn gevlekt en de 

iris is brons. 

Stemgeluid 
De roep van deze soort bestaat uit een enkel 

"chock" of een dubbel "chock- chock" en dat wordt 

elke 8 tot 60 seconden herhaald. De roep zelf duurt 

80 tot 240 milliseconde met 180 tot 200 pulsen per 
seconde. De meest voorkomende frequentie is 1.9 
tot 2.0 kHz (DuELLMAN, 1970; LEE, 1996). 

Leefwijze 
Deze soort is uitgebreid onderzocht door PYBURN 

( 1963, 1970) in Mexico en door DuELLMAN 

(1970), ScoTT (1983) en DONNELLY & GuYER 

(1994). De meeste informatie hieronder komt 

voort uit hun bevindingen. 

Agalycl~t~is callidryas is een soort welke vrij alge

meen voorkomt en 's nachts actief is. Deze activi
teit is het grootst in het natte seizoen. Overdag ver
bergen ze zich in bomen en dat doen ze ook tijdens 

de drogere periode. Volgens proeven van PYBURN 
(1964) en ROBERTS (1994) zweven deze dieren, 
zoals Agalychnis spurrelli, naar andere schuilplaat

sen. RoBERTS heeft dit echter nooit gezien in de 

vrije natuur. 

Leefgebied 
Vochtige laaglanden en natte bossen en marginaal 

in natte bossen in het laaggebergte en in sommige 
gevallen in regenwouden tot zelfs in mangrove 

bossen. 

Voortplanting 
De voortplanting vindt plaats gedurende het natte 
seizoen (juni tot november) met een piek in juni 
en soms nogmaals in oktober. Tijdens deze periode 

kun je de mannetjes horen roepen en het paren 

vindt hoofdzakelijk plaats in de nachtelijke uren na 

hevige regenval. De mannetjes roepen vanaf hoger 

gelegen plaatsen in de bomen welke niet geschikt 

zijn om te paren of ze roepen vroeg in de avond 

voordat ze naar geschikte plaatsen gaan waar een 
paring kan plaatsvinden. Als de condities goed zijn 
gaan ze naar geschikte plaatsen met water en begin

nen dan later in de nacht serieus te roepen. De 

plaatsen waar de mannetjes zitten en roepen zijn 

kleine bomen of struiken vlakbij het water vanaf 

grondniveau tot 3 meter hoogte. Door dit roepen 

komen de vrouwtjes vanuit de boomtoppen. Een 

vrouwtje wat paringsbereid is selecteert een man
netje en gaat naar de plaats waar dit mannetje zich 
bevind. Nadat ze in amplexus zijn gegaan draagt 

het vrouwtje het mannetje mee naar het water 
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i\galycllll is callidryas, vrouw 

waarbij de gedachte leeft dat zij water opneemt 
om zodoende de geleimassa rond de eitjes aan te 
maken. Hierna klimt ze terug in de bomen, met het 

mannetje nog steeds op haar rug, om een geschikte 

eiafzetplaats te zoeken. Soms worden mannetjes, 

welke in amplexus zitten, aangevallen door man
netjes welke nog geen vrouwtje hebben gevonden 

als het paartje van het water naar de eiafzetplaats 

gaat. Soms komt het voor, tijdens de eiafzetting, 
dat meerdere mannetjes tegelijk in amplexus gaan 

met hetzelfde vrouwtje. Door DNA onderzoek 

(ÜRGEIX & TURNER, 1995) is gebleken dat de 
eitjes door meerdere mannetjes bevrucht kunnen 

zijn. 

De legsels kunnen zowel aan de onder- als de 
bovenkant van bladeren worden gevonden. De 
bladeren hangen echter wel altijd boven water. 
De legsels kunnen 11 tot 104 eitjes groot zijn en 

de eitjes in hun gelei massa kunnen een diameter 

hebben van 3 mm. De vrouwtjes leggen gewoon
lijk drie tot vijf legsels per nacht en dat twee keer 
tijdens de voortplantingsperiode. Door PYBURN 

( 1970) is geconstateerd dat een vrouwtje vijf leg-
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seis in één nacht produceerde met een to taal van 

265 eitjes. Het kan voorkomen dat er al eitjes wor
den afgezet voordat er water aanwezig is maar er 

wordt dan geanticipeerd op mogelijk een komende 
regenbui. De larven komen niet allemaal tegelijk 

uit de gelei en tussen de eerste en de laatste larve 
kan acht dagen verschil zitten. In La Selva, Heredia 

Province (ROBERTS 1994) was 63% van de eitjes 

daadwerkelijk ontwikkeld tot larven. Bij hevige 
regenval vallen de larven van de bladeren in het 

water eronder. Door experimenten van VALERJO 
( 1971) is duidelijk geworden dat larven tot 20 

uur konden overleven buiten het water. Hierdoor 
is het mogelijk dat larven, welke van de bladeren 

niet direct in het water vallen maar op bijvoorbeeld 

obstakels zoals boomstronken, alsnog in het water 
terecht kunnen komen en daardoor overleven. 
Door PYBURN (1963) wordt aangegeven dat een 
legsel in gevangenschap de metamorfose heeft 

ondergaan in 79 dagen. De kleine kikkertjes zijn 
dan 18 tot 19 mm groot en worden gevonden op 
grondniveau tot een hoogte van 65 cm. De jonge 

dieren worden het meest gezien in het vroege 



droge seizoen (december, januari) wanneer er geen 
volwassen dieren aanwezig zijn bij de droge voort

plantingsplaatsen.~e andere lichting jonge dieren 
verschijnt eind au stus begin september. 
De eitjes van Agaly !mis cal/idryas worden gegeten 
door lma11todes inomatus en Leptodeira septentri
onalis (DONNELLY & GRUYER, 1994; MICHA.EL 
fOGDEN, PERS. COMM.). WARKENTIN ( 1995) heeft 
gesignaleerd dat larven de geleimassa kunnen ver
laten voordat ze compleet ontwikkeld zijn (hoog
uit vijf dagen oud) als het legsel wordt aangevallen 
door Leptodeira septentrio11alis. Meestal is het echter 
zo dat de larven de geleimassa verlaten door een 
fysische stimulans zoals bij heftige regenval. Als 
ze echter ver genoeg ontwikkeld zijn kunnen de 
larven de geleimassa verlaten door aanraking van 
de gelei (nabootsen van vallende regendruppels). 

Verspreidingsgebied 
Vochtige laaglanden en laaggebergte langs de 
Atlantische kust van het zuidelijke Veracruz en het 
noordelijke Oa.xaca in Mexico tot centraal Panama 
en noordelijk Colombia. Aan de Pacifische kant in 
het zuidwesten van Nicaragua en het zuidwesten 
van Costa Rica tot het oosten van Panama. Soms 

ook aan de Pacifische kant bij Tilaran, Guanacaste 
Provence en op het schiereiland Nicoia in het 
noordwesten van Costa Rica tot een hoogte van 
970 meter. 

b 

Opmerkingen 
SAVAGE & HEYER (1967) constateerden dat de 
lichte laterale streep op de dijen typisch was voor 
dieren van de Atlantische kust van Nicaragua en 
het noordoosten van Costa Rica. Deze streep was 
afwezig of zelden aanwezig bij andere populaties. 
DuELLMAN ( 1970) heeft de variatie in flankpatro
nen verder in beeld gebracht. De drie hierboven 
genoemde onderzoekers zijn het erover eens dat 
deze variatie kan worden toegekend aan drie geo

grafische gebieden; 
1. Mexico tot Honduras, geen laterale streep, 

blauwe flank, achter- en voorzijde van de d ijen 
oranje (figuur c hieronder). 

2. Atlantische kust van Nicaragua en Costa 
Rica, laterale streep meestal aanwezig, blauwe 
flank, achter- en voorzijde van de dijen blauw 
(figuur a). 

3. Panama en zuidwest Costa Rica, laterale streep 
zelden aanwezig, blauw tot paars/ bruine flan
ken, achter- en voorzijde van de dijen blauw, 

oranje of blauw en oranje (figuur c). 
Exemplaren uit het noordwesten van Costa Rica 
in de Tilaran regio hebben meestal het patroon 
zoals figuur b aangeeft. De dieren uit het zuidwes
ten van Nicaragua en noordwest Panama hebben 
het patroon dat tussen figuur b en c inzit. Hierbij 
heeft 20% van de dieren de laterale streep zoals bij 
figuur a. 

Agalycluris callidrya.s, tekening dijen, naar DuELLMAN ( 1970 ) 

c 
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Eigen waarnemingen/ terrarium 
Tijdens de periode van intensief terrarium houden 
in Nederland hebben wij ook een aantal van deze 
kikkers in ons bezit gehad. Ze (twee mannen met 
een vrouw) zaten in een bak van SOxSOxlOO cm 
(bxdxh) samen met een trio Basiliscus vittatus. We 

hebben de dieren te kort gehad om mee te kunnen 
kweken maar hebben wel het genoegen gehad om 
ze regelmatig te zien en te horen. 
Alvorens we overgingen tot de aanschaf van de 
dieren was het zaak om de bak in te richten en 
te kijken of de temperatuur en luchtvochtigheid 
in de buurt kwamen van de natuurlijke biotoop. 
Dit hebben we uiteindelijk bereikt door bovenop 

de bakken een TL-lamp UV-B, een gewone dag
licht TL-lamp en een halogeenspot te plaatsen. 

Hierdoor kon de temperatuur in de dagsituatie 
oplopen tot boven de 30°C en vlak onder de spot 
tot zelfs 45°C. De verlichting brandde gemiddeld 
13 uur per dag. ln de nachtelijke uren komt de 
temperatuur niet onder de 20°C. 
De luchtvochtigheid werd op peil gebracht door 
de aanwezigheid van een grote waterbak in het 
terrarium waarvan water kon verdampen en er 

werd tweemaal daags automatisch gesproeid. Het 
resultaat hiervan was in de nacht een luchtvochtig
heid van 95%. Deze liep overdag terug tot 35% of 
bij hele warme zomerdagen zelfs tot onder de 25%. 
Als bodemsubstraat had ik gekozen voor pot
grond gemengd met zand waar de planten direct 

Summary 
Agalycl~t~is callidryas (CoPE1 1862) 

in geplaatst zijn. Als beplanting was gekozen voor 
een grote Yucca en een paar Philode11dron. De kik
kers sliepen meestal op de bladeren van de Yucca. 
De achterwand was voorzien van een kurkplaat en 
verder stonden er nog een paar grote druiventak
ken in. Nu we in Costa Rica wonen zijn we in de 

gelegenheid om deze dieren in de vrije natuur te 
aanschouwen. 

Sinds begin mei 2008 zijn een aantal mannen waar
genomen in Pennisetum giganteum vlakbij de vijver 
en in de Tecto11a grandis (teak) . Zodra het begint te 
schemeren beginnen ze voorzichtig te roepen om 
de vrouwtjes te lokken. Het maakt hierbij niet uit 
of het droog of nat is, ze roepen iedere dag. Dat dit 

uiteindelijk resultaat heeft gehad blijkt uit de komst 
van in ieder geval één vrouwtje op 30 juli 2008. Op 

zich was ook dit weer een droge avond maar dat 
heeft de dieren er niet van weerhouden om eitjes 
te produceren. Een legsel is apart gehouden om de 
voortgang van de larven te kunnen volgen en hier
mee te staven aan datgene wat reeds is beschreven. 
Het legsel wat apart is gehouden was al dusdanig 

uitgedroogd dat hier geen larven uit zijn voort 
gekomen. Ook een ander legsel is niet uitgekomen 

omdat dat is opgegeten door een Leptodeira septen
triallal is. Medio augustus zijn weer legsels gevon
den en na vier dagen zijn de larven in de vijver 
gevallen. Opmerkelijk hierbij is dat toch bijna alle 
larven tegelijkertijd zijn uitgekomen. Ook nu weer 
een legsel apart gehouden met de hoop dat hier 

The combination of red eyes and dark blue to brownish flanks marked with white to creamy 
vertical bars will make recognition of this moderate-sized to large photogenic green frog instan
taneous. They have a slender shape and adult rnales are 30 to 59 mm in standard length. The 
females are a lot larger with Sl to 77 mm. 
Agalychnis callidryas is very common, nocturnal and most active during the wet season, hiding in 
trees during the day and drier periods. The females usually lay three to five clutches of eggs per 

night and may ovulate twice during the reproductive season. Clutches of 11 to 104 eggs are laid 
and fertilized. PYBURN (1963) reported that the sole survivor of a captive-raised clutch meta
morphosed in 79 days. 
The eggs of this species are preyed on by the snakes Ima11todes inornatus and Leptodeira septentrio
nalis. 
They Live in hurnid lowlands and premontane slopes on the Atlantic versant from southern 
Veracruz and northem Oaxaca, Mexico, to central Panama and northem Colombia and on the 
Pacific slope in southwestern Nicaragua and southwestern Costa Rica to eastem Panama. 
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larven uit zouden komen om zodoende de ontwik
keling te kunnen volgen. Nu is echter al duidelijk 

dat h~t legsel dat apart is gehouden zich langzamer 
ontwikkeld dan het legsel in de vrije natuur. Er zijn 
van de 30 eitjes toch 24 larven uitgekomen (geen 
slechte score dacht ik zo) maar deze zijn niet alle
maal tegelijk uitgekomen. Tussen de eerste en 
de laatste larve zat vier dagen. Toen 
de larven ongeveer 1,5 cm groot 

waren zijn ze losgelaten in de vijver om daar verder 

t~t ontwikkeling te komen. We kunnen helaas nog 
met zeggen hoeveellarven daadwerkelijk het vol
wassen stadium hebben bereikt omdat we nog niet 
veel jonge dieren hebben gevonden. Dit heeft te 
maken met het fei t dat ze zich goed schuil kunnen 

houden in de beplanting en met de nachtelijke 
leefwijze van deze soort. 
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In mei 2009 zijn we in staat geweest om de ontwikkeling te volgen van een aantal 

legsels van deAgalychnis callidryas. We zullen onze bevindingen aan de hand van 

een aantal gegevens proberen weer te geven, zodat een beeld ontstaat van de 

duur van ontwikkeling van ei tot larve. Er kan geen wetenschappelijke waarde 

worden gehecht aan het onderstaande, maar dit is wel zoals het in de natuur gaat. 

De gegevens die we gebruiken hebben betrekking op de plaats waar het legsel 

is gelegd, de weersgesteldheid en de duur in dagen. We hebben elke dag een foto 

gemaakt van legsel 1 t/ m 3 zodat de ontwikkeling op zich duidelijk is te volgen. 
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Legsel! 
Dit legsel is gelegd in de nacht van 30 april op 1 

mei na een droge overwegend bewolkte dag. De 
temperatuur overdag is gemiddeld 28°C geweest 

en 's avonds en 's nachts rond de 23°C. In de nacht 

van 29 op 30 april heeft het flink geregend en 

wij vermoeden dat dit het teken is geweest voor 
het vrouwtje om actief te worden. De mannetjes 

roepen al geruime tijd zonder resultaat. Het legsel 
hangt op 1.60 meter boven de grond, in de nabij 
heid van de vijver, op een blad van het olifanten

gras. 

Dag 1 na leggen is het bewolkt geweest met zowel 
in de ochtend als de middag een buitje. De zon 
heeft echter ook de nodige uren staan branden op 

het legsel, omdat dit niet in de schaduw hangt. In 

de avond is het bewolkt geweest, maar droog. De 
temperatuur overdag is 28° C en 's nachts rond de 

23°C. De luchtvochtigheid is overdag tussen de 60 
en 70% en 's nachts rond de 90%. 

Foto van Brian Gratwickc 

Dag 2 is het bewolkt geweest met zowel in de 

ochtend als de middag een buitje . 's Avonds is het 

bewolkt maar droog geweest. De temperaturen en 
luchtvochtigheid zijn idem als bij dag 1. 

Dag 3 na leggen heeft het zowel in de ochtend als 

de middag weer een beetje geregend. Ook nu heeft 

de zon een aantal uren op het legsel geschenen. 's 
Avonds is het halfbewolkt maar droog geweest. De 

temperaturen en luchtvochtigheid komen overeen 

met dag 1 en dag 2. 
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Dag 4 is het tot 15.45 uur droog geweest en daarna 
is het gaan regenen tot ongeveer 21.00 uur. De 
avond is bewolkt maar droog geweest. Deze dag 
is de temperatuur opgelopen tot 3o•c en 's nachts 
naar de gebruikelijke 23•c gezakt. De luchtvoch
tigheid is nagenoeg hetzelfde als de andere dagen 
en ook nu heeft de zon het legsel een aantal uren 
beschenen. Deze dag hebben we voor de zekerheid 
maar een emmer met een laagje water onder het 

legsel gezet zodat de larven niet op de grond val
len. We hebben de natuur op deze manier maar een 
handje willen helpen omdat we het zonde vinden 
als de larven ten prooi vallen aan de vele mieren. 
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Dag 5 is het een hele dag droog maar bewolkt 
geweest met een temperatuur van ruim 3o•c. Ook 
deze dag heeft de zon een aantal uren op het legsel 
geschenen zonder schadelijke gevolgen. 's Avonds 
is het weer bewolkt geweest en rond 23.30 uur 
heeft het een klein beetje geregend. De luchtvoch
tigheid en de nachttemperatuur komen overeen 

met de voorgaande dagen. 



16.30 uur droog, daarna hebben we een klein 
buitje gehad. De temperatuur overdag is verder 
opgelopen tot 31 •c. Halverwege de dag was onge
veer 50% van de larven in de emmer gevallen. 
Opvallend hierbij wa~ dat de bovenste larven het. 
eerste uitkomen. We hebben de larven besprenkeld 
met water om te kijkèn '!f ze, zoals·zo vaalè worgt· 
gezegd, 'hierdoor de g~lete7i:der vetlaten.~e kun
nen j~Llie melden dat dit g~_en aanleiding voor. de 

larven is geweest om de gelei te verlaten, ook het 
tikken met de vinger heeft er niet toe geleid dat 
ze eerder uitkwamen. Aan het einde van de mid
dagwarenalle larven op vijf na uit het legsel in de 
emmer. De.emmer ~ vlak voor het donker geleegd 
in pe vijver. 's Nachts- rond 02.00 uur hebben 'wè 
ee? tro.~sç?e bui gehad ~~~ deze. is niet eer van 
.iQ.vloed geweest op <ie ?Jlt:\'Ji~eling van he gsel 
omdat de .larven allemaal in a'e vijve~ zaten. ~ -- .. . .. . ..... ' . -

Conclusie: dit is een vruchtbaar legsel geweest 
want bijna alle larven zijn uitgekomen. De lar
ven zullen niet allemaal tegelijk uitkomen maar 

1dit wel binnen één dag doen. Gebleken is ook 
'dat het geen kwaad kan als de zon een aantal 
uren per dag het legsel beschijnt. Het legsel 
droogt hier schijnbaar niet door uit. Niet zeker 
is wat er gebeurt als er tijdens de ontwikkeling 
helemaal geen regen valt en de zon het leg

~"l~bll sel permanent beschijnt. Het antwoord hierop 
wordt gegeven bij de legsels 4 t/ m 6. 
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Legsel2 
Dit legsel is gelegd in de nacht van 1 op 2 mei op 

de bovenkant van een blad van en kleine Helico11ia 
soort. Dit blad hangt ongeveer 10 cm boven het 

water van de vijver. De dag voor het leggen was 
het bewolkt geweest met zowel in de ochtend als 

de middag een buitje. De avond van leggen was 

bewolkt maar droog. Voor de temperaturen en 

luchtvochtigheid wordt verwezen naar legsel 1. We 

weten niet of dit een legsel is van hetzelfde koppel 
dat legsel 1 heeft geproduceerd. 

Dag 1 na leggen is het bewolkt geweest met zowel in de ochtend als de middag een buitje. 's Avonds is het 

bewolkt maar droog geweest. Nu is al te zien dat niet alle eitjes zijn bevrucht maar ze zijn aanmerkelijk 

groter dan de eitjes van legsel 1. 
Dag 2 na leggen heeft het zowel in de ochtend als de middag weer een beetje geregend. De zon heeft een 

aantal uren op het legsel geschenen. 's Avonds is het halfbewolkt maar droog geweest. 
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Dag 3 is het to t 15.45 uur droog geweest en daarna is het gaan regenen tot ongeveer 21.00 uur. De avond is 
bewolkt maar droog geweest. Ook nu heeft de zon het legsel een aantal uren beschenen maar dit heeft geen 

nadelige gevolgen voor de ontwikkeling. 
Dag 4 is het een hele dag droog maar bewolkt geweest. Rond het middaguur was het legsel leeg maar we 

weten helaas niet of de larven daadwerkelijk in de vijver terecht zijn gekomen (we vermoeden echter van 

wel) . We hebben wel geconstateerd dat de opgedroogde gelei wordt gegeten door een wespensoort We 

denken echter niet dat de wespen de larven hebben aangevallen omdat ze dat ook bij legsel 1 to t dan toe 
niet hadden gedaan. 

Conclusie: dit legsel is beduidend eerder uitgekomen dan legsel 1 en de eitjes waren aanmerkelijk groter. 

Het percentage bevruchte eitjes lag lager dan bij legsel 1 en de meeste onbevruchte eitjes bevonden zich 

bovenaan het legsel. Ook hier is gebleken dat het geen kwaad kan als de zon een aantal uren per dag het 
legsel beschijnt. Het legsel droogt hier schijnbaar niet door uit. 
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Legsel3 
Legsel 3 is in dezelfde nacht gelegd als legsel 2 en 
op dezelfde soort plant alleen een stukje verder van 
het water af. Dit legsel zat namelijk aan de onder-

kant van een blad op ongeveer 20 cm boven de 
grond. We vermoeden dat legsel 2 en 3 door het

zelfde koppel zijn gelegd. Voor de klimatologische 
omstandigheden wordt verwezen naar legsel 2. 

Dag 1 na leggen is het bewolkt geweest met zowel in de ochtend als de middag een buitje. 's Avonds is het 
bewolkt maar droog geweest. Het legsel is niet echt groot maar ontwikkeld 7.ich wel snel en goed. ln de mid
dag is dit legsel aangevallen door mieren. Deze hebben we verwijderd en onderaan de voet van de plant wat 
chemisch bestrijdingsmiddel gebruikt om de mieren te weren. 
Dag 2 na leggen heeft het zowel in de ochtend als de middag weer een beetje geregend. De zon heeft een 
aantal uren op het legsel geschenen. 's Avonds is het half bewolkt maar droog geweest. Duidelijk is te zien 
dat het legsel te lijden heeft gehad van de mierenaanvaL Er zit veel grond op en de ontwikkeling is nagenoeg 

gestopt. 
Dag 3 aan het einde van de ochtend is het legsel opgedroogd en naar onze mening is er geen enkele larve 
geheel tot ontwikkeling gekomen. ln de middag is het restant opgegeten door wespen. 
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Conclusie: een aanval van mieren heeft er volgens 
ons voor gezorgd dat dit legsel niet tot ontwik
keling is gekomen. Het voor ons niet duidelijk is 
waarom juist dit legsel is aangevallen. ln het oli
fantengras zitten ook veel mieren maar zij hebben 
legsel 1 ongemoeid gelaten. Legsel 2 is misschien 
ongemoeid gelaten omdat dit meer boven het 
water hing. 

Legsel4 
Legsel 4 (geen foto's) is gelegd in de nacht van 

17 op 18 mei na een warme en grotendeels droge 
dag. Aan het einde van de middag is het wel gaan 
regenen (ongeveer 2 uur). 's Avonds is het bewolkt 
geweest met veel onweer en een klein beetje regen. 
Dit legsel is op nagenoeg dezelfde plaats afgezet 
als legsel 1 alleen wat lager. De eitjes zijn niet echt 

groot en ook de geleimassa is aan de kleine kant. 
Dag! is het zeer warm (boven de 30°C in de scha
duw) en zonnig geweest met een paar perioden in 
de ochtend en de middag dat er wat bewolking is 
geweest. Rond 14.30 uur heeft het zelfs heellicht 
geregend (ongeveer 15 minuten) . Gedurende de 
zonnige perioden heeft de zon continu op het leg
sel staan branden. 's Avonds is het bewolkt geweest 
in et van tijd tot tijd wat lichte regen. De luchtvoch
tigheid en de nachttemperatuur zijn idem als bij de 
andere dagen. 
Dag 2 is te zien dat niet alle eitjes zich goed ont
wikkelen. Ook deze dag is het weer zeer warm 
en droog met temperaturen ver boven de 30°C. 
Duidelijk is te zien dat het legsel uitdrogingsver-

schijnselen gaat vertonen (de eitjes worden donker 
en plat). 's Avonds is het helder en droog geweest 
met ongeveer dezelfde temperatuur en luchtvoch
tigheid als de voorgaande dagen. 
Dag 3 is het opnieuw zeer zonnig en warm en aan 
het einde van de middag is het gehele legsel opge
droogd (donker en plat). 's Avonds idem als dag 2. 
Dag 4 is na een vochtige nacht (op zich eigen

lijk niet vochtiger dan voorgaande nachten) een 
deel van legsel weer doorschijnend geworden. 
Blad waarop het legsel is afgezet afgesneden en in 
emmer met laagje water gezet (bij blad met legsel 
5, zie verderop). Er zijn echter geen larven meer 
uitgekomen. 
Conclusie: in tegenstelling tot de legsels 1 t/ m 3 
heeft dit legsel duidelijk te lijden gehad van de fe lle 
zon en is daardoor niet tot ontwikkeling gekomen. 

LegselS 
Legsel 5 (geen foto's) is in dezelfde nacht als legsel 
4 gelegd. Ook dit legsel ligt in het olifantengras 
alleen 100 cm hoger en meer van de zon afgekeerd. 
Dit legsel is wel wat groter en voller dan legsel 4. 
We weten niet of dit legsel eerder of later is gelegd 
en dus misschien wellegsel4 genoemd had moeten 
worden. 

Dag 1 klimatologische omstandigheden idem als 
bij legsel 4. Ontwikkeling van larven is al zichtbaar. 
Dag 2 ook bij dit legsel is te zien dat een aantal 
eitjes zich niet goed ontwikkelen en soort indro
gen. De omstandigheden zijn weer idem als aan 
legsel4. 
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Dag 3 duidelijk te zien dat ook dit legsel heeft te 
lijden van de felle zon. Aan het einde van de mid
dag het stuk blad waarop het legselligt afgesneden 
en in een emmer met een laagje water gezet. We 
vermoeden dat het legsel het anders niet gehaald 
zou hebben. 
Dag 4 is ook weer begonnen met veel zon en 
warmte. De emmer staat echter in de schaduw en 
halverwege de ochtend zijn alle eitjes welke zich 
tot larve hadden ontwikkeld uitgekomen. Aan het 
einde van de middag zijn de larven losgelaten in 
de vijver. 
Conclusie: zonder ingrijpen had ook dit legsel 
het waarschijnlijk niet gered. Hierdoor is toch 
duidelijk geworden dat lang felle zon een negatieve 
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werking heeft op de ontwikkeling van de eitjes 
tot larve. Feit is wel dat dit legsel ook niet zo vol 
is geweest als vorige legsels (2008) en als legsel 6 
(zie hieronder). Alle larven (66% van totale aantal 
eitjes) van dit legsel binnen 2 uur uit de gelei zijn 
gekomen en dit dus aanmerkelijk sneller hebben 
gedaan dan de larven van legsel 1. 

Legsel6 
Legsel 6 (geen foto's) is gelegd in de nacht van 
19 op 20 mei na een droge, zonnige en warme 
dag. Ook dit legsel ligt in het olifantengras, aan 



de onderkant van een blad, op ongeveer 180 cm 
boven de grond. Dit legsel is aanzienlijk voller dan 
de legsels 4 en S. Bij dit legsel is het niet duidelijk 

of het door één of hvee mannetjes is bevrucht, 
omdat ze gedrieën op elkaar zaten {een vrouwtje 

met hvee mannetjes op de rug). 
Dagl is een zeer warme en droge dag geweest 
waardoor zelfs bij dit legsel donkere puntjes te 
zien zijn op sommige eitjes. Op dat moment is niet 

helemaal duidelijk of het hier gaat om indroging 
of niet bevrucht. 's Avonds is het droog en helder 
geweest. De temperatuur en luchtvochtigheid ver
schillen niet veel van de andere dagen. 
Dag 2 is weer zonnig en warm begonnen maar 
ook hier geldt dat na de vochtige nacht de donkere 
puntjes op de eitjes zijn verdwenen. We vermoe
den daarom dat het hier toch ook om indroging 
gaat ondanks dat dit een mooi vol legsel is. Het 
legsel zag er aan het einde van de dag weer niet 
helemaal goed uit. Het leek net of er een aantal 
eitjes toch niet bevrucht zijn. 
's Avonds is het helder en droog geweest met hal
ven vege de nacht wel onweer en een paar spetters 
regen. 
Dag 3 is overwegend bewolkt geweest met halver

wege de middag een paar spetters regen. 's Morgens 
zag het legsel er goed uit en kon je de larven zien. 
Halverwege de middag een aantallarven uitgeko
men maar deze zijn op de grond terecht gekomen 
en niet duidelijk is of ze de weg naar het water 

Summary 
Clutches of Agalyclmis callidryas 

hebben gevonden of zijn opgegeten door mieren. 
Restant van legsel, wat er niet 100% uitziet, weer 
in emmer met laagje water gezet. Einde van de 

volgende dag dit weggedaan omdat er geen larven 
meer zijn uitgekomen. 

Conclusie: de larven van dit legsel zijn extreem 
snel uitgekomen. Dit vermoedelijk te maken heeft 
met het feit dat de gelei vol was. Toch indroging 
heeft plaatsgevonden ondanks de volle geleimassa. 
Niet duidelijk is of dit legsel niet 100% was omdat 
er twee mannetjes op de rug van het vrouwtje 
zaten en misschien gezamenlijk voor de bevruch
ting hebben gezorgd. 

Tenslotte 
We hebben nu voor het h'\leede achtereenvol
gende jaar legsels van Agalychnis callidryas in de 
tuin gehad. We hebben geen idee hoeveel larven 
er uiteindelijk zijn uitgegroeid of gaan uitgroeien 
tot volwassen exemplaren. Duidelijk is wel dat de 
voortplanting niet begint voor de regentijd omdat 
beide jaren de eerste legsels pas vanaf begin mei 
zijn gevonden. 
Duidelijk is ook dat zonder menselijk ingrijpen 
een groot deel van de legsels verloren was gegaan. 
Waarschijnlijk is het percentage eitjes dat uitkomt 
onder geconditioneerde omstandigheden in een 
terrarium vele malen hoger dan in de vrije natuur. 
De gemiddelde ontwikkelingsduur van ei tot larve 
is bij Agalyclmis callidryas vier tot vijf dagen. 

The natura! development of six clutches of Agalyclmis callidryas in Costa 
Rica is descri bed. Some prelirninary condusions are given. 
Most p roblems in the development of the larvae are caused by dry
ing up of the gelatinous mass in the sun. Also ants that feed on the 
clutches cause harm, if the clutch is damaged the eggs do not hatch 
anymore. Some wasps feed on the dried jelly, but it is not certain 
if they eat the larvae too. 
In nature many clutches don't hatch, probably in a terrarium 
success-rate will be much better. 
Average time for the development 4-5 days. 
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Ervaringen met een paartje 
Boa constrictor als huisdier 

14. Vervellen (6): 
Doorbloeding van de huid 

A.A. Verveen 
Poe/1vaai 3 

2162 HA Lisse 
WlVlv.vervee11.eu 

Bij het onderzoek naar de kleurveranderingen tij 

dens de vervelfase (VERVEEN, 2007b) bleek dat de 
verandering van de huidskleur door de doorbloe

ding van de huid niet goed was te bepalen omdat 

de daarbij gebruikte meting van de intensiteit van 

de troebele verkleuring verre van optimaal was. 

Daarom werd hiervoor een betere meetmethode 

ontwikkeld. 

Aanmaak van de nieuwe opperhuid 
(VERVEEN, 2007b, recapitulatie) 
De rodebuikfase 
Voor de aanmaak van nieuwe opperhuidcellen zal 

de bloedstroom naar en door de leerhuid toe moe
ten nemen, en "bloost" de slang. Het begin van de 

vervelfase kenmerkt zich dan ook door een rode 
verkleuring van de buikllllid, de "rodebuikfase" 

(foto 1, rechtsboven). Door de sterke pigmentatie 

van de buitenste laag cellen van de leerhuid is dit 
blozen alleen op de van lichtgekleurde pigmenten 

voorziene delen van de buikhuid zichtbaar en zelfs 

daar door de dichte pigmentatie nog maar met 
moeite, met name in de beginfase. Op flanken 

en rug is deze verkleuring helemaal niet waar te 
nemen, mede door de melanine pigmentatie van 
de epidermale hoornlaag (VERVEEN, 2007a). (Zie 
foto 1: de flankin PB). 

De blauwebuikfase 
De erop volgende groei van epidermale cellen die 
hun eigen blauwgrijze melkkleur vertonen resul

teert via een roze fase (PB in foto 1) in de veel 

beter zichtbare "blauwebuikfase" die wordt veroor
zaakt door de in intensiteit toenemende troebele 

blauwgrijze verkleuring van de donkere buikvlek
ken (foto 1: BB). Dit geldt ook voor de blauwgrijze 
verkleuring van de op elk oog liggende schub. 

De nieuwe epidermale cellen vormen na verhoor

ning de nieuwe opperhuid. Op het moment van de 

verhoorning verdwijnt de blauwgrijze verkleuring 
haast op slag. Op de flanken en de rug zijn ook déze 
verkleuringen nauwelijks te zien. 

Dit proces kan worden gevolgd aan de hand van 
metingen van de helderheid van de donkere buik

vlekken (VERVEEN, 2007b). Hieruit is het gedrag 

van twee significante kleurcomponenten te des

tilleren. De eerste is de "blauwebuikcurve" (de 

blauw gekleurde helderheidcurve in figuur 1) die 

de ontwikkeling van de helderheid beschrijft (de 

intensiteit van de troebele verkleuring). Deze komt 
overeen met de dikte van de nieuwgevormde laag 
levende cellen. 

N.B. Het begrip "helderheid" duidt niet op de 

doorzichtigheid maar op de hoeveelheid wit. Hoe 
witter de kleur is, dus hoe troebeler, des te groter 
is de gemeten h elderheid. In het vervelproces 

duidt afname van de helderheid op verhoorning en 

de daarbij horende toegenomw doorzichtigheid van 
de buikopperhuid en van de oogschilden. Deze 
troebele kleur wordt dus sterker naarmate de laag 
nieuwe cellen dikker is en zwakker naarmate die 

tijdens het verhoornen weer dunner wordt. Deze 

verkleuring is elders slecht zichtbaar vanwege de in 
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Foto 1. Karakteristieke kleurenscans van de buik tijdens de 
vervelcyclus van een Boa constrictor. 
Vanaf linksboven met de klok mee: de "normale" buik NB 
(20 april2002, opname tussen twee vervellingen in ); de rode 
buik RB, met name in de middellijn (8 april 2002); de roze 
buik PB ("pink belly'~ 11 april 2002); en de blauwe buik BB 
(13 april2002). 

de opperhuid aanwezige melanine. Het enige wat 

wij daar waarnemen is een wat doffe verkleuring 
van het dier. 
De tweede component geeft de ontwikkeling van 

de tint, de kleurtoon weer (de oranje-en-blauw 

gekleurde kleurtoon curve in figuur 1 en 6, plus de 

in figuur 1 afgebeelde bijbehorende klemtonen). 
Hoewel al een dag of drie tevoren de intensiteit 
van de blauwebuikcurve toeneemt, is de blauwe 

tint van de nieuwe levende opperhuidcellen pas 
meetbaar vanafhet moment dat de kleurtooncurve 

van de donkere buikvlekken op dag 13±1 vóór de 
vervelling de helderheidcurve kruist. De kleur
toon van de donkere buikvlekken verandert dan 

plotseling van oranjeachtig in een soort blauw. De 

meetbaar blauwe kleurtoon verdwijnt relatief laat 

in de vervelfase, namelijk ongeveer een dag vóór de 
vervelling plaats vindt. 
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Photo 1. Characteristic abdominal colour scans of the ecdy
sis cycle of a Boa constrictor. 
Clockwise from top left: resting cycle: N B, "normal" belly 
(scan of April 20th, 2002), other scans: renewal cycle: RB, 

red belly, especially the midline region (April 8th, 2002); 
PB, pink belly (April ll th, 2002); BB, blue belly (April 
13th, 2002) . 

De dikte van de laag nieuwe en levende opperhuid
cellen volgt uit de intensiteit van de troebele 

verkleuring. Deze is te meten via de helderheid

component van de kleur (de eigenlijke blauwe
buikcurve, de blauwe kromme in figuur 1 en vol

gende figuren): hoe troebeler de verkleuring is des 
te groter is de gemeten helderheid. Deze troebele 
kleur wordt sterker naarmate de laag nieuwe cel
len dikker is en zwakker naarmate die tijdens het 

verhoornen weer dunner wordt. 

Vanaf dag S±1 vóór de eigenlijke vervelling ver
mindert de vertroebeling in drie stappen. De snel
le, binnen een dag optredende sterke daling van de 
helderheid wordt gevolgd door een schoudervor

mige verdere daling tot ongeveer een dag na de ver

velling (dag - 1±1) wanneer een nieuwe, veel lagere 
schouder verschijnt die duurt tot dag - 2±11 dus 

duidelijk ná de eigenlijke vervelling op dag 0 ± 1. 
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F iguur 1. De kleurcurven van de donkere buik-vlekken. 
Oranje en hemelsblauw: de verandering van de kleurtoon 
van de donkere buik-vlekken. Blauw: de blauwebuikcurve: 
de verandering van de intensiteit van de troebele verkleuring 
van de donkere buik-vlekken. De laatste curve beschrijft het 
t ijdsverloop in dikte van de laag levende nieuwe opperhuid
cellen. Het uiterlijk van de kleur van de donkere buik-vlekken 
staat op de bovenste rij balken afgebeeld, de bijbehorende 
kleurtonen staan daar onder. 
Alle krommen in deze en volgende figuren zijn gemjddelden 
over vier vervellingen. De oogkromme in figuur 2 is gemid
deld ten opzkhte van de verveldag (dag 0), de overige krom
men zijn gemiddeld ten opzkhte van de dag van de steile 
afval van de blauwebuikcurve (dag -S, met vervellingen op 
dag 0 ± 1) ( VERVEEN, 2007b). 
Figure 1. Colour curves of the dark abdominal spots. Orange 

and cyan: change of hue of the dark abdominal spots. Dark 
blue : the blue belly curve: the change of lightness (cloudi· 
ness) of the dark abdominal spots. Th is curve describes the 
t ime course of the thkkness of the layer of new and still liv
ing epidermal cells. Bars: daily aspects of the colour of the 
dark abdominal spots (above) and the corresponding hue 
( lower row). 

All curves in these figures are averages of four ecdysis cycles. 
The eye curve in figure 2 was averaged with respect to 
sloughing day O, the other curves were averaged with regard 
to the day of steepest decline of the blue belly curve (day 
-5, where the sloughing occurred on day 0 ± I ) (VERVEEN, 

2007b). 

De grijze-ogencurve 
Een met de blauwebuikcurve te vergelijken proces 

van celvorming en verhoorning, maar mogelijk 
eenvoudiger van vorm is dat van de oogschubben 

(de "grijze-ogencurve", de grijs gekleurde curve in 
figuur 2). De oogschubben vertroebelen pas enkele 

dagen later en hun opheldering treedt ongeveer 
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Figuur 2. De grijze-ogencurve, de helderheidcurve voor 
de ogen (zwart, codering in arbitraire eenheden) met ter 
vergelijk;ng de blauwebuikcurve (donkerblauw). De balken 
erboven beelden de kleuren van de ogen (bovenste rij) en 
de bijbehorende kleurtonen (tweede rij) per dag af. Details 
zie tekst figuur 1. 

Figure 2. Lightness curve for the eyes (black, cocled in arbi
t rary units). T he blue belly curve is drawn for comparison 
(dark blue) . Bars: daily aspectsof colour (upper row) and 
hue (second row) of the eyes. For further information see 
text of figure 1. 

een dag na het helder worden van de donkere buik

vlekken op. Hieruit kan men concluderen dat het 

vermoedelijk de staat van de oogkapjes (de oog

schubben) is die het moment bepaalt dat de slang 
de oude opperhuid afstroopt (VERVEEN, 2009a). 

De rodebui.kcurve 

Recapitulatie en vraagstelling (VERVEEN, 2007b) 

Het onderzoek naar de kleurveranderingen tijdens 
de vervelfase werd uitgevoerd aan de kleuren

scans van de buik van een anderhalf jaar oude boa 

constrictor (foto 2) die gedurende de maanden 
december 2002 tot half juli 2003 dagelijks waren 

opgenomen. Voor de eigenlijke kleurmeting (op 

de scans van 14-1-2002 tot 14-7-2002) werden 
standaardgebieden in twee donkere en twee lichte 
vlekken op de buikschubben in het achterste deel 

van de buikhuid uitgekozen (foto 2, insertie). 

Hierin werden toen bij beide typen buikvlekken 

die plekken op kleur (rood R, groen G, blauw B, 
en kleurtoon K, verzadiging V en helderheid H ) 
bemonsterd die wat de lichte buikvlekken betreft 
de grootste helderheid vertoonden en voor de don

kere buikvlekken de laagste helderheid. 
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Foto 2. Overzicht van de buik van een boa met het standaard meetgebied (wit omlijnde rechthoek). 
Insertie: meetgebied vergroot, met de plaatsen waarin gezocht werd naar de maximale helderheid (in de vierkantjes op de don
kere vlekken links) respectievelijk de minimale waarde van de kleurtoon (vierkantjes op de lichte buikvlekken rechts. Elk paar 
vlekken (donker en licht) wordt telkens door één buikschild bedekt. 
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Na de verwerking van deze gegevens bleek dat de 
blauwebuikcurve het verloop van de helderheid, 
dus de hierboven beschreven ontwikkeling van de 
vertroebeling van de donkere buikvlekken, goed 
weergaf. 
Voor de lichte buikvlekken wees de kleurtoon 
component uit de metingen van de maximale hel
derheid op de voor de aanleg van de nieuwe opper
huid benodigde verandering van de doorbloeding. 
De verkregen kleurtoon curve varieerde echter te 
sterk en te grillig om uit deze metingen details over 
het proces van de doorbloeding van de onderlig
gende delen van de huid te weten te komen. 

Een betere meetmethode 
Omdat het uit de helderheidmetingen volgen
de gedrag van de kleurtoon op een toegenomen 
doorbloeding wees, was het zinnig de metingen 
optimaal ten opzichte van de doorbloeding uit 
te voeren. Daartoe werd binnen de gemarkeerde 
delen van de lichte buikvlekken (foto 2) naar die 
plaatsen gezocht waar het door de onderhuid stro
mende bloed het sterkst doorschemerde. Op de 
voor de lichte buikvlekken vastgelegde en telkens 
aan elkaar gelijke plaatsen werd daarom niet meer 
de helderste plek opgezocht maar juist die plaats 
waar de tint, dus de kleurtoon het meest naar rood 
neigde (de laagste waarden uit de kleurtoonschaal 
had: zuiver rood heeft de kleurtoon nul). Om 
de variabiliteit in meetresultaten te verminderen 
werden de metingen uitgevoerd met de maximale 
grootte van de punt van de aanwijzer (de kleur
meter of "pipet"), te weten elf bij elf pixels (Co rel 
Paint Shop Pro Photo XI), hetgeen overeenkomt 
met 1 mm2

• De op die plek gemeten waarden van 
de kleurcomponenten werden dan genoteerd. Dit 
resulteerde in één reeks R, G, en B waarden, en hun 
equivalenten K, V en H voor elk van de twee lichte 
buikvlekken per dag. 
Per dag werden de kleurcomponenten voor de 
twee lichte buikvlekken gemiddeld. Voor de vier 

Photo 2 {opposite page). Abdominal scan with standard 
measuring area indicated (rectangle). lnsert: measurement 
locations for maximal lightness ( windows on the two dark 
abdominal spots) and for the minimal value ofhue (windows 
on the two light abdominal spots). Note that a single abdo
minal scute covers eac:h blac:k-and-white pair of spots. 

vervelcycli werd het verloop ook weer per over
eenkomstige dag gemiddeld, en wel voor elke 
component met betrekking tot de dag waarop de 
helderheid van de donkere buikvlekken het sterkst 
inzakte. Deze dag werd dag -5 genoemd. Dit wil 
zeggen dat dit plotseling weer donkerder worden 
van de donkere buikvlekken vijf dagen plus of min 
één dag vóór de vervelling optrad. De vervelling 
trad dus op dag 0 ± 1 op (VERVEEN, 2007b). De 
dagnummers van de vervelfase werden in de figu
ren op de horizontale as uitgezet. Op de verticale 
assen staan de waarden van de verschillende kleur
componenten aangegeven. 

Het resultaat van de metingen aan de lich
te buikvlekken 
Uit de zo verkregen gegevens bleek dat de verzadi
ging V en de helderheid H nauwelijks varieerden 
(figuur 4) terwijl er tijdens de vervelfase een lichte 
daling waarneembaar was voor de drie kleurcom
ponenten (figuur 3 ). De variaties ervan bleken te 
sterk te zijn om de grafieken makkelijk te inter
preteren. Voor de kleurtoon K waren de variaties 
daarentegen gering (de rode kromme in figuur 
4) en leek er van een duidelijke samenhang met 
de vervelcyclus sprake te zijn. De waarden van de 
kleurtoon K varieerden tussen 27 (geeloranje) en 
15 (oranjerood). De eigen oranje pigmenten van 
de lichte vlekken van de buikhuid waren in deze 
metingen dus duidelijk aanwezig. 

Om de samenhang met de vervelcyclus beter af 
te kunnen beelden werd een "maat voor de rood
heid" gedefinieerd (fel rood heeft de kleurtoon K 
gelijk aan nul) door hiervoor de grootste gemeten 
waarde (27, een oranje tint) van de kleurtoon K te 
gebruiken: roodheid = 27 - K. Hierdoor werd het 
grafische beeld van het gedrag van de kleurtoon 
(de rode curve uit figuur 4) omgekeerd en direct 
vergelijkbaar met de blauwebuikcurve. Het resul
taat werd in de grafiek van figuur 5 op de linker as 
uitgezet tegen de dag van de vervelfase op de hori
zontale as. Op de rechter as werd de intensiteit van 
de blauwebuikcurve uitgezet. Deze curve fungeert 
ook als referentie. Bovenaan staan de gemiddelde 
actuele kleuren van de buik (kleurbalken) en de 
bijbehorende kleurtonen (toon balken). 
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i guur 3. itkomst van de metingen bij oe minima
le waarde van de kleurtoon van de lichte buikvlek
ken van een Boa constriclor: curven van de drie kleur
componenten R, G en B (rood, groen en blauw), 
gemiddeld over vier versebillende vervelcycli ten 
opzichte van dag -5 zoals vastgelegd door de belder
beidvariatie van de blauwe buik. Ter vergelijking is 
ook het gemiddelde verloop van de helderheidvari
atie van de donkere buikvlekken aangegeven (de 
hier zwart gekleurde blauwebuikcurve). 

-Helderheid donkere v lekken I Dark spots: Lightness 

Figure 3. Results of tbe measurements of tbe mini
mal value of the hue for the light abdorninal spots of 
a boa constrictor: curves of the three colour compo
nents. R, G and B (red, green and blue). Each curve 
has been averaged over four sloughing cycles and 
witb respect to day -5 of the blue belly situation. 
Curves are to be compared with tbe lightness curve 
of tbe dark abdominal spots ( tbe blue belly curve, 
bere drawn in black). 
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Figuur 4. Uitkomst van de metingen bij de mini
male waarde van de kleurtoon van de lichte buik
vlekken van een boa constrictor: kleurtoon K, 
verzadiging V en helderheid H curven voor een 
boa constrictor, gemiddeld over vier verschillende 
verveleyelL Ter vergelijking is ook de hier zwart 
gekleurde blauwebuikcurve aangegeven. 
Figure 4. Results at tbe minimal hue measurement 
for tbe light abdominal spots of a boa constrictor. 
H, S and L curves (hue, saturation, and ligbtness) 
averagcd over four sloughing cycles. Curves are to 
be compared witb the blue belly curve. 
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De rodebuikcurve 

Het van links naar rechts oplopen van de kromme 

die de roodheid beschrijft (de rodebuikcurve, figuur 

5) betekent dat de buikhuid roder wordt naarmate 
het dier verder in de vervelfase komt. Dit houdt 

in dat de doorbloeding van de leerhuid toeneemt. 

Omgekeerd betekent het omlaag gaan van deze 
curve in de h-veede helft van de vervelfase dat de 
buikhuid minder rood wordt. Dit betekent dat de 

doorbloeding van de leerhuid afneemt. Ook deze 

teruggang verloopt in meerdere fasen. Een snelle 
en vrij grote terugval op dag - 5 valt samen met 
dezelfde teruggan g van de blauwebuikcurve. Dit 

wordt gevolgd door een langzamer teruglopen 
tijdens de erop volgende dagen, mogelijk ook in 

hvee stappen die dan met de hvee schouders van 
de blauw buik curve kunnen corresponderen. 
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Kijken naar de buikkleur (figuur S) 
Bij het kijken naar de kleur van de buik blijkt dat 

voor de troebele verkleuring van de zwarte buik

vlekken (balken "Kleur" in figuur 1) de kleurtoon 
inderdaad blauw wordt (balken "Toon" in deze 
figuur) en de naam "blauwe buik" dus terecht is 

gekozen. De blauwe tint is de tint van de eigen 

melkkleur van de levende nieuwe huidcellen van 
de slang (VERVEEN, 2007a, blz. 11 1 en fo to 8)_ 

Ook de blauwe tint van de levende doorschijnende 
cellen van het oogkapje wijst hierop (kleurtoon in 

figuur 2). 
Voor de lichte buikvlekken (kleur en toonbalken 

in figuur 5) is bij de kleurtoon (onderste rij: 
"Toon"balken) zo op het oog wel wat rode ver
kleuring waar te nemen. Maar uit de vergelijking 

van de kleuren en de grafieken in de figuren 1, 2 
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Figuur 5. De rodebuikcurve, de kleurtooncurve voor de lichte buik
vlekken (rood gekleurde kromme), waarbij de gemeten kleurtoon is 
getransformeerd naar roodheid (zie de tekst ). Deze curve beschrijft 
de doorbloeding van de onder de opperhuid gelegen lederhuid. Ter 
vergelijking is de bijbehorende blauwebuikcurve van de naast de 
lichte buikvlekken gelegen donkere buikvlekken afgebeeld (donker
blauw). Bovenste rijen: het uiterlijk van de kleur van de lichte buik
vlekken (boven) en de kleurtoon (eronder), weergegeven als de over 
vier vervelcycli gemiddelde kleur( toon) per dag. 
Figure 5. The red belly curve, the hue curve for the light abdominal 
spots (red coloured curve), transfo rmed for redness (see text). lt 
describes the flow of blood in the underlying dermis. The blue belly 
curve of the adjoining dark abdominal spots is added for comparison 
(dark blue curve) . Upper rows: averaged daily aspects ofthe colour of 
tbe light abdominal spots, above, with tbe corresponding hues below. 

en 5 blijkt dat de kleurmetiugw en hun grafische voorstel

lingen een duidelijker en beter te interpreteren beeld van het 

gebeuren geven dan uit de directe visuele kleurwaarneming 
mogelijk is. 

Voor de huidskleur zelf (bovenste reeks in figuur 5) is de 

rode buik maar lastig waar te nemen. Het is mogelijk dat de 

bloedvaten wat beter doorstromen als een deel van de buik 
vrij in de lucht hangt (foto's 4 en S in VERVEEN, 2007a). 

Daardoor kan een rodere indruk ontstaan dan wanneer het 
dier op de buik ligt, iets wat dus ook op de kleurenscanner 

het geval is. Een kleurenscan is echter meer betrouwbaar, 

omdat de b elichting niet van de omstandigheden afhangt. 
Het is hoe dan ook duidelijk dat uit de metingen een meer 

betrouwbare beschrijving volgt dan als zodanig uit het kij 

ken naar de kleuren mogelijk is. 

Interpretatie 
1. Doorbloeding van de buikhuid (figuur 5) 

Hoewel het bereik van de rodebuikcurve 

betrekkelijk smal is (figuur 3 ), is het verloop 

duidelijk zichtbaar (figuur 5 ). De rodebuik

fase treedt ongeveer drie dagen vóór de 
blauwebuikfase op en loopt er evenwijdig 

mee omhoog. 
Uit de stijging van de roodheid blijkt dat 
de lichte plekken van de buikhuid tijdens de 

blauwebuikfase hun (veranderende) oranje
rode tint houden tijdens het groeien van de 

nieuwe cellen van de opperhuid dus tijdens 
de blauwgrijze verkleuring van de donkere 

buik-vlekken. Dit betekent dat de bloedkleur 
hier overheerst boven de melkkleur van de 
nieuwe huidcellen. Dit is ook duidelijk op 

de buikscans te zien (foto 1 rechtsboven 

en -onder: respectievelijk RB en PB). De 

oorzaak hiervan is dat de lichte vertroebe

ling boven op de al lichte huidskleur niet 

duidelijk is te zien noch te meten, het beeld 

zelfs donkerder kan maken (zie figuur 4 in 
VERVEEN, 2007b). Dit houdt in dat de kleur 
van de eigen lichte pigmenten in de b oven
ste cellagen van de leerhuid het kleurbeeld 

blijft overheersen. 
Uit het verloop van de rodebuikcurve kun

nen wij concluderen dat het optreden en 
het stijgende verloop ervan en dus van de 

doorbloeding van de huid ongeveer drie 
dagen vóórloopt op de celgroei zoals die 
zich in de sterk stijgende blauwebuikcurve 

en de bijbehorende kleurverandering uit. 

Dat men over roze buik spreekt ligt waar

schijnlijk aan het ná het driedaagse begin 

met de rode buik verder tegelijk aanwezig 

zijn van de roodachtige verkleuring van de 

lichte buik-vlekken en de geleidelijk toene
mende blauwe verkleuring van de donkere 
buik-vlekken. Op enige afstand zal de waar

genomen kleur dan door "pixelmenging" 

een licht paarse, dus roze indruk maken 
(foto 1: PB). 
Op de dag waarop de blauwebuikcurve 

plotseling sterk inzakt -wat er op wijst dat 
de opperhuid flink verhoornt- zakt ook 
de rodebuikcurve dus de rode verkleuring 
van de buikhuid fors in. Dit betekent dat 
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er op dat moment een flinke afname van de door
bloeding optreedt. Zowel de rode als de blauwe

buikcurven zakken vervolgens langzamer en in 

twee stappen ("schouders") verder in. Dit houdt 
in dat de meeste nieuw gevormde en te vormen 

opperhuidcellen in twee langzame stappen verder 

verhoornen en dat de bloedvoorziening parallel 
daaraan verder daalt tot het voor de rustende huid 

normale activiteitsniveau van de echte tussenfase. 

Uit de grijze-ogencurve volgt dat de niet doorbloe

de buitenlaag van de ogen hun eigen weg volgen. 

Wel verloopt deze kromme parallel aan de blau

webuikcurve en dus ook aan de rodebuikcurve, 
maar alleen met betrekking tot het overheersende 
gedrag ervan. Van schouders is in het verloop 

van de oogcurve weinig tot niets te zien. Reeksen 

betere opnamen van het gedrag van de oogkapjes 

zijn nodig om hier meer over te kunnen zeggen. 

De afwezigheid van doorbloeding van het hoorn

vlies en het oogkapje volgt ook uit de kleurtoon, 

die overal de kleur van levende cellen aanduidt 
(Figuur 2) met afwezigheid van het rood van het 

bloed. De troebele verkleuring van de oogschub

ben volgt het verloop van de blauwebuikcurve 
met een vertraging van een dag of twee, en zakt 

ongeveer een dag later in. Dit proces duurt dus het 
kortst, wat voor het zien gunstig is. Hierbij moe

ten wij bedenken dat de duur van de gemiddelde 
grijze-ogencurve door de variatie in optreden ten 

opzichte van de blauwebuikcurve wat breder is dan 

per oog per vervelcyclus het geval is (VERVEEN, 
2007b, figuren 1 tot en met 3). Het is in dit kader 

van belang te bedenken dat de submicroscopische 

structuur van de cellen die de oogkapjes vormen 

veel eenvoudiger is dan die van de schubben en 

buikschilden (VERVEEN & ROUWKEMA1 2007). 

De wat uitgerekte "staart" van het lage deel van de 
rode en de tweede schouder van de blauwebuik
curve blijft zichtbaar tot een dag of drie na de ver

velling (Figuur 5 ) . Dit duidt er op dat na de vervel

ling de nieuwe opperhuid nog wat tijd nodig heeft 

om gereed te komen (MADERSON, 1985, blz.538). 

2. Doorbloeding, celgroei en verhoorning in relatie 

tot de weefselstructuur (figuur 6) 

MADERSON (1976, 1984, 1985) bestudeerde de 
weefselstructuur van de opperhuid van reptielen 
in detail. Z ijn fraaie histologische werk over de 
vervelling bij slangen en hagedissen werd door 
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LANDMANN in een mooie tekening samengevat. 

Een bewerking van zijn tekening staat in figuur 6 

afgebeeld. Ook staan de door MADERSON gebruik

te fasen van de cyclus hierbij. Fase 1 is de interfase, 

terwijl stages 2 tot en met 6 onderling min of meer 

arbitrair begrensde delen van de vervelfase 2 tot 
en met 6 vormen. Een gedetailleerde beschrijving 
hiervan is in VERVEEN (2009b) te vinden. 

Nieuwe cellen worden door de kiemlaag gevormd, 

de basale laag die in figuur 6 geel is gekleurd. 

0 Stage lc 

Tegen "het eind van de interfase" (stage 1c in 

figuur 6) neemt de doorbloeding van de leerhuid 
toe, wat blijkt uit het stijgen van de rodebuikcurve 
(zie ook foto 1, rechtsboven). Tevens is een lichte 
toename van de intensiteit van de blauwebuikcurve 

te zien. Dit duidt op beginnende celgroei. 
Uit het bijgaande deel van de plaat van LANDMANN 
over de cellulaire opbouw van de huid tijdens 

de vervelfase volgt dat het hier de cellen van het 

zogenaamde "vervelcomplex" betreft (de lichtrood 
gekleurde lagen in figuur 6). Deze zijn bij de latere 

afsplitsing van de oude opperhuid betrokken als de 
onderste laag ervan. 



+-Figuur 6. Grafiek (onderste lrelft): De kleurcurven van 
de vervelcyclus: de rodebuikcurve (rood, kleurtoon-trans
formatie), de blauwebuikcurve (donkerblauw, helderheid) 
plus de b ijbehorende kleurtoon curve (oranje en licht
blauw). De assen zijn indicatief. Zie de figuren 11 2 en 5 

voor de actuele waarden. Tijd in dagen ten opzichte van de 
vervelling op dag 0 ( ± 1, pijl). 
Bovenste gedeelte: Diagram van de ontwikkeling van de 
opperhuid van slangen en hagedissen gedurende iets 
meer dan één volledige vervelcyclus. Naar de tekening die 
LANDMANN (1975, lsrael joumal of Zoology 24, 99-135) 
op basis van de studies van MADERSON en medewerkers 
samenstelde. De tekening is afkomstig uit MADERSON 

( 1985, blz. 538) en werd met toestemming van de Jsrael 
Science Joumals door de schrijver (AAV) overgenomen, 
gemodificeerd en ingekleurd. 
Legenda: 

Geel: basale cellaag of kiemlaag. 
Bntin: hoornlaag, met buitenhuidje (Oberhäutchen) 0, 
~-keratinelaag B, waterimpermeabele mesos laag M en 
a-ke.ratinelaag A. 
Rood: voor de splitsing verantwoordelijke lagen die samen 
"het vervel complex" worden genoemd. Uit de onderste, 
iets donkerder roodgekleurde laag hiervan ontstaat het 
nieuwe Oberhäutchen. 
Grijsblauw: cellen die de hoornlaag zullen vormen. Hierin 
zijn de drie (wat verschillend getin te) qua formatie en lig
ging in plaats en tijd te onderscheiden componenten van de 
te vormen hoornlaag al te herkennen. 
lP, 1: Interfase, met rijpingsstage la, echte interfase lb (vari
abel in duur) en inleiding tot de vervelstage l c. 
2-6: Vervelfase, met door MAnERS ON gcbruil-.-te stages 2 tot 
en met 6 (zie de tekst), die onderling min of meer arbitrair 
zijn begrensd 
+-Figure 6. Graph (up per part): Colour curves ofthe slou
ghing cycle: the red belly curve (red, hue-transformation), 
the blue belly curve (dark blue, lightness) with its accom
panying hue curve (orange to light blue, hue). Axes in arbi
trary units. For actual values see figures 1, 2 and 5. Time in 
days with respect to sloughing day 0 (± 11 arrow). 
Upper part: Diagram of the development of the squamate 

0 Stage 2 
Wanneer in stage 2 de celgroei toeneemt wat aan 

de toenemende helling van de blauwebuikcurve is 

te zien terwijl de omslag naar de blauwe kleurtoon 

nog niet heeft plaatsgevonden, ontstaat als eerste 
de cellaag die het buitenhuidje ( Oberhäutchen 

0 in figuur 6) van de nieuwe opperhuid zal gaan 
vormen (de donkerder rood gekleurde laag in de 

figuur). 

Volgens de conventie markeert stage 2 het eigen
lijke begin van de vervelfase. In werkelijkheid 
begint deze fase al in stage l c namelijk wanneer de 
doorbloeding toeneemt en de vorming van nieuwe 

cellen begint. 

epidermis including one complete shedding cycle. 
After a drawlog by LANDMANN1 1975, lsrael Joumal of 
Zoology 24, 99-135, based on data by MADERSON ET AL. 

and publisbed in MADERSON ( 1985, p. 538). With permis
sion from the Israel Science joumals reproduced, modified 
and coloured by the writer (AAV). 

Legend: 
Yellow: basallayer or stratum germinativum. 
Brown: keratin layers with Oberhäutchen 0, ~-keratin 
layer B, water impermeable "mesos" layer M, and a-keratin 
layer A. 
Red: shedding complex. lts lowest part, coloured a darker 
red, is responsible for the formation of the Oberhäutchen. 
Grey blue: cells from which the mature epidermal (keratin) 
layer will be formed. The three components ultimately 
generating the B, M and A layers are recognizable by their 
differenccs in structure and spatiotemporal occurrence. 
1: resting phase, with post-shedding restirtg stage la, per
fect resting stage lb (variable duration) and late resting 
stage lc. 
2-6: renewal phase, with more or less arbitrary stages as 
indicated by Maderson (see summary) . 

0 Stage 3 
Stage 3 wordt door de blauwe kleurtoon geken

merkt, evenals door de snelle eenparige stijging van 
de helderheid van de blauwebuikcurve, dus van de 

dikte van nieuw gevormde laag cellen. Deze ver

schijnselen zijn hoofdzakelijk met de vorming van 
de levende cellen van de te vormen ~-keratinelaag 

B te associëren (de blauwgrijs gekleurde laag in 

figuur 6). De doorbloeding ligt nog steeds onge
veer drie dagen vóór op de celgroei en bereikt 
tijdens deze fase haar maximum. 

0 Stage 4 

De vertraging in de toename van de doorbloeding 
weergegeven in de rodebuikcurve kondigt de een 
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dag of twee later optredende stage 4 aan. Kenmerk 
van deze stage is de vertraging van de blauwebuik

curve, dus van de groei van met name de B-laag 

vormende cellen, gevolgd door de snelle afval van 

beide curven dus van zowel het aantallevende cel
len als van de bijbehorende doorbloeding. Deze 

verschijnselen duiden op het afsterven van de 
nieuwe huidcellen door hun transformatie in de 

relatiefharde ~-keratinelaag B (de overgang van de 

bovenste blauwgrijs gekleurde cellaag naar bruin 

gekleurd keratine in figuur 6). 

Summary 

0 Stage 5 

Stage 5 wordt door de eerste schouder in de rode 

en blauwebuikcurven gekarakteriseerd. Deze lang

zamer verlopende dalingen in doorbloeding en in 
het aantal "mesos" cellen hebben waarschijnlijk 

betrekking op de mogelijke doorgroei en zeker de 
voortgaande celdood via hun transformatie in de 

vethoudende a-keratinelaag M (de van donkergrijs 
naar donkerbruin veranderend gekleurde laag in 

figuur 6). In deze periode beginnen de cellen van 

het "vervelcomplex" (roze en rood in figuur 6) te 

Keepinga pair of Boa constrictor as pets: 14. Ecdysis { 6): Dermal blood flow 

Four instances of the renewal cycle of the abdominal skin of a Boa consláctor were mapped by daily colour scans 

(photo 1). The minimal values ofthe hue oftwo light abdominal spots were then measured as well as the maximal 

values of the lightnessof two dark abdominal spots (photo 2, figures 3 and 4 ). Eye cap cloudiness was separately 

encoded. The results are given by the red belly curve and the blue belly curves (shown in figure 5 and figure 1 

respectively) and by the grey eyes curve of figure 2. 

The red belly curve (figure 5) describes the changes in redness of the light coloured sections of abdomen of the 

snake and reflects blood flow through the skin. The blue beUy curve describes the cloudiness of the dark coloured 

abdominal regions and reflects the thickness of the layer of new and living epidermal cells. This also applies to 

the grey eyes curve. 
Near the end ofthe resting phase (stage l c in figure 6) the flow of blood through the skin increases while a slow 

and gradual increase of the blue belly curve occurs, probably indicating the growth of cells of the "shedding 

complex': 

The ceUs of its lowest layer, forming the Oberhäutchen of the new epidermal skin, are probably generated during 

the accelerating stage of the blue belly curve (stage 2, the start of the renewal stage). 

Then follows a steep rise of the red belly curve and thus of the flow of blood through the skin. The similar rise of 

the blue belly curve follows with a time lag of about three days (see also photo 1, bottorn left). This curve repre

sents the growth of the new epidermal cells. T hese cells willlater on become transformed into the ~-keratin layer 

B (stage 3). Same two days later the growth of cells forming the new eye caps becomes visible by their increased 

cloudiness as follows from the grey eyes curve (figure 2). 

About five days (plus or minus one day) befare sloughing day keratin formation sets in all of a sudden (stage 5 of 
the renewal stage). This is reflected by the sudden collapse of both the red and the blue belly curves, showinga 

drastic deercase of the flow of blood through the dermis. These phenomena represent the reduction of the num

ber of living cells by their transformation into the ~-keratin up per layer of the new epidermis. 

The onset of the similarly fast keratin formation of the eye caps occurs about one day later. 

Cell formation foliowed by keratin transformation of the remaining epidermal cells then generates the fatty water

resistant mesos layer (stage 5). Later on, the formation of the lower, a-keratin, layer of the epidermis (stages 6 

1 and l a) occurs in a similar way but at a somewhat slower pace. All this may be read off from the shoulders of the 

tails of the red and blue belly curves. 

The cells of the shedding complex die at about stage 6. Their slirny and sametimes pheromone containing 

(MAsoN ET AL., 1989) content fills the space between the old and the new epidermis. lt eases sloughing. 

Actual sloughing ( which marks the end of the renewal stage) occurs about five days after the onset of keratin 
formation {plus ar minus one day), and is probably determined by the state ofthe newly fo rmed eye caps. 1 

It takes a few more days (stage la, extending after moulting day) for the a-keratin layer ofthe new epidermal skin 

to reach the true resting state (stage lb) as is depicted by the gradual decrease of the blue belly curve. 
The curves and their physiological interpretation fit the histological results of MADERSON ( 1985) as drawn by 

LANDMANNin 1975 (figure 6). 
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veranderen in de slijmerige vloeistoflaag (licht

blauw in de figuur) die essentieel is voor de in 
stage 6 optredende scheiding tussen de oude en de 

nieuwe opperhuid. 

0 Stages 6 en la 

Stage 6 wordt ingeluid door de hveede schouder 

van beide curven die de finale daling van huid
doorbloeding en van het celaantal tot op het niveau 

van de interfase beduiden. De oude en de nieuwe 

opperhuid splitsen zich waarbij een dunne laag 
slijmerige vloeistof tussen beide lagen ontstaat. 

Deze vloeistof bevat soms feromonen (KuBIE ET 

AL., 1978; MASON ET AL., 1989) en ontstaat ver
moedelijk uit de afgestorven cellen van het vervel 

complex. Voorloper cellen van de a-keratinelaag 
A groeien en verhoornen tot deze relatief zachte 

a-keratinelaag (de in figuur 6 onderste blauw

grijs gekleurde laag die in een bruin gekleurde laag 
overgaat). Hoewel de eigenlijke vervelling zowel 

stage 6 als de hele vervelfase afsluit loopt zowel 

het fysiologische als het histologische gebeuren 
nog door in het begin van de interfase, stage la. 

De duur deze stage is nogal variabel (MADERSON, 

1985: onderschrift van zijn figuur 5 op blz. 538). 

Deze variabiliteit zal verantwoordelijk zijn voor 

het variabele patroon van de langzame daling van 
de curven tijdens stages 5 tot en met la (figuur 6). 

0 Stage lb 

Dit is de rustfase tussen de vervellingen in (de 

werkelijke interfase). 

Tot slot 
Dit onderzoek heeft b etrekking op kleurenscans 
van de buik van een paar twee jaar jonge boa's 

die gedurende de periode januari tot en met half 

juli 2002 dagelijks werden opgenomen. Het is 
opvallend dat de gevonden resultaten zo goed zijn 
te duiden, temeer daar deze periode reikte van 

midwinter tot midzomer op 52° noorderbreedte 

en de dieren in onze zitkamer leefden in variabele 

thermische omstandigheden, waarin zij wel zelf 
de door hen gewenste omgevingstemperatuur in 

meerdere of mindere mate op konden zoeken. 
De interpretatie van de curven in relatie tot het 
histologische tijdsverloop van de vervelfase 

zoals door MADERSON werd beschreven en door 

LANDMANN getekend, was op een eenvoudige 

manier te realiseren. In figuur 6 werd de his

tologische tekening met behulp van maar één 
verandering van de lineaire tijdschaal zo op die 

van de fysiologisch geïnterpreteerde kleurcurven 

geplaatst dat het begin van stage 2 tot en met het 
eind van stage 6 (dus de hele vervelfase) precies op 

elkaar paste. Er waren geen aanpassingen nodig om 
de tussenliggende fasen kloppend te maken. Wel 

werd de verticale schaal van de tekening twee keer 

vergroot om deze beter leesbaar te maken. 

De gedetaileerde overeenkomst tussen de histolo

gische bevindingen van MADERSON en de rode- en 
blauwe-buikcurven plus hun fysiologische inter
pretatie (respectievelijk als doorbloeding en als 

celgroei gevolgd door verhoorning) overtuigden 
mij van de correctheid van mijn waarnemingen en 

interpretaties. 
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aarnemingen aan twee Griekse endemen 



D e herpetofauna van Griekenland wordt 

gekenmerkt door een groot aantal soorten en 
ondersoorten. Het gunstige klimaat, de verschei

denheid aan biotopen en het grote aantal wijdver

spreide Griekse eilanden heeft deze diversiteit aan 
herpetofauna in de hand gewerkt. Het deel van 
Griekenland waar zich het grootste aantal verschil

lende hagedissoorten bevindt is wel het schierei

land de Peloponnesos. Hier komen niet minder 

dan vier verschillende soorten pootloze hagedis

sen, twee soorten skinken, drie soorten gekko's, 
zes soorten kleine Lacerta's, één maar mogelijk 

twee (PEEK, 2009) grote Lacerta-soort(en) en de 

Afrikaanse kameleon voor. De meeste van deze 
soorten zijn ook buiten de Peloponnesos te vin

den, maar twee van de kleine LACERTIDAE, de 

Peloponnesos muurhagedis (P. peloponnesiacus) en 

de Griekse berghagedis (H. graeca) zijn uniek voor 

dit schiereiland en komen verder nergens anders 
voor. De afgelopen jaren ben ik in de gelegenheid 

geweest om deze beide soorten uitgebreid te obser
veren in zowel hun natuurlijke omgeving als in het 
terrarium. 

P. peloponnesiaca TL KRL TL/ KRL 

~ adult 16 6.5 n.v.t. 

~ adult 18 7.5 n.v.t. 

o adult 18.5 8.0 n.v.t. 

~ sub-adult 14.5 4.5 3.2 

~ sub-adult 14.5 4.5 3.2 

~ sub-adult 16.0 5.5 2.9 

o sub-adult 16.0 5.5 2.9 

H . graeca TL KRL TL/ KRL 

~ adult 22.5 7.5 3.0 

~ adult 21.5 7.0 3.1 

o adult 24.0 7.5 3.2 

o adult 22.5 7.0 nvt 

~ sub-adult 19 6.0 3.2 

~ sub-adult 17.5 5.5 3.2 

o sub-adult 18.5 5.5 3.4 
Tabel 1: Lichaamsmaten van de Peloponnesos muurhagedis 
en de Griekse berghagedis. TL = totaal lengte; I<RL = kop
romp lengte. Sommige dieren hadden een secundaire staart 
zodat de verhouding TL/ KRL niet van toepassing is (nvt) 

Beschrijving 
De Peloponnesos muurhagedis behoort tot de 
grotere Podarcis soorten met een lichaamslengte 

tot 8.5 cm voor de mannetjes en tot 7.5 cm voor 
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Afbeeld ing 2: Een volwassen vrouwtje van de Pcloponnesos muurhagedis in het wild 

de vrouwtjes. De staart is ongeveer tweemaal zo 
lang als het lichaam (tabel!). Behalve in lichaams
grootte onderscheiden de geslachten zich ook dui

delijk in lichaamproporties en kleuren. Volwassen 
mannetjes hebben een grote kop en zijn met hun 
oranje buiken, groenige ruggen en grote hemels

blauwe vlekken op de flanken veel kleurrijker dan 
de vrouwtjes (afbeelding 1). De vrouwtjes zijn 
lichtbruin en hebben zes contrastrijke lengtestre
pen over het lichaam, waarbij de twee dorsale 
strepen vervagen naarmate het dier ouder wordt 
(afbeelding 2). De juvenielen lijken wat betreft 
kleur en tekening erg op de volwassen vrouwtjes, 
ze hebben echter nog heel duidelijke dorsale stre

pen en een groenige staart. De intensiteit van de 
buikkleur, de hoeveelheid groen op de rug en de 
lengte van de rugstrepen zijn echter verschillend 
bij de dr ie ondersoorten die beschreven zijn voor 
Peloponnesos muurhagedis. Naast P. p. pelopon
nesiacus in het zuiden van de Peloponnesos komt 
in het noordwesten P.p. /ais en in het noordoosten 
P. p. thais voor. Hier wil ik mij echter beperken tot 
waarnemingen aan P.p. peloponnesiacus. 
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ln vergelijking met de Peloponnesos muurhagedis 
is de Griekse berghagedis aanzienlijk minder spec
taculair van kleur De rugkleur van beide geslachten 
van de Griekse berghagedis is vrijwel identiek en 
varieert tussen grijs en roodbruin . Als de dieren in 
de zon zitten kan echter een groene iridiserende 

glans worden waargenomen. De buikzijde is bij 
beide geslachten variabel maar meestal intens geel 
gekleurd. Sommige mannetjes en heel sporadisch 
ook vrouwtjes vertonen een donker oranje/ rode 
buikkleur (afbeelding 3 ). Het verschil tussen de 
geslachten is veel minder duidelijk dan bij de 
Peloponnesos muurhagedis. Ook in het wild is 
vaak moeilijk te zien wat het geslacht is van de 
dieren. Als je een aantal volwassen mannetjes en 
vrouwtjes naast elkaar ziet, vallen de verschillen 
echter direct op (afbeeldingen 4 en 5 ) . Mannetjes 

van de Griekse berghagedis hebben een groot 
aantal donkeromrande witte vlekjes op de flanken, 
grotere blauwe vlekken achter de voorpoten (die 
door kunnen lopen op de flanken) en een wat mas

sievere kop dan de vrouwtjes. Jonge dieren zijn 
aan de bovenzijde en flanken hetzelfde gekleurd 



als de ouderdieren maar de intense kleur op de 
buik ontbreekt nog (afbeelding 6). Het meest 

opvallende aan de juvenielen is hun prachtig fel 

blauw gekleurde staart die gedurende het eerste 

half jaar langzaam bij mannetjes, maar snel bij 

vrouwtjes naar grijs/bruin verkleu rt. Mijn dieren 
worden ma.ximaal 7.5 cm lang met een staart 
die tweemaal zo lang is (tabel 1) . O pvallend is 

dat bepaalde kenmerken van de Griekse berg

hagedis, zoals de lange ledematen, de spitse kop 
en lichaamstekening overeenkomen met die van 

andere Europese berghagedissen, zoals de spits

kop hagedis (Dalmatolacerta oxycephala) en de 

Tyrrheense berghagedis (A rchaeolacerta bedriagae) . 
De gelijkenis tussen deze drie soorten duidt waar

schijnlijk niet op genetische verwantschap maar 

op aanpassingen aan een sterk gelijkende biotoop. 

Waarnemingen in de natuur 
Het gebied waar ik intensief naar de twee soorten 

hagedissen heb gezocht ligt in het zuidwesten van 

de Peloponnesos. Het is gedeeltelijk in cultuur 
gebracht met voornam elijk uitgestrekte olijf- en 

sinaasappelboomgaarden. Het toerisme, dat op de 

f 

Afbeelding 3: De onderzijde van een vrouwtje ( links) en 
een mannetje van de Griekse berghaged is 

meeste Griekse eilan den zeer prominent aanwezig 

is, lijkt op de Peloponnesos (nog) nauwelijks ont
wikkeld. Grote delen van het gebied zijn nog steeds 

onaangetast en begroeit met uitgestrekte bossen 

met typische mediterrane plantengroei. Binnen 
het onderzochte gebied bevindt zich ook het impo

sante en woeste Taygetos gebergte met toppen tot 

2400 meter, dat zich uitstrekt over een lengte van 
120 kilometer (afbeelding 7). Met behulp van een 

Afbeelding 4 : Mannetjes van de Griekse berghagedis 
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Afbeelding 5: Vrouwtjes van de Griekse berghagedis 

huurauto werd in het najaar van 2008 (september) 
en het voorjaar van 2009 (juni) een groot aantal 
locaties in het zuidwesten van de Peloponnesos 
bezocht. De meeste tijd werd echter doorgebracht 
gedurende lange voettochten op de ( west)hel
lingen van het Taygetos gebergte. Het weer was in 
beide periodes uitstekend met nauwelijks bewol
king en middagtemperaturen die af en toe boven 
de 35°C uitkwamen. Zowel de Griekse berghage
dis als de Peloponnesos muurhagedis bleek vrij 

algemeen voor te komen. De dichtheden waren 
echter nooit zo hoog als die ik bij diverse andere 

Podarcis soorten (P. muralis, P. !J ispanica) hebben 
kunnen waarnemen. Tijdens het bezoek in sep
tember werden zowel veel juveniel en als volwassen 
dieren van de Peloponnesos muurhagedis gezien. 

Van de Griekse berghagedis werden vooral veel 
juvenielen gezien en vrij weinig volwassen dieren. 
Het bezoek in het voorjaar leverde een heel ander 

beeld op. Er werden nu grotere aantallen hagedis
sen waargenomen op locaties die in het najaar 
slechts enkele dieren opleverden. Opmerkelijk was 
dat in het voorjaar naast volwassen Peloponnesos 
muurhagedissen nu ook veel subadulte dieren wer
den gezien (afbeelding 8), terwijl van de Griekse 
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berghagedis nu veel volwassen dieren en slechts 
een enkel subadult werd waargenomen. Dit veron
dersteld dat de jongen van de Griekse berghagedis 
in hun tweede zomer al volwassen zijn terwijl 
jongen van de Peloponnesos muurhagedis hier een 
jaar langer over doen. Deze bevindingen worden 
bevestigd door de waarnemingen in het terrarium 
(zien onder) . Ondanks het feit dat beide soorten 
vrij algemeen zijn heb ik ze nooit direct naast elkaar 
waargenomen. Elke soort heeft een duidelijke 
voorkeur voor bepaalde biotopen, zowel horizon
taal als verticaal. De Peloponnesos muurhagedis 
geeft de voorkeur aan zonnige open biotopen vanaf 
zeeniveau tot en met de hoogste plekken die ik heb 
bezocht. Hoewel de naam anders doet vermoeden 
vond ik de dieren slechts zelden hoger dan 1 meter. 
Hun voorkeur gaat duidelijk uit naar geïsoleerde 
grote stenen en lage muurtjes vanwaar ze een goed 
uitzicht op de omgeving hebben. De Peloponnesos 
muurhagedis liet de grootste dichtheid liet zien 
in de nabijheid van menselijke nederzettingen. 
ln de natuur kwamen de dieren sporadisch en 
meestal in paartjes voor, terwijl ze b ijvoorbeeld op 
de muurtjes in de tuin van mijn hotel vrij talrijk 
waren. Ook de gedeeltelijk verlaten oude dorpjes 



Afbeelding 6: Juvenielen van enkele dagen oud van de Peloponnesos muurhagedis (gestreept) en de Griekse berghagedis 

in het Taygetos gebergte en de lage ruïnes van 
diverse archeologische opgravingen bleken favoriet 

te zijn (afbeelding 9 en 10). IJ1 de wat grotere en 

modernere dorpen/steden heb ik ze nooit gezien. 
Soms kwam de Peloponnesos muurhagedis samen 

voor met de Reuzensmaragdhagedis (Lacerta trili
neata trilineata). Het verschil tussen de gestreepte 

volwassen vrouwtjes van de Peloponnesos muur

hagedis en de eveneens gestreepte jongen van de 
Reuzensmaragdhagedis was in het veld soms moei

lijk te zien. De Griekse b erghagedis laat een heel 
andere voorkeur in biotoop zien. Deze dieren heb 
ik op zeeniveau niet kunnen ontdekken maar vanaf 

enkele honderden meters hoogte werden ze steeds 
talrijker. Ook hier geldt echter hetzelfde als voor 

de Peloponnesos muurhagedis dat relatief weinig 

dieren in de "echte" natuur werden gezien terwijl 
ze op stapelmuren bij en in menselijke nederzet

tingen veel algemener konden zijn. De Griekse 
berghagedis bleek biotopen te verkiezen die meer 

beschaduwd en wat vochtiger waren dan de die 
van de Peloponnesos muurhagedis. De weinige 
plekken waar ik watervallen en kleine bergmeertjes 

heb gevonden waren dan ook alleen maar bevolkt 

door Griekse berghagedissen. Verder bleek dat 

deze hagedissen veel meer en hoger klimmen dan 

de Peloponnesos muurhagedis. Regelmatig zag ik 
mannetjes die vanaf een muur van enkele meters 

hoog hun omgeving in de gaten hielden. Hierbij 

viel de felgekleurde onderkant van het lichaam 
dan ook goed op. Ook het gedrag van de twee 

soorten is zeer verschillend. De Peloponnesos 

muurhagedis laat zich het best omschrijven als 

schuw en snel. Bij de minste verstoring verstopt 
deze hagedis zich in meestal kleine openingen in 

muurtjes of onder stenen. rn dorpen maar ook bij 

archeologische opgravingen waar de hagedissen 
vaak in de aanwezigheid van mensen zijn blijft de 

Peloponnesos muurhagedis schrikachtig. Na ver

storing duurt het ook lang voordat de dieren weer 
uit hun schuilplaats tevoorschijn durven te komen. 

In september 2008 werd een volwassen mannetje 
van de Peloponnesos muurhagedis gezien met 
een druif in zijn bek. Misschien dat de dieren met 

behulp van hun buitengewoon krachtige kaken en 
scherpe tanden (afbeelding 11) met het sap uit 

deze algemeen voorkomende vruchten (gedeelte
lijk) in hun vochtbehoefte voorzien gedurende de 
hete droge periode aan het einde van de zomer. De 

Griekse berghagedis is wat minder temperament-
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toppen in juni 
~Afbeelding 8: Subadulte Peloponnesos muurhagedis 

vol, wat minder snel en laat zich in het algemeen 
vrij makkelijk benaderen. Na verstoring komen 
deze dieren ook vlug weer uit hun schuilplaats 
tevoorschijn. Opmerkelijk was dat het percentage 
dieren met een secundaire, geregenereerde staart 
bij de Peloponnesos muurhagedis veel groter was 
dan bij de Griekse berghagedis. Mogelijk heeft 
dit te maken heeft met een verschil in predatie

druk die de twee soorten ondervinden. Het lijkt 
mij echter waarschijnlijker dat de agressie tussen 
Peloponnesos muurhagedissen onderling hiervoor 
verantwoordelijk is. 

Waarnemingen in het terrarium 
Beide soorten overwinteren van ongeveer oktober 
tot april binnen in volglazen terraria van ongeveer 

50x30x30 cm (Ixbxh). De inrichting hiervan is 
sober; platte stenen als bodembedekking en enkele 
houtstronken als klimgelegenheid. In de terraria 
is altijd een klein bakje vochtig zand aanwezig om 



1' Afbeelding 9: Archeologische opgravingen nabij Messin i, 
een typisch biotoop voor de Peloponnesos muurhagedis 
7Aibeelding 10: Mannetje van de Peloponnesos muurha
gedis nab.ij het oude Messini, de rode kleur boven de achter
poot zijn parasieten 

eventuele legsels in te deponeren. In tegenstelling 
tot het gedrag in de buitenterraria is de Griekse 

berghagedis binnen bijzonder verdraagzaam en 

kunnen volwassen vrouwen en soms zelfs volwas

sen mannen zonder problemen bij elkaar wor

den gehouden. Bij de Peloponnesos muurhagedis 
blijkt het incidenteel wel mogelijk om vrouwtjes in 
hetzelfde terrarium te huisvesten maar meerdere 

mannetjes leidt altijd tot vechtpartijen waarbij uit
eindelijk een van de mannetjes het onderspit zal 

delven. Ook in het terrarium laten de twee soorten 

hetzelfde verschil in gedrag zien als in de natuur. De 

Griekse berghagedis is weinig schuw en eet zonder 
problemen van een pincet, de Peloponnesos muur

hagedis blijft schuw en rent dan ook regelmatig 
met hoge snelheid tegen de ruiten aan. Beiden 

soorten krijgen hetzelfde voedsel bestaande uit 
voornamelijk kakkerlakken (S izelfordella tartara) 
en meelwormen ( Tenebrio molitor). Het enige voe-
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Afbeelding ll : De Peloponnesos muurhagedis is in staat om met zijn scherpe tanden en krachtige kaken flink van zich af te bijten 

dingssupplement wat gebruikt is om de dieren 
van voldoende kalk en vitamine D te voorzien is 
Miner-all (Sticky Tongue Farms). Om tot voort
planting over te gaan blijkt een echte winterslaap 

bij lage temperaturen niet nodig. Dieren die een 
winterrust kregen van enkele maanden bij kamer

temperatuur planten zich in het voorjaar net zo 
goed voort als dieren die 's winters 6-7 weken bij 
temperaturen onder de 10°C werden gehouden. 
De voortplanting begint echter pas als de dieren, 
afhankelijk van het weer, eind maart of begin april 
in het buitenterrarium worden geplaatst. Deze bui
tenterraria zijn aanzienlijk ruimer dan de binnen
terraria met afmetingen van lxlx2 meter (Lxbxh) . 
Ze zijn ingericht met houtstronken, grote stenen 
en druivenstokken (afbeelding 12). Omdat deze 
terraria op enkele ventilatie stroken na volledig van 
glas zijn kan de temperatuur hierin flink variëren 
van enkele graden boven nul aan het begin en eind 
van het seizoen, tot wel 40°C in de zomer. Om 
oververhitting te voorkomen is in het dak een grote 
ruit gemaakt die door een temperatuur afhanke
lijke raamuitzetter wordt geopend en gesloten. Op 
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het moment dat de dieren in deze buitenterraria 
worden losgelaten verandert het gedrag binnen 
enkele dagen. De mannetjes krijgen vrijwel onmid
dellijk belangstelling voor de vrouwtjes en ook het 

voor LACERTIDAE typische gedrag bestaande uit 
het trappelen met de voorpoten en schokkerige 

manier van voortbewegen wordt dan weer gezien. 
De verdraagzaamheid van de Griekse berghagedis
sen verdwijnt als sneeuwvoor de zon en mannetjes 
kunnen plotseling niet meer bij elkaar worden 
gehouden terwijl ook tussen de vrouwtjes regel
matig schermutselingen worden gezien. Onderling 
storen Griekse berghagedissen en Peloponnesos 
muurhagedissen zich niet aan elkaar en ook andere 
soorten hagedissen die in dezelfde terraria verblij
ven (Smaragdhagedissen, Ruïnehagedissen) wor
den genegeerd. Opmerkelijk is dat Griekse bergha
gedissen in de zomer soms tot na zonsondergang 
nog actief zijn terwijl andere soorten dan al een 
slaapplaats hebben opgezocht. Eenzelfde gedrag 
werd op de Peloponnesos waargenomen. 



Afbeelding 12: Buitenterraria waar de hagedissen van april 
tot oktober in verblijven 

Voortplanting 
Het tijdstip waarop de eerste paringen worden 
gezien en de eerste legsels worden afgezet is 
sterk afhankelijk van de weersomstandigheden in 
het voorjaar. Meestal vind ik de eerste legsels in 
mei en wordt doorgelegd tot begin augustus. De 
Peloponnesos muurhagedis produceert meestal 
twee legsels per seizoen die uit maximaal vier 
eieren bestaan. In tegenstelling tot wat ARNOLD 
& OvENDEN (2004) beweren, produceren mijn 

Griekse berghagedis vrouwtjes niet één enkel leg
sel maar meerdere legsels (tot vier legsels per 
seizoen) die uit maximaal vijf eieren bestaan. De 
eieren van de Griekse berghagedis zijn relatief 
groot en langwerpig van vorm (afbeelding 13). 
Alle eieren worden uit het buitenterrarium ver

wijderd en in een broedstoof bij een constante 
temperatuur van 27°C geïncubeerd. Na ongeveer 
zes weken komen de eieren uit. De jongen van de 
Peloponnesos muurhagedis zijn zeer contrastrijk 
gestreept en lijken op miniatuur uitgaven van de 
volwassen vrouwtjes. De jongen van de Griekse 
berghagedis hebben een fe l blauwe gekleurde staart 
maar lijken verder sterk op de ouderdieren (afbeel
ding 6). Aan de hand van de lichaamstekening is 
het geslacht onmiddellijk na het uitkomen van het 

ei te bepalen. Ze groeien enorm hard en zijn in hun 
hveede zomer al geslachtsrijp. De jongen van de 
Peloponnesos muurhagedis zijn pas in hun derde 

zomer voldoende gegroeid om zich voort te plan
ten. Dit verschil in groeisnelheid tussen de hvee 
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Afbeelding 13: De langwerpige eieren van de Griekse berg
hagedis 

soorten lijkt ook in de natuur te bestaan. Op de 
Peloponnesos werden in juni namelijk vrijwel geen 
subadulten van de Griekse berghagedis gezien 
(deze zijn dan vermoedelijk al volwassen), maar 
wel van de Peloponnesos muurhagedis. 

Conclusies 
Uit de hierboven beschreven waarnemingen kan 
worden opgemaakt dat de Peloponnesos muur
hagedis en Griekse berghagedis twee soorten zijn 

die een zeer verschillend gedrag en biotoopkeuze 
laten zien in hun natuurlijke verspreidingsgebied. 
Beide soorten hagedissen blijken geschikt om in 
een terrarium te houden, maar om verschillende 
redenen. De Peloponnesos muurhagedis is met zijn 
contrastrijke tekening en felle kleuren bij de man
netjes en in mindere mate bij de vrouwtjes zeer 
aantrekkelijk om naar te kijken. Het gedrag maakt 
deze soort echter wat minder geschikt voor een 
terrarium; de dieren zijn schuw en bijzonder agres
sief naar soortgenoten. De Griekse berghagedis 
mag dan qua uiterlijk wat minder bedeeld zijn, het 
gedrag maakt veel goed. D e dieren worden volledig 
tam, zijn vrijwel altijd te zien en zeer actief. Verder 
zijn de vrouwtjes van deze soort onderling aan
zienlijk verdraagzamer dan van de Peloponnesos 
muurhagedis, waardoor de dieren in groepjes van 
één mannetje met meerdere vrouwtjes gehouden 
kunnen worden. Voor beide soorten geldt echter 
dat de dieren pas volledig tot hun recht komen in 
een buitenterrarium. 
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I Summary 

Dankwoord: 
Johan Wijs en Tekla Boersma wil ik bedanken voor 
het beschikbaar stellen van nakweekdieren van 
Hellenolacerta graeca en Podarcis pelopomresiacus 
pelopomresiacus waaraan de terrariumwaarnemin

gen zijn gedaan. 

I 
Observations on two endemie lizards of Greece: Peloponnese walllizard (Podarcis peloponnesia

cus) and Greek rock lizard (Hellenolacerta graeca) 

The Greek Peninsula the Peloponnese is extraordinarily rich in lizard species. Two of these species, the 
Peloponnese walllizard ( Podarcis pelop01mesiaca) and the Greek rock lizard (Hcllcnolaccrta gracca) are 
endemie to this part of Greece. The author describes his observations on these two species in the wild 

I 
during two visits to the Peloponnese (September 2008 and June 2009). Furthermore, the behavier 
and reproduetion of both species in captivity is discussed. The Peloponnese walllizard was found to 
he an aggressive Lizard that inhabits open and sunny habitats. The Greek rock lizard is more docile and 
prefers shady and more moist habitats in mountainous regions. Interestingly, both species appeared 
to he more common in the vicinity of hu man settlements than in the wild. In captivity they lay sev
eral clutches a year1 each consistlog of 4-S eggs. The eggs hatch after about six weeks of incubation. 
Hatchlings of the Peloponnese wal) Lizard look similar to adult females while hatchlings of the Greek 
rock lizard already display sex differences and have brilliant blue tails. Juveniles of the latter species 
mature in their second year while the Peloponnese walllizards take a year longer to become adult. 
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