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Zoals ik in de ban ben geraakt van de zwarte legu-
aan (Ctenosaura similis) tijdens mijn reizen door 
Costa Rica, ben ik ook in de ban geraakt van 
Basiliscus vittatus. Deze dieren komen in Costa Rica 
niet voor in de buurt van elkaar, omdat de ene soort 
(Ctenosaura similis) voorkomt aan de westkust en 
de andere soort (Basiliscu vittatus) aan de oostkust. 
Dit heeft mij er echter niet van kunnen weerhou-
den om beide soorten te gaan houden en verzorgen 
in dezelfde ruimte. De verschillen in klimaat zijn 
goed te ondervangen door de soort verlichting 
welke wordt gebruikt, de plaats van het terrarium 
en het sproeiregiem. Ik wil dit artikel beginnen met 
een algemene beschrijving van Basiliscus vittatus en 
afsluiten met enkele wetenswaardigheden over de 
manier waarop ik deze dieren verzorg.

Speciale kenmerken
Volwassen mannetjes zijn goed te onderscheiden 
van de andere basilisken in Costa Rica omdat 
bij hen op de kop een enkelvoudige kam zit en 
de grote vinnen op rug en staart ontbreken. De 
vrouwtjes en jonge dieren onderscheiden zich van 
Basiliscus plumifrons door de bruine/olijfachtige 
kleur met donkere dwarsbanden en lichte lateraal-
strepen. Deze soort heeft gekielde buikschubben.

Beschrijving
De soort is van een gemiddelde grootte, waarbij 
de mannetjes een totale lengte van 590 mm kun-
nen bereiken, waarvan de kop-romplengte 80 
tot 170 mm bedraagt. De vrouwtjes kunnen een 
totale lengte van 470 mm bereiken, waarvan de 
kop-romplengte 83 tot 132 mm kan bedragen. De 
meeste volwassen dieren worden echter tussen de 
430 en 520 mm, waarvan de staart 75% van deze 
lengte voor zijn rekening neemt. De mannetjes 
hebben een enkelvoudige, driehoekvormige kam 
op de kop. De vrouwtjes en jonge dieren hebben 
een kleine kam, welke meer weg heeft van een ver-
dikking. De grondkleur van deze dieren is bruin/
olijfachtig met donkere dwarsbanden en twee lichte 

lateraalstrepen vanaf de kop tot aan de staart. Deze 
lichte strepen zijn vaak geel of geelgroen en de 
bovenste kan iets rood zijn. De iris is geel of geel-
groen en overdekt met zwart en een gele ring om 
de pupil. De onderzijde van het derde kootje van 
de vierde teen bevat twee rijen met grote schubben. 
De gezaagde kam op de staart bij volwassen dieren 
bestaat uit verlengde puntige schubben en dit is het 
beste te zien bij de mannetjes.

Leefwijze
Basiliscus vittatus leeft hoofdzakelijk op de grond en 
is vaak waargenomen op grote afstand van water. 
Dit in tegenstelling tot verwante soorten zoals 
Basiliscus plumifrons en Basiliscus basiliscus. Hirth 
(1963b) en Fitch (1973 a, b) hebben Basiliscus vit-
tatus bestudeerd in Costa Rica en hieronder staan 
hun bevindingen. Ze worden vaak gezien op de 
grond of puinhopen en ze zijn niet zo snel geneigd 
om bij onraad de bomen in te vluchten. Basiliscus 
vittatus is dagactief en kan net als Basiliscus basilis-
cus op zijn achterpoten over het water rennen. ’s 
Nachts slapen deze dieren onder puin op de grond 
of in lage vegetatie (hooguit drie meter boven de 
grond).
De lichaamstemperatuur van deze dieren overdag 
ligt tussen 33,1º C en 37,5º C en is meestal een 
paar graden hoger dan de omgevingstemperatuur. 
Als de dieren slapen bedraagt de lichaamstempera-
tuur 22,5º C tot 26º C (Brattstrom 1965).
De jonge dieren zijn echte carnivoren en eten in 
principe alleen insecten en spinnen. Volwassen 
dieren eten zowel insecten als plantaardig materiaal 
zoals grassen, zaden en fruit.
Zelf wordt Basiliscus vittatus gegeten door veel carni-
voren, waaronder de grote zwarte havik (Buteogallus 
urubitinga) en de witte havik (Leucopternis albicol-
lis), waargenomen door Gerhardt, Harris en 
Vasquez in 1993. Dit komt mede doordat deze 
dieren zich hoofdzakelijk ophouden in open gebie-
den.

Voortplanting
De voortplantingsperiode begint half februari/
maart en duurt tot oktober, maar het komt ook 
voor dat het gehele jaar door eitjes worden gelegd. 
De vrouwtjes produceren vier tot vijf legsels per jaar 

Basiliscus vittatus, Weigmann 1828

Foto pagina’s 9293:

Paartje Basiliscus vittatus (man boven, vrouw onder) in hun 

natuurlijke omgeving.
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en deze legsels bestaan uit 2 tot 18 eitjes van 17 x 
11 mm. De incubatietijd is 50 tot 70 dagen en de 
jonge dieren zijn 32 tot 43 mm groot. Basiliscus 
vittatus is met zes maanden al geslachtsrijp en de 
vrouwtjes zijn dan 83 tot 87 mm (kop-romplengte) 
groot en de mannetjes ongeveer 85 mm. In het wild 
worden deze dieren over het algemeen niet ouder 
dan twee tot drie jaar, maar in gevangenschap zijn 
gevallen bekend van zes jaar (Conant en Downs 
1940).

Verspreidingsgebied
Basiliscus vittatus komt voor in de laaglanden en de 
uitlopers van het gebergte van Jalisco en zuidelijk 
Tamaulipas in Mexico tot in het noord-westen van 
Colombia. Voor de verspreiding in Costa Rica zie 
de figuur hierboven.

Terrarium
We hebben twee bakken van elk 100x100x50 cm 
(bxhxd) staan, waarin we twee koppels wilden gaan 
houden. Alvorens we overgingen tot de aanschaf 
van de dieren was het zaak om de bakken in te 
richten en te kijken of de temperatuur en lucht-

vochtigheid in de buurt kwamen van de natuurlijke 
biotoop. Dit hebben we uiteindelijk beriekt door 
bovenop de bakken een TL-lamp UV-B, een gewo-
ne daglicht TL-lamp en één halogeenspot te plaat-
sen. Hierdoor kan de temperatuur in de dagsituatie 
oplopen tot boven de 30º C en vlak onder de spot 
tot zelfs 45º C. De verlichting brandt gemiddeld 
dertien uur per dag. In de nachtelijke uren komt 
de temperatuur niet onder de 20º C.
De luchtvochtigheid wordt op peil gebracht door 
de aanwezigheid van een grote waterbak in het 
terrarium, waarvan water kan verdampen, en er 
wordt tweemaal daags automatisch gesproeid. Het 
resultaat hiervan is in de nacht een luchtvochtig-
heid van 95% en deze loopt overdag terug tot 35% 
of bij hele warme zomerdagen zelfs tot onder de 
25%. Naar mijn mening hebben de dieren geen 
last van de lage luchtvochtigheid, omdat ze indien 
nodig altijd een bad kunnen nemen. Ook is deze 
lage luchtvochtigheid maar een beperkt deel van de 
dag aanwezig.

Als bodemsubstraat heb ik gekozen voor potgrond 
gemengd met zand, waar de planten direct in 

Verspreiding Basiliscus vittatus in Costa Rica
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geplaatst zijn. Als beplanting is gekozen voor een 
grote Yucca en een paar Philodendrons.
De achterwand is voorzien van een kurkplaat met 
daar tegenaan holle stukken kurk waar de dieren 
zich achter kunnen verschuilen. Verder zijn er een 
aantal flinke druiventakken in gezet waarop de 
dieren kunnen zonnen. Op de bodem liggen nog 
een aantal stenen.
Toen de bakken eenmaal waren ingericht en de 
omstandigheden goed waren ben ik tot aanschaf 
van een aantal dieren over gegaan. De eerste dieren 
waren een mannetje en vrouwtje welke al langere 
tijd bij een dierenwinkel in een bak zaten. Voor 
mij was dit een teken dat ze gezond waren en al 
aardig geacclimatiseerd. Voor de andere bak heb ik 
iets later ook een aantal dieren aangeschaft en op 
advies van iemand die deze dieren ook heeft gehou-
den heb ik de koppels uitgebreid tot trio’s. Van de 
dieren welke ik later heb aangeschaft weet ik niet 
hoelang ze al in Nederland aanwezig waren, maar 
wel is gebleken dat van deze vier dieren (drie vrou-
wen en één man) er inmiddels twee zijn overleden 
(een vrouw en een man). De andere twee vrouwen 
doen het nu ook goed en ik wacht nog even met het 
aanschaffen van een nieuw mannetje totdat ik zeker 
weet dat het dier al langere tijd hier aanwezig is.
Dat het trio in de ene bak het naar de zin heeft 
blijkt uit het feit dat er goed wordt gegeten en dat 
er eitjes worden afgezet. Gezien de inrichting van 
de bak valt het niet mee om de eitjes te vinden en 
tot mijn verbazing heb ik inmiddels al twee jonge 
dieren uit de bak kunnen vangen om apart van de 
ouders groot te brengen. Ook de jongen zitten alle-
bei apart omdat er ongeveer twee tot drie maanden 
leeftijdsverschil in zit. 

De dieren krijgen vijf keer in de week krekels als 
voer aangeboden en één keer in de week worden de 
krekels bepoederd met extra vitaminen en minera-
len. Als afwisseling krijgen de dieren ook wel eens 
regenwormen en spinnen aangeboden. Ook wordt 
één keer per week handmatig gesproeid met water 
waaraan multivitaminen en AD3 zijn toegevoegd.

Summary
This article offers a general description of 
Basiliscus vittatus and gives information on 
distribution, habitat and breeding. Special 
attention goes to the distribution of the species 
in Costa Rica and a detailed map is presen-
ted with the locations the species has been 
observed in this country.
In the second part of the article the athor 
describes the way he keeps these animals in his 
terrariums at home in the Netherlands, with 
data on illumination, humidity, furniture, fee-
ding and substrate.
Preferably a male should be kept together with 
two or more females. It proved difficult to find 
eggs in the author’s terrarium, but until now 
he was able to catch two young animals to raise 
them separately.

Biotoop van Basiliscus vittatus in Costa Rica.
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Reeds sedert Systema Naturae van Linnaeus 
heeft de hazelworm als wetenschappelijke 
naam Anguis fragilis. Eigenlijk is het best 

aardig om hierbij even stil te staan: waarom deze 
naam?
Linnaeus gebruikte Serpentes als afdeling binnen 
zijn klasse voor Dieren van beyderlei leven, ofwel 
Amphibia. Dat woord serpentes moet worden 
begrepen als slingeraars, dat wil zeggen pootloze 
sluikers. De Amphibia werden namelijk verdeeld 
in Reptiles, de kruipers of lopers met poten; 
Serpentes, de sluipers of sluikers1 zonder poten; en 
Nantes, dat wil zeggen zwemmers die niet echt als 
vissen beschouwd kunnen worden.
Tot Reptiles behoren volgens Karl von Linné alle 
koudbloedige gewervelde dieren met poten: zulke 
verschillende dieren als vorsen, schildpadden en 
hagedissen (waartoe hij salamanders & krokodil-
len rekende). Geen wonder dat zijn Serpentes niet 
zonder meer kan worden opgevat als ‘slangen.’ 
Binnen Serpentes omvatte Anguis alle pootloze die-
ren zonder buikschilden, dat wil zeggen met kleine 
schubben rondom, de zandboa onder andere – en 
de laatste soort was Anguis fragilis, onze hazelworm 
dus. 
In die gevarieerde groep stevige dieren leek de 
hazelworm inderdaad wel betrekkelijk fragiel – en 
er komt nog bij dat over de herkomst enige verwar-
ring bestond: vermoedelijk omvatte de betreffende 
verzameling ook echt breekbare dieren, waarvoor 
later de naam Anguis ventralis is gebruikt. Die 
zijn zo breekbaar als glas en worden Glass lizards 
genoemd. Maar laten wij ons beperken tot de 
Europese hazelworm. 

Vroegere ervaringen met de hazelworm
In mijn jonge jaren – het zal ongeveer een halve 
eeuw geleden zijn – heb ik weleens een nest room-
witte hazelwormpjes gevonden; ook is een vrouwtje 
dat ik tijdens zomerkamp gevangen hield, bevallen 
van prachtige roomwormpjes. Die heb ik samen 
naar de vindplaats gebracht. Helaas is zoiets voor 
mij een zeldzame ervaring gebleven. 
Ooit – ik maakte geen aantekeningen, maar het is 

1 Het woord sluiken is vrijwel geheel in onbruik geraakt. 

Eigenlijk kennen we het alleen nog maar in woorden als sluik

handel en sluikweg – dat zelfs tegenwoordig ten onrechte 

meestal wordt opgevat en geschreven als sluipweg. Jammer 

genoeg.

zeker een kwart eeuw geleden – vond ik een hazel-
worm, waarbij ik dacht ‘hé, die mist de staart, dat 
heb ik niet vaak gezien’, maar zonder er echt veel 
aandacht aan te besteden omdat het een bekend 
verschijnsel zou zijn. Als slecht chroniqueur kan ik 
alleen mijn herinnering te hulp roepen.
Jaren later, ongeveer twaalf jaar geleden, vonden we 
in Zuid-Limburg langs een holle weg die gemo de-
rniseerd of ‘genormaliseerd’ werd – kanten afgesto-
ken, verharding met van elders aangevoerd puin, in 
afwachting van de gladde toplaag – maar liefst drie 
hazelwormen op een stuk van misschien honderd 
meter. Allereerst leek een bloederig dier vrijwel 
doormidden gesneden maar het leefde nog wel. 
Wat te doen? Hier in een belendende tuin kan het 
zich misschien nog  redden; anders komt er wel een 
egel. Geen verdere ingreep dus dan uit de directe 
gevarenzone verplaatsen. Enkele meters verderop 
een volkomen intact dier, dat ook over een haag 
gegooid werd. Later weer een dier met kennelijk 
net afgebroken, nog enigszins bloedende, staart. 
Ook over de heg ermee.

Recentere ervaringen
In de namiddag van zaterdag 26 maart 2005 
verplaats ik – alleen uit cosmetisch oogpunt – 
een metselkuip die een week in de tuin staat. 
Daaronder een mooi mannelijk dier van 30 cm 
lengte, waarbij een zwart kegeltje van 2 cm een stuk 
staart vervangt. Als de buren een glaasje komen 
drinken, sta ik nog met het dier in mijn handen en 
vertel er iets over.
Maandag 18 april: tussen het gras onder een voor-
raadbak van 60 x 40 cm, om zaailingen voor te 
trekken, zie ik een tien centimeter bruine rug met 
een iets donkerder lijntje. Voorzichtig verder te 
voorschijn getrokken. Fraaie donkere glanzende 
flanken – een vrouwtje. Het dier is heel dociel; pas 
als ik de van binnen gehaalde rolmaat er langs leg 
protesteert het heftig met gekronkel en legen van de 
darm. “Rustig beestje, vooruit maar, op de grond!” 
Daar strekt het vijftien centimeter volkomen recht, 
vervolgens een mooie cirkel van zes centimeter 
doorsnee en negen centimeter staart haaks op het 
voorlijf. Globaal rekensommetje: 15 plus 3 x 6 plus 
9 is 42 cm totaal. Om het dier verder niet meer 
te kwellen neem ik halverwege de gestrekte lengte 
tussen duim en wijsvinger voor transport naar de 
vindplaats. Nu hangt het achterlijf met de staart 
kaarsrecht naar beneden: 35 cm staartpunt tot 
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duimnagel en duimnagel tot snuit 7 cm! Ook zo 
gemeten globaal 42 cm totaal. Dankbaar leg ik het 
dier terug. Maar ja, verderop ligt een omgekeerde 
hydrocultuurbak in afwachting van hergebruik. 
Stel je voor… En waarempel, daar ligt een kleiner 
exemplaar. Dat dier heeft zowaar een pas geheelde, 
vrij verse nog niet uitgegroeide staartbreuk. Het is 
22 cm lang. Lichaamslengte (snuit naar cloaca, kop-
romplengte) heb ik in geen der vondsten gemeten 
omdat ik niet van nodeloos gehannes houd.

Niet opvallend breekbaar
Waar het om gaat: voor zover ik me kan herin-
neren heb ik – afgezien van een kennelijk door een 
graafmachine gemiddendeeld slachtoffer – in totaal 
viermaal een hazelworm met staartbreuk gezien. Bij 
voorzichtig hanteren toont de soort absoluut geen 
neiging tot autotomie, zoals het verschijnsel deftig 
heet. Eenmaal zal ook de staartbreuk aan graafwerk 
te wijten zijn geweest, dus moeten de resterende 
gevallen wijzen op succesvolle misleiding van een 
vreetvijand. Dan snijdt het mes misschien aan 
twee kanten: de beoogde prooi ontsnapt maar de 
tegenstander zal  hapgraag toch nog iets te slikken 
hebben gehad.
De verscheidene tientallen hazelwormen die ik 
heb gehanteerd, vertoonden nooit de angst die 

tot autotomie kan leiden en slechts zelden – zoals 
beschreven van het vrouwtje dat ik wilde meten – 
gingen ze over tot wild gekronkel. Het legen van de 
darm kan iets vaker voorkomen, maar dat is eerder 
te verwachten bij Pseudopus apodus, de pantsersluik 
of scheltopusik, en bij de ringslang Natrix natrix.

Voorjaar 2006
In april en mei 2006 heb ik ook verscheidene 
hazelwormen ontmoet. Allereerst onder een op de 
grond gevallen houten informatiepaneel langs een 
halfverharde weg in het Bois de Noison, Midden 
Frankrijk: een mannetje met lichtleigrijze blauw-
achtige buikzijde. Gefotografeerd en het dier weer 
onder zijn plaatje gelegd. Vlakbij deze plek begint 
de oprit naar een steengroeve en ik vermoed dat 
het paneel door een vrachtwagen van de boom 
was gestoten. Na tien dagen bleek het paneel in de 
begroeiing gegooid en de berm was minder grazig.
Weken later bezochten we een orchideeënwei daar 
in de buurt. Mijn vrouw Inge bleef nogal lang bij 
een plantje langs de weg dat ik al had gefotogra-
feerd en toen ik mij een meter verder naar de haag 
bukte, zag ik daar een mooie cirkel: parende hazel-
wormen waarbij de man zijn vrouw met een beet in 
de kop vasthield. Goed waren verschil in kopvorm 
en kleurpatroon nu te vergelijken.
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Geslachtsverschil
Mannen over het algemeen tamelijk slank en rond 
van bouw, kop iets breder afgescheiden van de 
romp, minder contrastrijk gekleurd dan vrouwtjes 
maar soms met blauwe vlekjes, vaak met grijze 
buikzijde; cloaca op foto’s te vergelijken.
Vrouwen meestal wat steviger en romp lijkt minder 
rolrond, kop slank en geleidelijk in romp over-
gaand, vaak met kleurcontrast tussen bruine rug 
en donkerder flank en buikzijde, hoekige contrast-
schijn; cloaca zie foto’s hieronder.
De verschillen zijn niet altijd echt opvallend, maar 
aan de combinatie van kleur, kopvorm en aan de 
geslachtsopening valt de sexe zeker te bepalen. 
Daarbij kan verwarring ontstaan door het feit dat 
de vrouwtjes bij angst soms ook kleine penisjes 
lijken uit te stulpen: hemiclitoris in plaats van 
hemipenis. Overigens heb ik dit zelf alleen waar-
genomen bij Pseudopus apodus, maar het zou bij de 
hazelworm volgens zeggen ook voorkomen.

Iets over leefgewoonten
Hazelwormen zijn dieren met een verborgen en min 
of meer gravende leefwijze. De gladde beschubbing 
wijst op het vermogen om zich gladjes tussen dichte 
beplanting en zelfs in de grond te kunnen voortbe-
wegen. Bosranden en hagen zijn voorkeursbiotoop. 
Het woord hazel verwijst ook naar oude brede boe-
renhagen, die belangwekkende kleine landschaps-
elementen zijn. Vergelijk bijvoorbeeld hazelnoot.
Op alle hoge gronden in ons land, voornamelijk 
zandgronden, kunnen hazelwormen worden aange-
troffen. Maar zandgrond moet wel worden gelezen 
als beboste humusrijke zandgrond en löss of stenige 
ondergrond is even goed bewoonbaar. Ik vond deze 
soort bij voorbeeld in Zuid-Limburg, Utrechtse 
Heuvelrug, Drenthe en Achterhoek.
In het voorjaar gaan mannen graag op zoek naar een 
partner en komen dan soms in meer open terrein of 
zoeken hun rustplek-wachtplek langs een mogelijke 
trekroute onder de haag of aan de bosrand. Later in 
het seizoen zoeken vrouwen zich een zonneplekje 
voor lichaamswarmte. Omstandigheden als deze 
bepalen de trefkans.
Hoewel bekend is dat hazelwormen jarenlang 
in gevangenschap kunnen leven en hun gehele 
levenscyclus kunnen doormaken, heb ik daarmee 
geen ervaring – ik moet het hebben van de meestal 
toevallige waarnemingen, die me veel genoegen 
verschaffen en de kans om ze af en toe te hanteren. 
Het zijn interessante fraaie dieren.



Lacerta 65 nummer 3  103

Het genus Anguis
Het geslacht Anguis omvat naar huidig inzicht 
twee soorten, namelijk de van oudsher bekende 
hazelworm en de Peloponnesus-hazelworm. Van 
de gewone hazelworm worden twee tamelijk slecht 
afgrensbare ondersoorten onderscheiden. De ver-
schilkenmerken gaan niet steeds samen en er is 
een geleidelijke overgang; de overgangszone is een 
brede strook van Albanië naar de Baltische staten. 
Ten westen daarvan leeft de typevorm Anguis fra-
gilis fragilis en ten oosten Anguis fragilis colchica. 
Een (eventuele) derde ondersoort zou heten Anguis 
fragilis graeca.
Anguis cephallonica is genoemd naar het Ionische 
Griekse eiland Kefalinia, maar deze vorm wordt 
opgevat als identiek aan de bekendere vorm van de 
Peloponnesus: een zeer lange, zeer slanke en con-
trastrijk getekende hazelworm. De niet algemeen 
erkende Griekse ondersoort van de gewone hazel-
worm zou in kleurcontrast een overgang lijken.

Familie Anguidae
Tenslotte nog iets over de familie waartoe onze 
hazelwormen behoren, de familie Anguidae. Dat 
is niet zo verwonderlijk en aanvankelijk was de 
omschrijving van die familie ook helder, vooral in 
verband met botplaatjes in de huid, daarop kleine 
gladde schubben en geen poten. Later werden 
echter ook Amerikaanse soorten bij de familie gere-
kend en geleidelijk werden vooral daarvan de ken-
merken als karakteristiek voor de familie Anguidae 
beschouwd. Zie bijv. Zug cs, 2001.
Daarnaast komen in het zuidwesten van Noord-
Amerika, in kustduinen en woestijnachtige gebie-

den, twee soorten voor die ik zavelwormen noem. 
Deze lijken werkelijk in alles, in het skelet, in 
lichaamsproporties, in levensgewoonten en in 
beschubbing op hazelwormen; zijn er nauwelijks 
van te onderscheiden maar worden (of werden) in 
de aparte familie Anniellidae geplaatst. Inmiddels 
begint hier een kentering te komen. Tegenwoordig 
noemen de moderne standaardwerken dit een 
onderfamilie Anniellinae, binnen de grotere fami-
lie Anguidae. Zie hiervoor Pough cs, 2004
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Summary
The author discribes some observations in the 
wild of the slow-worm Anguis fragilis and discusses 
nomenclature and taxonomy, sexual differences and 
the ability to drop off the tail (autotomy), which he 
thinks to occur less often with these animals than 
is often believed.
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Hoewel het afstropen van de oude opper-
huid in een uur of twee kan zijn afgelo-
pen heeft de boa voor de hele procedure 

ongeveer twee weken nodig. Eerst moet er onder de 
oude opperhuid een nieuwe worden aangemaakt. 
In deze vervelfase (in het Engels de  “renewal phase” 
genoemd) zijn de cellen in de onderste laag van de 
opperhuid, de basale laag, hard aan het werk om 
nieuwe cellen voor de nieuwe opperhuid te maken. 
Ook ziet het dier dan enkele dagen slecht doordat 
de ogen een blauwgrijze op verdunde melk lijkende 
kleur krijgen. 

De slang is in de vervelfase heel kwetsbaar
In de vervelfase trekt de slang zich meestal ergens 
rustig terug omdat het dier dan heel kwetsbaar is. 
Het ziet dan een tijdje slecht, maar dit is niet de 
enige reden voor de kwetsbaarheid van de slang. 
De belangrijkste reden is dat de groeiende nieuwe 
cellen nog niet sterk zijn, waardoor stukken van 

“ “Waar wordt de troebele verkleu-
ring van de ogen door veroor-

zaakt?” 
en 

“Zijn er tijdens de vervelfase vóór 
het afstropen van de opperhuid 
nog andere veranderingen in de 
huidskleur van Boa constrictor te 

zien?” 
 

Dit zijn de vragen die in dit artikel 
aan de orde komen.
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de héle opperhuid makkelijk kunnen worden afge-
stroopt. Wanneer dit gebeurt, ontstaan er grote 
schaafwonden die door vochtverlies en door het 
optreden van infecties het dier ernstig ziek maken 
en levensbedreigend kunnen zijn.
Mijn grootste boa, een vrouwtje, kroop eens tijdens 
de vervelfase in een te nauwe spleet, waardoor zij 
een groot deel van de opperhuid van haar buik af- 
of losschoof (foto 1). 

Omdat ik jaren geleden had gemerkt dat slangen 
ernstige huidwonden goed overleven, dacht ik eerst 
dat het wel mee zou vallen. Dat was onverstandig 
van mij, want zij verloor veel vocht uit de wond wat 
aan de natte kruipsporen op de kranten was te zien. 
Zij dronk vaak en veel om dit verlies te compense-
ren, tenminste een keer per dag tegen normaal eens 
per veertien dagen (Verveen, 2005). Ook genas de 
wond niet. Zij bleef veel wondvocht verliezen waar-
door zij bovendien mineralen en eiwitten kwijt-
raakte. Bacteriën kregen nu de kans haar aan te 
vallen wat prompt gebeurde en waardoor de wond 
er minder fris uit ging zien. Bovendien kreeg zij er 
last van wat zij uitte door zich op haar zij te draaien 
(foto 1). De dierenarts schreef een kuur penicilline-
injecties voor (foto 2) en een dagelijks kortdurend 
bad (foto 3) in ontsmettend water, wat werd ver-
kregen door betadinejodiumtinctuur in het bad te 
druppelen. Hierdoor genas het dier, maar het was 
op het nippertje. Later zou helaas blijken dat deze 
ernstige belasting (“stress”) een vermoedelijk “com-
mensaal” virus de kans had gegeven haar geleidelijk 
te overmeesteren (Verveen, 2005).

Het microscopische beeld van de opperhuid
Tijdens de vervelfase vindt de vorming en ontwik-
keling van de nieuwe opperhuid plaats, tegen het 
eind ervan gevolgd door het afstropen van de oude 
huid. Om te begrijpen wat er dan met de opperhuid 
gebeurt, kijken wij eerst naar wat er over de groei 
van de cellen van de opperhuid bekend is. Uit dit 
microscopisch onderzoek van de opperhuid tijdens 
de vervelcyclus komt het volgende beeld naar voren 
(figuur 1) (Maderson, 1965, 1984, 1985).

Foto 1. Enige dagen oude 40 cm lange schaafwond door het 

af en losschuiven van de huid tijdens de vervelfase. Tussen 

de open wat ingedroogde wonden zijn bloederig verkleurde, 

ontstoken buikschilden te zien.

Photo 1. A several days old 40 cm long graze of the belly 

where the skin of the renewal phase had been scraped away 

or loosened when the snake had crawled into too narrow a 

crevice. Note the dried out skin of the open wound as well 

as the signs of inflammation under the loosened scales in 

between.

Foto 2. De anderdaagse penicilline injectie. Omdat het dier 

tijdens de injectie naar voren kroop werd zij de richting van 

de staart geprikt

Photo 2. An injection with penicillin was given every other day. 

Since the injection caused her to crawl forward it was easier to 

direct the needle caudally

Foto 3. Het dagelijkse 10 minutenbad in betadinejodium 

houdend water

Photo 3. Her daily tenminuteimmersion in a waterbath con

taining a diluted tincture of betadineiodine
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In de vervelfase worden de cellen van de basale laag 
(geel gekleurd in figuur 1) actief. Zij gaan zich delen 
en vormen nieuwe cellen (blauwgrijs) die tussen 
de basale laag en de oude opperhuid (lichtbruin) 
liggen. Deze laag nieuwe cellen wordt steeds dik-
ker. Tegen het eind van de vervelfase groeien deze 
cellen niet meer, maar verhoornen tot de nieuwe 
opperhuid. Een deel van de nieuw gevormde cellen 
vormt een speciale laag onder de oude opperhuid 
(figuur 1), vermoedelijk om het afstropen te bevor-
deren. Pas op dit moment ontstaat er een nauwe 
spleet tussen de oude en de nieuwe opperhuid, 
vermoedelijk (mede) door ophoping van het vocht 
uit de verhoornde cellen. Nadat de oude huid is 
afgestroopt stabiliseert de nieuwe opperhuid zich. 
Dit kan nog enkele dagen in beslag nemen.
Een gedetailleerde beschrijving van deze lagen en 
hun eigenschappen is in de genoemde artikelen van 
Maderson te vinden. 

Hoewel de tijdsduur tussen opeenvolgende vervel-
fasen, de interfase (“resting phase” in het Engels), 
sterk kan variëren, heeft de vervelfase (“renewal 
phase”) daarentegen per soort een eigen, onge-
veer constante duur (Maderson, 1985, blz. 538; 
Binder, 2002, blz. 76). Hierbij moeten wij wel 
bedenken dat het lastig is om vast te stellen wan-
neer deze fase precies begint. Verder nemen slangen 
de omgevingstemperatuur aan waardoor tempera-
tuurgebonden variaties optreden. 

Wat is er in de vervelfase te zien?
De vervelfase begint onopvallend, maar gedurende 
deze beginperiode is bij Boa constrictor dikwijls, 
hoewel vaak lastig, een lichtrode verkleuring van 
de crèmekleurige delen van de buik te zien: het 

Figuur 1. Schematische voorstelling van de ontwikkeling van 

de opperhuid tijdens de vervelcyclus. De hieronder liggende 

lederhuid is niet getekend.

Bruin: volgroeide opperhuid. Grijs: groei van de nieuwe huid. 

Overgang grijs naar bruin: overgang van de natte celstructuur 

naar de droge hoornstructuur, met (hemelsblauw) vochtop

hoping in de spleet tussen oude en nieuwe opperhuid. Geel: 

laag van de basale cellen waaruit de nieuwe cellen ontstaan. 

Onder deze cellen ligt de veel dikkere lederhuid, die hier 

niet is getekend. Door de schrijver aangepaste tekening naar 

Landmann (1975) via Maderson (1985).

Figure 1. Diagram of the epidermal development during the 

shedding cycle. Brown: ripe epidermal layer. Grey: formation 

of the new epidermis. Transition from grey to brown: the “wet” 

cellular layer transforms into the dry keratinous epidermis. 

At the end of this phase fluid (skyblue) accumulates in the 

space between the old and the new keratin layers. Yellow: 

the stratum germinativum out of which the epidermal cells 

are formed each time. The dermis has not been drawn. The 

much thicker dermis that lies below the epidermis has not 

been drawn. Adapted after Landmann(1975) from Maderson 

(1985).

roze (of rode) buik stadium (foto 4) (“pink belly” 
in het Engels). De huid is dan ook iets donkerder 
van kleur.
Vervolgens zijn er in de vervelfase nog meer deel-
stadia te onderscheiden. Zo krijgt de buik na een 
of meer dagen een goed zichtbare blauwgrijze ver-
kleuring boven op de roze verkleuring, terwijl rug 
en flanken van het hele dier wat “doffer” worden. 
Dit is het blauwe buik stadium (foto 5).
Het doffer worden van rug en flanken valt meestal 
niet erg op. Omdat het dier vaak op de buik op een 
ondergrond ligt leveren de ogen meestal het eerste 
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duidelijk zichtbare teken van de komende vervelling 
op: een geleidelijk sterker wordende melkachtige 
blauwgrijze verkleuring van de ogen, het grijze ogen 
stadium (foto 6). Hierin is geen roze verkleuring te 
zien. Deze troebele verkleuring neemt meestal vrij 
snel af zodat de ogen enkele dagen vóór de vervel-
ling weer helemaal helder zijn (foto 6). 
Ook de blauwgrijze verkleuring van de overige 
huid, met name de buik, neemt af zodat de oor-
spronkelijke helderheid terugkomt: het “heldere 
stadium” vóór de eigenlijke vervelling. Je kunt dan 
denken dat de slang al is verveld, maar het kan nog 
enkele dagen duren voor de slang de oude opper-
huid afstroopt, de eigenlijke vervelling. 

Foto 4. Twee één jaar oude boa’s die in hun klimrek (een 

ouderwetse televisieantenne) zijn gekropen waardoor hun 

buikzijde goed is te zien. Het rechter dier bevindt zich in de 

interfase. Het linker dier is net in de vervelfase gekomen en 

heeft een roze buik. De staart ervan bevindt zich rechtsonder.

Photo 4. Two oneyearold Boa constrictor had climbed into 

an oldfashioned TV antenna, enabling the study of their bel

lies. The animal at the right is in the interphase and its belly 

has the accompanying creamy colour. The animal at left, 

whose tail is visible at the lower right corner has just entered 

the renewal phase, showing the accompanying rosecoloured 

belly, the “pink belly” stadium.

Foto 5. De slangen van foto 4, enkele dagen later. De donker 

gekleurde delen van de buik vertonen nu de blauwgrijze ver

kleuring van het “blauwe buik” stadium boven op de eerder 

opgetreden roze verkleuring.

Photo 5. The animals of photo 4, photographed after a few 

more days had passed. During the “blue belly” stadium the 

darker parts of its belly show a bluish grey hue on top of the 

earlier acquired pink hue.
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Foto 6. Het oog van dezelfde boa (zowel in detail als voor de hele kop) tijdens het hoogtepunt van de vervelfase (links) en kort na 

het afstropen van de oude huid (rechts).  Pas bij dit vergelijken valt het op dat ook de overige huid van de slang een melkgrauwe 

blauwgrijze verkleuring vertoont. Let op de wijd open pupil links en de smalle spleet rechts

Photo 6. The eye of the same boa (detail, as well as its complete head) during the cloudy eyes stadium of the renewal phase (left) 

and shortly after sloughing (right). Only by direct comparison does one note that the skin colour changed to a milky bluish grey 

during the renewal phase. Note the size of the pupils: wide open at left, a narrow slit at right

Foto 7. Flank en deel van de buik van een tussen schuilplaats en glazen wand liggende boa. De melkachtige verkleuring is op 

de onderkant van de flank en op de buik zichtbaar. De huid erboven en die van de rug maakt een wat doffe indruk hoewel de 

glans ervan niet is veranderd.

Photo 7. Flank and part of the belly of a boa which lies between a hiding pot and the glass side of the terrarium. The milky colora

tion is visible on the belly and on the underside of the flank only. The skin elsewhere, though equally shiny, is somewhat dim.
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de onderkant van de flanken de blauwe buik, de 
wat later optredende blauwgrijze verkleuring ervan 
is te zien (foto 7).

Waarom zie je weinig aan rug en flanken?
Dit voert tot de derde vraag; hoe komt het dat je 
de kleurveranderingen wel aan de buik en de ogen 
ziet, maar niet of slecht op de rug en het grootste 
deel van de flanken? 
Voor het antwoord hierop en op dat van de troebele 
ogen en de blauwe buik moeten wij meer in detail 
naar de kleuren van de huid kijken.

De kleuren van de huid
De huid bestaat uit twee hoofdlagen. Aan de bui-
tenkant de dunne opperhuid, die uit verhoornde 
dode cellen bestaat. De opperhuid beschermt het 
dier tegen van buiten komende invloeden zoals uit-
droging, het binnendringen van bacteriën, geringe 

De slang bloost
De roze buik, de kleurverandering die het eerste 
teken van de komende vervelling vormt, is gering, 
treedt geleidelijk op en valt vaak pas op wanneer je 
er bewust op let. Dit verschijnsel zal het gevolg zijn 
van een versterkte doorbloeding van de huid, het 
“blozen” van de slang, omdat er voor het aanmaken 
van nieuwe cellen een grotere aanvoer van bloed 
nodig is met daarin de voor de opbouw van de cel-
len benodigde stoffen en zuurstof. 
Nu is de buik meestal alleen te zien wanneer de 
slang op een tak zit. En zelfs dan is het lastig om 
het begin waar te nemen, omdat het zo geleidelijk 
optreedt. Er kan dus vaak een dag soms zelfs twee 
dagen zitten tussen het begin van de vervelfase en 
de constatering dat de buik iets roze is verkleurd. 
Zit het dier op de grond, dan is het nog veel lasti-
ger. Meestal valt de verkleuring pas op wanneer de 
slang al verder in de vervelfase zit, omdat dan aan 
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Foto 8. Scans van de huid van een juist overleden mannetje (Verveen, 2006), gezien van buiten (A: opper plus lederhuid) en 

van de binnenkant (B: lederhuid)

Photo 8. Colour scans of the skin of a male that had died on the day before (Verveen, 2006), seen from the outside (A: epidermis 

and dermis) and from the inside (B: dermis)

mechanische beschadigingen en schadelijke UV 
straling van de zon. Daaronder ligt de dikke leder-
huid (niet in figuur 1 getekend), die uit levende 
cellen bestaat en die heel stevig is.
De huidcellen hebben een eigen, melkwitte kleur. 
Hoe dikker de laag huidcellen is, hoe witter de kleur 
ervan is. Aan de binnenkant van de verse lederhuid 
van een dode slang is deze melkwitte kleur goed te 
zien (foto 8B). De donker gekleurde delen van de 
buitenkant (foto 8A) schemeren er min of meer 
sterk doorheen, waardoor de kleur varieert van grijs 
tot een wat blauwig wit. De spieren waarmee het 
dier kruipt hechten aan de buikhuid. De resten 
daarvan kleuren in foto 8B de randen ervan iets 
rood. Wanneer wij de kleurindruk (de kleurtoon, 

met een meetbereik van 0 tot 255, zie het kader 
“Schilderen met licht”) in de sterker wit gekleurde 
gebieden ter weerszijden van de rug opmeten vin-
den wij waarden tussen 113 en 131: varianten van 
hemelsblauw (cyaan).

Aan de buitenkant zie je deze blauwig grijs tot 
witte melkkleur niet (foto 8A). Dit komt door de 
chromatoforen, pigment bevattende cellen die de 
slang zijn kleuren geven (zie het kader “Vervende 
cellen”). De meeste van deze cellen of hun uitlopers 
liggen boven in de lederhuid en enkele ook in de 
opperhuid. Zij bedekken de onderliggende cellen 
waardoor de eigen melkkleur ervan niet zichtbaar 
is (Zug, e.a., 2001 blz. 49). 
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Structuurkleuren
De buitenkant van de opperhuid van slangen bevat 
vaak een bijzondere structuur, waardoor net als bij 
een compact disk zogenaamde structuurkleuren 
worden opgeroepen. Bij de boa constrictor is dit 
een eenvoudig lijnenraster dat bij felle belichting 
een fraai kleurpatroon oproept (foto 9) (Verveen & 
Rouwkema, 2007). Dit kleurpatroon hoort bij de 
opperhuid (foto 10) en blijft daardoor ook tijdens 
en na de vervelling intact.

Melaninekleuren
Lichter bruine melaninekorrels komen in de opper-
huid terecht (Szabo, e.a., 1973), waardoor deze een 
eigen bruine kleur vertoont die maar een gedeelte-
lijke “afdruk” van het haast zwarte melaninepatroon 
van de lederhuid voorstelt (foto’s 11 en 12). 

Vervende cellen
Chromatoforen (Grieks χρωµα (chroma) = kleur en φορεω (phoreo) = dragen, inbrengen) zijn 
cellen die kleurpigment bevatten. Omdat elke chromatofoor één kleur draagt zijn er allerlei typen 
chromatoforen (zie Wallin, 2002). Wit gekleurde delen van de huid zoals de witte banden rond 
zadelvlekken en de witte centra van verschillende vlekken laten niet de melkkleur van de huid-
cellen zien, maar zijn door de leukoforen wit gekleurd (Grieks λευκος (leukos) = wit). Dit zijn 
cellen met grotere guaninekristallen, die een van de blauwgrijze melkkleur wel te onderscheiden 
spierwitte kleur opwekken door wit licht te reflecteren. Een populaire mutant van Python regius, 
te weten de “piebald” oftewel “witbonte koningspython” vormt hiervan een mooi voorbeeld. De 
geheel witte vorm hiervan heeft donker gepigmenteerde ogen en is geen albino. Een ander type 
chromatoforen heeft kleinere kristallen die het blauwe licht verstrooien en daardoor een blauwe 
kleur reflecteren, de blauwe iridoforen (cf. “iriseren”). Verder zijn er cellen met door het dier zelf 
aangemaakte melaninekorrels, die een zwarte of bruine en soms roodachtige kleur hebben, de 
melanoforen (van het Griekse µελας (melas) = zwart). Kleincellige melanoforen bevinden zich 
ook in de opperhuid (Rahn, 1941, niet getekend in figuur 1). Albino’s zijn melaninemutanten 
die wel de melanoforen bezitten, maar door een productiestoornis de melanine missen. De pig-
menten in de gele (xanhtoforen, van het Griekse ξανϑος (xanthos) = geel) of rode (erytroforen, 
van het Griekse ερυϑρος (erythros) = rood) chromatoforen zijn in planten aangemaakt (denk 
bijvoorbeeld aan het caroteen uit gele of oranje wortels of aan rode bessen) en komen via de 
voedselketen binnen.
Sommige kleuren berusten op “pixelmenging” (zie het kader “Schilderen met licht”). Zo wordt 
de kleur groen bijvoorbeeld gevormd door cellen die geel reflecteren samen met de al genoemde 
blauw reflecterende cellen. Dit is vergelijkbaar met de kleurproductie via de drie typen pixels 
(rood, groen en blauw) van de beeldschermen. De blauwe, groene en gele kleuren van de groene 
boompython Morelia viridis en de hondskopboa Corallus caninus berusten op plaatselijk verschil-
lende pixelmenging, dan wel ontmenging.
Wordt door een mutatie een bepaald type chromatofoor niet meer aangemaakt, dan verandert de 
kleur van het dier. Bij groene dieren geeft de uitval van geel blauwe slangen. Zo ontstaan ook de 
blauw gekleurde groene kikkers die soms in het nieuws komen. 

Foto 11 laat zien dat het zwarte melanine bij deze 
boa’s in de lederhuid zit en het bruine melanine 
hoofdzakelijk in de opperhuid. Het is mogelijk dat 
het verschil in kleur op verschil in korrelstructuur 
berust, maar het kan ook zijn dat het door een 
verschil in dichtheid wordt veroorzaakt. De verde-
ling van deze kleuren is in deze foto’s over de hele 
breedte van de huid te zien. De bruine kleur van de 
opperhuid beperkt zich tot de rug en de bovenkant 
van de flanken. De opperhuid van de buik en de 
onderkant van de flanken is veel helderder en van 
het zwarte vlekkenpatroon van met name de buik 
en het onderste deel van de flanken is geen tegen-
hanger in de opperhuid te vinden (foto 12). De 
helderheid van de kleur van de buikschubben en 
die van de rughuid zowel in de donkerder zadel-
vlekken en in de lichtere medaillons is afgebeeld 
in figuur 2.
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Foto 9. Boa constrictor iriseert fraai in het felle licht van de zon. Photo 9. Beautiful iridisation of a sunning Boa constrictor

Foto 10. Ook de vervelde opperhuid iriseert in fel licht Photo 10. The sloughed skin does also iridise
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Zichtbaarheid van de troebele verkleuring
Dikte en kleur van de ondergrond
De altijd aanwezige basale laag van de opperhuid 
bestaat uit levende cellen, maar is zo dun dat de 
eigen kleur ervan niet opvalt. Wanneer de nieu-
we cellen van de opperhuid worden aangemaakt 
(figuur 1), wordt hun eigen melkachtige kleur 
(foto 8B) duidelijker naarmate de nieuwe laag dik-
ker wordt. Het duidelijkst is dit op een donkere 
ondergrond te zien, zoals op de zwarte melanine-
vlekken van de buik en, in een later stadium, op 
de dan eveneens donkere ogen. Die ogen zijn dan 
donker omdat er door de vertroebeling minder 
licht in valt en de pupillen daardoor wijder open 
staan (foto 6).

Hoewel het onderzoek van Maderson (1965) 
al het tegendeel bewees en Jacobson (1977, blz. 
277) dit bevestigde, komt de opvatting dat de 
grijze kleur van de ogen berust op de aanwezigheid 

Foto 11. Kleurenscans van de verse huid en van de onderdelen ervan uit de voorste helft van het lichaam van een kort tevoren 

overleden boa mannetje (Verveen, 2005). Links: opperhuid en lederhuid zitten nog op elkaar. Midden: lederhuid. Rechts: de 

verwijderde opperhuid.

Photo 11. Colour scans of the fresh skin and its parts from the frontal part of a recently dead male boa (Verveen, 2005). Complete 

skin at left (dermis and epidermis), dermis at centre after removal of the epidermis and the removed epidermis (original, not a 

sloughed skin) at right.

van een witte vloeistof die tussen de oude en de 
nieuwe opperhuid ligt, nog steeds veel voor (zie bv. 
Binder, 2002, blz. 76 of: Drenowski, 2003, blz. 
60). Vermoedelijk is dit idee van Engelmann en 
Obst (1981, blz. 78) afkomstig, maar mocht men 
een oudere bron kennen dan houd ik mij aanbevo-
len. Deze stelling moet naar het rijk van de fabelen 
worden verwezen. De wat vocht bevattende dunne 
spleet tussen de twee hoornlagen (hemelsblauw 
gekleurd in figuur 1) ontstaat pas in het allerlaatste 
stadium van de vervellingsfase, wanneer het dier 
opheldert (figuur 1, zie ook de samenvatting in 
Jacobson, 1977).

Doorzichtigheid van de opperhuid
(foto’s 11 en 12 en figuur 2)
De vraag is nu waarom wij zo weinig zien van de 
verkleuring op de rug en de flanken.
De oogschubben zijn glashelder. Daardoor is de 
eigen kleur van de nieuw gevormde levende cellen 
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Figuur 2. Proeve van kleuren uit de scan van de opperhuid, 

genomen tegen een witte achtergrond. De lichtdoorlaatbaar

heid (Helderheid / Lightness H / L) van de bruin melanine 

bevattende donkere (71 op 255 = 28%) en lichtere (150 op 255 

= 59%) delen van de opperhuid van de rug en die van de bijna 

glasheldere (232 op 255 = 91%) buikopperhuid, vergeleken 

met transparant “wit” (255 op 255 = 100%)

Figure 2. Colours from scans of the sloughed epidermal skin 

against a white background, showing the amount of lightness 

L related transparency. The brown melanin of darkest parts 

is rather opaque since it transmits about 71 parts out of 255 

(28%), the lighter parts of the back about 150 out of 255 (59%), 

while the abdominal skin is about completely transparent 

with about 232 parts out of 255 (91%). The 100% (255 out of 

255) situation is presented in the fourth quadrant (white)

die de nieuwe oogschub gaan vormen goed zicht-
baar op de donkere ondergrond van de wijde pupil. 
De opperhuid is vaak eveneens heel helder onder in 
de flanken en op de buik (foto’s 11 en 12 en figuur 
2), vandaar dat ook daar op de ondergrond van de 
zwarte melaninevlekken de blauwig grijze kleur van 
de nieuwe cellen goed is te zien en zich als “blauwe 
buik” manifesteert (foto 7). 
Het overige deel van de opperhuid laat door de 
bruine melanine veel minder licht door en de 
blauwgrijze cellaag maakt daardoor dat het dier 
tijdens de vervelling een wat donkerder indruk 
maakt. Bij goed kijken blijkt ook hier toch iets 
van de melkachtige verkleuring zichtbaar te zijn 
(foto 6). Omdat er een tweede opperhuid onder 
de eerste wordt aangelegd, zal ook die op dezelfde 
plaatsen dezelfde bruine melanine in dezelfde hoe-

Foto 12. Kleurenscans van de verse huid van het achterlijf 

van het dode boa mannetje. Links onder de pijlen: opper en 

lederhuid zitten nog op elkaar. Links erboven: alleen de leder

huid. Rechts: alleen de opperhuid van de laatste vervelling. 

Het valt op dat het zwarte melanine alleen in de lederhuid zit 

terwijl het bruine melanine alleen in de opperhuid zit en wel 

in de rug en de flanken. Let met name op de distributie van 

het zwarte melanine

Photo 12. Colour scans of the fresh skin from the hind body 

of a dead male boa. Left below the arrows: complete skin: 

dermis and epidermis. Above the arrows: dermis only. Right: 

epidermis only, sloughed skin from the last time before he 

became ill and died. These pictures show that black melanin 

remains confined to the dermis while the brown melanin 

is purely epidermal and does not occur in the scales of the 

abdominal region and of the adjacent parts of the flanks. Note 

the heavy black melanin coloration of the abdominal skin and 

its absence in the epidermis
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TV- en beeldschermen schilderen met licht. 
Naar aanleiding van de eigenschappen van ons 
oog wordt elk kleurpunt door drie licht uitstra-
lende pixels gevormd, een rood R, een groen G 
en een blauw B pixel. Voor elke pixel varieert de 
intensiteit van 0 tot 100 procent. Bij het meten 
van de intensiteit met een digitale computer 
gebruiken wij een “meetlat” die 256 gelijke stap-
pen telt, van 0 tot 255 (respectievelijk overeen-
komend met 0 en 100%):

Naast de enkelvoudige basiskleuren, de kleur-
componenten R, G en B, zijn twee kleuren 
ervan voldoende om ons in hun combinaties een 
uitputtende kleurindruk te geven, de kleurtoon 
K genoemd. Komt de derde kleurcomponent 
erbij, dan hoeft de kleurindruk niet te verande-
ren maar kan er een vergrijzing optreden (een 
afname van de “verzadiging” V van de kleur) of 
een toe- of afname van de helderheid H waar-
door de kleurtoon lichter dan wel donkerder 
wordt, met wit en zwart als uiterste waarden.

De invloed van de verzadiging is bijvoorbeeld 
aan een van de kleurcomponenten (hier groen) 
te bekijken). In een beeldbewerkingprogramma 
is dit te doen door de kleurencirkel op te roepen 
en in de bijbehorende “tabel” de verzadiging V te 
variëren. Een volledig verzadigde kleur is helder 
(de waarde van de verzadiging is 255), en deze 
wordt grijzer bij afnemende verzadiging. Dit is 
op te vatten als een vermenging met grijs.

Op dezelfde manier is de invloed van de helder-
heid te zien (hier aan blauw, 3e figuur). Deze 
geeft de felste kleur bij een helderheid van 127, 
omdat bij toenemende helderheid de kleur witter 
wordt en bij afnemende zwarter. Er wordt als het 
ware wit dan wel zwart “bijgemengd.”

Wanneer alle drie de componenten dezelfde 
waarde hebben, dan is zuiver grijs het resultaat. 
De intensiteit ervan hangt af van de waarde, met 
wit en zwart als uitersten:

De kleurtoon K 
De kleurtoon of tint K wordt gevormd door de 
afzonderlijke kleurcomponenten R, G of B zelf en 
door combinaties van twee kleurcomponenten:
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Overheerst de rode component, dan zien wij 
een rode tint. Is de rode component twee keer 
sterker dan de groene dan nemen wij oranje 
waar (of bruin wanneer de intensiteiten laag 
zijn). Zijn de rode en de groene component 
even sterk dan is de tint geel. Overheerst de 
groene component dan is de kleurtoon groen. 
Zijn de groene en de blauwe component even 
sterk dan is de indruk die van cyaan (hemels-
blauw) en overheerst de blauwe component 
dan is de kleurtoon blauw. Dit zijn de kleu-
ren van de regenboog, ook spectrale kleuren 
genoemd. Overheerst de blauwe boven de rode 
component dan nemen wij paars waar. Bij 
gelijke sterkten van de blauwe en de rode com-
ponent is de kleurindruk magenta (fuchsia). De 
kleurtoon is roze wanneer de rode component 
overheerst. De blauw met rood combinaties 
komen niet in de regenboog voor en heten 
daarom extraspectrale kleuren. 

Alle overige tinten zijn te vinden door ande-
re waarden voor de tweetallen in te vullen. 
Wanneer men het venster met de kleurencirkel 
oproept, en vervolgens bijvoorbeeld R 255, G 
0, B 0 instelt kan men één van deze waarden 
opvoeren om te zien wat er gebeurt.

Het is voor het kleurbegrip van belang om met 
dit venster ook de invloed van de helderheid 
H en van de verzadiging V op de twee-compo-
nent-tinten te bekijken.

Via Wikipedia is op het internet veel meer 
informatie over kleuren, kleurtonen of tinten 
(Engels: “hue”), verzadiging (“saturation”) en 
helderheid (“lightness”) te vinden.

veelheden bevatten (de melanine is niet getekend in 
figuur 1). De slang zal dus op de bovenste deel van 
de flanken en op de rug ook al hierdoor extra don-
ker zijn. Voor de lichtbruine delen van de rug komt 
dit neer op een totale doorzichtigheid (zie figuur 2) 
van de twee op elkaar liggende opperhuiden van elk 
ongeveer 60 procent, dus van 0,6 * 0,6 = 0,36 dus 
ongeveer 36 procent. Op foto 13, een kopie van 
foto 7, is in de ovalen de doorzichtigheid terugge-
bracht tot de uit de metingen volgende percentages. 
Wij zien dat de zichtbaarheid van de blauwgrijze 
verkleuring dan flink minder is.
Of dit ook voor andere slangen opgaat, is nog een 
open vraag. Het is best mogelijk dat de situatie met 
betrekking tot rug en flanken toch gecompliceer-
der is dan hier is voorgesteld. Ook is het mogelijk 
dat de hoeveelheid melanine in de opperhuid zich 
verder naar omlaag, eventueel zelfs op de buik toe 
voortzet. In dat geval zal het lastiger zijn het blauwe 
buik stadium te zien. En wanneer er geen donkere 
vlekken op de buik aanwezig zijn maakt dat het ook 
lastiger dit stadium te zien.

Omdat melanine allerlei straling absorbeert waar-
onder infrarood en ultraviolet licht, is het denkbaar 
dat deze verdelingen van melanine over de opper-
huid en de lederhuid een rol spelen in zowel de 
bescherming tegen de beschadigende werking van 
ultraviolette straling als in de opname van warmte. 
Ook kan het een rol spelen dat roofdieren een 
donker blijvende slang minder makkelijk kunnen 
vinden.

Slot
Wij hebben gezien dat de levende cellen van de 
huid een melkachtige kleur hebben. Tijdens de 
vervelfase wordt deze kleur duidelijk doordat er een 
dikke laag levende cellen onder de oude opperhuid 
wordt gevormd. Deze verhelderen tenslotte door 
verhoorning, maar de daarin aanwezige lichtbruine 
melanine belemmert de doorzichtigheid. 

De vroegst waarneembare kleurverandering is die 
tengevolge van de toenemende doorbloeding van 
de lederhuid. Dit verschijnsel wordt de rode buik 
genoemd. Deze is slecht zichtbaar doordat zij door 
de grote hoeveelheid verschillende pigmenten die 
boven in de lederhuid liggen wordt gemaskeerd. 
De celgroei zelf manifesteert zich in de blauwe 
buik - de blauwgrijze verkleuring van de donker 
gepigmenteerde delen van de buik - en de grauwe 
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verkleuring van de huid in het algemeen. Daarbij 
lijkt het er op dat de door melanine verminderde 
helderheid van de opperhuid op rug en flanken 
een groot deel van deze veranderingen maskeert. 
Deze verdeling van melanine functioneert hoogst-
waarschijnlijk in enerzijds de bescherming tegen 
de schadelijke eigenschappen van ultraviolette zon-
nestraling en anderzijds bij de opname van warmte 
uit infrarode zonnestraling.
Deze antwoorden op de aan het begin van dit arti-
kel gestelde vragen roepen de vraag op naar het ver-
loop van deze verkleuringen vóór, tijdens en na de 
vervelfase. Deze vraag komt in het komende artikel 
over de vervelling bij Boa constrictor aan de orde.

Summary
Keeping a pair of Boa constrictor as pets: 
10. Ecdysis (2): The colours of the skin
The original colour of the living cells of the skin of Boa constrictor is a milky white, generating a 1. 
bluish grey to while colour when viewed against a dark background (photo 8, right).
This colour of the epidermal cells is completely masked by the dense colouration of the whole 2. 
skin (photo 8, left) by pigment-containing chromatophores situated in the outer layer of the 
dermis.
The increased flow of blood through the skin necessarily accompanying the renewal phase is, 3. 
hence, difficult to see. The lightly coloured parts of the belly darken somewhat and acquire a 
slightly deeper orange colour. This is the so-called pink belly stage of the renewal phase (photo  
4).
When the layer of living epidermal cells thickens (figure 1) then their milky colour becomes visi-4. 
ble as a bluish grey shine against the dark background of the black spots on the abdomen. This 
is the so-called blue belly stadium (photo 5). This colour change is also visible on the lowest part 
of the flanks (photo 7) and on the eyes (photo 6).
Back and flanks become somewhat darker in colour during the renewal phase. Upon close inspec-5. 
tion a slight milky shine appears to be present (photo 6).
Black melanin is mainly situated in the dermis and brown melanin in the epidermis (photo’s 6. 
11 and 12). The difference in colour may perhaps be caused by a difference in melanin particle 
density.
Brown epidermal melanin is minimal in the abdominal part of the epidermis and the adjacent 7. 
parts of the flanks (photo’s 11 and 12). Translucency and hence lightness is large in these parts 
and is reduced on the back and flanks.
The double density of brown melanin since it is present in both old and newly formed epidermis 8. 
may be responsible for the fact that the milky shine of the renewal phase is hardly visible on the 
dorsal and dorsolaterale parts of the boa (figure 2 and photo 13).
The epidermal melanin distribution may play a role in the protection against UV radiation as well 9. 
as in the absorption of heat from the sun.
The structural colours (photo 8) are epidermal; hence remain after sloughing (photo 9). They are 10. 
generated by a simple grid present on the surface of the epidermal skin (Verveen & Rouwkema, 
2007).
The cells formed during the renewal phase before keratinisation takes place, are delicate and the 11. 
animal is therefore vulnerable. The boa may even graze itself extensively (photo 1) when it tries 
to hide itself in too narrow a space. Such a situation may be life-threatening.

Foto 13. Kopie van foto 7. In de ovalen is van rechts naar links 

de helderheid (niet de kleur) van de opperhuid teruggebracht 

tot die van het medaillon, de dubbellaag van het medaillon, 

de zadelvlek, de dubbellaag van de zadelvlek, respectievelijk 

68, 44, 37 en 17 procent van de originele helderheden van 

de opperhuid

Photo 13. Copy of photo 7. Within the ovals epidermal light

ness (not colour) of the epidermis has been reduced to (from R 

to L) that of a medallion, two layers of the medallion, a saddle, 

and two layers of the saddle. Reductions with respectively 68, 

44, 37 and 17 percent of the original lightness of the regions 

of the epidermis
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Schildkröten im Fokus (SiF) is de titel van 
een Duitstalig tijdschrift dat per kwartaal ver-

schijnt. Het blad richt zich met name op het 
houden en verzorgen van schildpadden, maar ook 
op de schildpadden in de vrije natuur, waarbij alle 
aspecten van gedrag en andere bijzonderheden 
aan de orde worden gesteld (zie ook: http://www.
schildkroetenimfokus.de).

Een recent project van de uitgevers van SiF was het 
samenstellen van een zogenoemde “special” rond-
om het thema “veel gehouden landschildpadsoor-
ten”. Aan de orde komen de moorse landschildpad 
(Testudo graeca ibera), de Griekse landschildpad (T. 
hermanni), de breedrand- of klokschildpad (T. mar-
ginata) en de steppen- of vierteenschildpad (Testudo 
horsfieldi). In het eerste hoofdstuk wordt direct ook 
het meest controversiële onderwerp in de moderne 
schildpaddenliteratuur aangesneden: de taxonomie 
(naamgeving).
Opgemerkt wordt dat er op dit moment op (semi-)
wetenschappelijk niveau regelmatig artikelen ver-
schijnen met daarin nieuwe visies op de bestaande 
naamgeving. Soms worden zelfs nieuwe soorten of 
genera voorgesteld. Voorbeelden zijn de introduc-
tie van “Testudo hercegovinensis” of zelfs een nieuw 
genus genaamd “Eurotestudo.”
Een bijna klassiek ‘gevecht” gaat over de naam-
geving van de steppen- of vierteenschildpad. Op 

dit moment is er sprake van een tweedeling. Het 
ene kamp gebruikt de naam Agrionemys horsfieldi, 
terwijl anderen menen dat horsfieldi toch bij het 
geslacht “Testudo” thuishoort. In dit boek heeft de 
eindredactie voor Testudo horsfieldi gekozen.

Maandblad in boekvorm
Het boek is opgedeeld in dertien aparte gedeelten 
waarbij verschillende auteurs voor de inhoud heb-
ben verzorgd. Het brede scala van voeding, huis-
vesting, kweek en overwinteren wordt behandeld, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met de spe-
cifieke wensen/eisen van de verschillende soorten. 
Een lezer die meer over ondersoorten wil weten 
zal een ander naslagwerk moeten raadplegen, want 
dergelijke details worden maar af en toe belicht. 
Het boek is eigenlijk een verzameling van ervarin-
gen van liefhebbers die normaliter in het tijdschrift 
zouden zijn opgenomen. 
De verhalen vind ik onderhoudend geschreven en 
de lezer wordt “meegenomen” met de ideeën en 
boodschappen die de schrijvers willen overbren-
gen. Hoewel de tekst in het Duits is, vind ik de 
inhoud voor iemand die een beetje Duits kent 
goed toegankelijk. Er is van hoogwaardig wit papier 
gebruikgemaakt, de foto’s zijn zonder uitzondering 
van een goede kwaliteit. Het geheel is voorzien van 
een harde kaft. 

(vervolg op pagina 130)
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Ik hoop ermee aan te tonen dat schildpadden, 
en bovenal de bijtschildpadden, mits correct 
gehuisvest, toch heel interessante dieren zijn 

voor de reptielenhouder en zeker een kans verdie-
nen. Let wel: Grote bijtschildpadden kunnen heel 

Chelydra serpentina osceola 
in een buitenterrarium

agressief en gevaarlijk zijn, indien de eigenaar niet 
precies weet hoe hij of zij het dier moet behande-
len. Zelfs jeugdige dieren kunnen een pijnlijke beet 
bezorgen die onmiddellijke medische zorgverlening 
kan vereisen.

Om eens een lans te breken voor een reptielengroep welke in mijn ogen te weinig aandacht 

krijgt in Lacerta, nu dan toch maar eens een pennenvrucht van mijn kant. Zelf houd ik al onge-

veer vijftien jaar een aantal verschillende waterschildpadden. Vandaar mijn keus om eens een 

artikel over mijn ervaringen met een van mijn schildpadden te schrijven, en wel over één van 

mijn favorieten, mijn mannetje Florida Bijtschildpad, bij mij en anderen beter bekend als 

Mr. Jaws.

Joris Drubbel 
0297-242119
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In den beginne
Als hummeltje van een centimeter of drie heb ik 
hem indertijd in de jaren ’90 gekocht bij een reptie-
lenzaak. In zijn beginjaren is hij gehuisvest geweest 
in steeds groter wordende aquaria. Tot aan mijn 
verhuizing in 2005 naar mijn huidige appartement 
zat hij in een aquarium van 100x40x40 centimeter. 
En dat werd toch echt te klein, zeker daar de decora-
tiestukken regelmatig werden ‘verschoven’ naar het 
door hem gewenste plekje. Het door een glazen bak 
zien stuiteren van een brok steen van een kilootje 
of wat is geen pretje. Ook in het donker een lamp 
boven de bak aandoen en gewoon de kaken vlak 
onder je horen ‘snappen’ is geen ervaring die je elke 
dag mee wilt maken, dus dat moest allemaal anders 
in de nieuwe huisvesting. Omdat ik ging samenwo-
nen, had mijn vriendin ook nog een inbreng, die 
zich meestal liet samenvatten tot de zin: ‘Dat beest 
komt er niet meer in hoor!!!’. Ik wilde zelf ook wat 
grotere huisvestingen voor de bijtschildpad en de 
roodwangen, dus dat werd een buitenverblijf. Na 
een lang proces van zoeken, wikken en wegen is de 
uiteindelijke huisvesting gebouwd op mijn dakter-
ras (Drubbel, 2006).

De huisvesting
De uiteindelijke keuze voor de buitenverblijven is 
een constructie van een tweetal vijverbakken en 
een kas geworden. De twee vijverbakken hebben 
de volgende afmetingen (lx b x h): 2,16 meter 
bij 1,21 meter bij 0,5 meter. Tussen de bakken 
is een tussenstuk waar de elektrische apparatuur 
(filter en verwarming) staat. De lage kas is 60 cm 
hoog aan de achterkant en loopt langzaam af naar 
beneden en beslaat de gehele bakopstelling (meer 
dan 4 meter dus). Alle dekramen kunnen worden 

opengezet op warme dagen, zodat ook ongefilterd 
zonlicht de dieren in de kas kan bereiken. Door 
middel van een vijverpomp en filter van het merk 
Velda, met ingebouwde UV-C lamp om de algen-
vorming tegen te gaan, kan ik de verblijven snel 
filteren dan wel leegpompen in de afvoerput die 
reeds aanwezig was en door de tuinslang aan te 
sluiten zijn de bakken weer snel schoongespoten en 
gevuld met schoon water. Op een grote vijvermand 
heb ik een grote platte steen geplaatst die kan die-
nen als zonplaats. Door aan een kant de vijvermand 
vrij te laten kunnen hier siergrassen en rietplanten 
groeien. Dit is overigens alleen gelukt bij de bak 
van de bijtschildpad. In de andere bak worden de 
planten door de roodwangen en een zaagrug eruit 
gewalst en stuk gevreten. 

Mijn Florida Bijtschildpad
Mijn bijtschildpad heeft momenteel een lengte 
van zo’n 30 centimeter gemeten over het rugschild 
(‘Straight Carapax Length’, SCL). De doorsnee 
volwassenen afmetingen zijn zo’n 35 centimeter, 
maar er zijn exemplaren die 45 centimeter SCL en 
groter meten. Bovendien kunnen mannetjes groter 
worden dan de vrouwtjes. Ik verwacht dan ook 
nog een lichte groei in de komende jaren. Door 
de massieve kop en de zeer lange staart en brede 
bouw van het rugschild komen de dieren al snel 
groter over dan ze daadwerkelijk zijn. Fabels over 
reusachtige bijtschildpadden zijn er altijd en soms 
worden ze ook nog eens verward met hun grote 
‘neef ’ de alligatorschildpad (Macrochelys temminc-
kii). Iedere reptielfan kent wel de uitzendingen van 
Animal Planet waar fervente krokodillenjagers en 
herpetologen ook een uitstapje naar de bijtschild-
padden en alligatorschildpadden maken. En gezegd 

Bijtschildpadden
Bijtschildpadden komen voor in een groot gebied: van oostelijk Noord-Amerika tot Canada – in 
het zuiden tot aan Ecuador. Zij zijn ook geïntroduceerd in Californië. Deze soort is grotendeels 
vleesetend met een natuurlijk dieet dat voornamelijk steunt op vis, aas, slakken, schaaldieren, 
salamanders en zelfs andere schildpadden. Als hij daar echt zin in heeft zal de Bijtschildpad ook 
wat plantenmateriaal eten inclusief eikels, terwijl ook visrestanten niet versmaad worden. De 
noordelijke dieren zijn zeer wel bestand tegen de kou en zijn  zelfs onder het ijs nog actief. Hoe 
zuidelijker, hoe minder koude-tolerant de dieren worden.
De vier ondersoorten:
Chelydra serpentina acutirostris, Ecuadoriaanse/ Zuid-Amerikaanse Bijtschildpad
Chelydra serpentina rossignonii, Mexicaanse / Centraal (Midden) Amerikaanse Bijtschildpad
Chelydra serpentina osceola, Florida Bijtschildpad
Chelydra serpentina serpentina, Gewone Bijtschildpad
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Typische kop van de florida bijtschildpad, let op de vele huidstekeltjes. 
De Florida bijtschildpad van de auteur.
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moet worden, de exemplaren die zij laten zien zijn 
enorm. Wellicht dat de in de literatuur aangegeven 
maximale grootte inderdaad maar eens moet wor-
den onderzocht en wellicht moet worden herzien.
Ik vind dat het gedrag van mijn schildpad is ver-
anderd sinds hij in zijn grote onderkomen zit. Was 
hij eerst op alles en iedereen kwaad en probeerde 
hij door het glas heen bezoekers of mijn katten te 
grazen te nemen, sinds hij in de vijverbak zit en 
dus geen langslopende figuren meer ziet, is hij veel 
rustiger. Nu ligt hij vaak in een hinderlaag op eten 
te wachten of is juist heel actief aan het jagen. Met 
mooi weer geniet hij zichtbaar van de warme zon-
nestralen en heel af en toe is hij zelfs aan het ‘bas-
ken’. Het hele gedrag is veel natuurlijker geworden 
en dit is fantastisch om te bestuderen of simpelweg 
van te genieten. Daarnaast vind ik het onderhoud 
van de kas-opstelling, vijverbakken en de dieren zelf 
echt een heerlijke hobby en een uitstekende manier 
om mij buiten lekker te ontspannen. Al zeg ik het 
zelf, ik ben zeer tevreden over mijn opstelling.

Voedering
Uit de nabijgelegen poldersloten haal ik veel water-
planten die zowel als bijvoer (voornamelijk bij de 
sierschildpadden in de andere bak) dienen als ter 
decoratie en schuilplaats. Dat deze waterplanten 

Boven: Plastron.

Onder: Indicatie van de kopgrootte van een bijtschildpad uit 

Ecuador (foto Ferry Grunewald)
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Tweemaal portret Chelydra serpentina acutirostis uit Ecuador (foto’s Ferry Grunewald)
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Boven: Binnen in het buitenverblijf. Rechterpagina: overzicht van het buitenverblijf.

Onder: Ook bijtschildpadden zonnen graag!
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ook voor verrassingen kunnen zorgen, bleek wel 
toen er opeens ook kikkers en visjes in mijn bak 
zaten. Deze diertjes zijn als kuit en dril met de 
planten meegekomen en verder in de bak tot 
wasdom gekomen. Tot mijn verbazing zaten die 
kikkers er bij een laatste controle in november 
2005 nog steeds doodleuk bij. De bijtschildpad 
liet ze (vooralsnog?) met rust. Ook de kleine visjes 
(baarsjes) waren gegroeid. Deze kikkers en visjes 
verrichten overigens een grote rol in het opruimen 
van de vele muggen en vliegjes die zich in de kas 
ophouden. In februari 2006 waren de eerste kikkers 
alweer uit winterslaap en waren alweer door de bak 
aan het rondstruinen. De bijtschildpad daarentegen 
was nog zeer sloom en sliep de meeste uren van de 
dag. Door de koude maand maart was ook in deze 
maand nog niets te beleven.
Qua voer pas ik mij zoveel mogelijk aan de natuur-
lijke omstandigheden aan. Dus veel water- en 
landslakken, wormen en wat vis en wat er nog meer 
in de waterplanten zit. Als bijvoeding ontbreekt 
het commerciële voedsel niet en regelmatig geef 
ik van die grote gedroogde garnalen en vissen en 
voedersticks van onder andere JBL en stukjes mager 
soepvlees. Ook een pinkie of hele muis gaat er altijd 
in als koek.
Bij de noodzakelijke controles van het dier is het 
altijd oppassen. Toen de schildpad nog in een aqua-
rium zat, was de controle eenvoudiger door hem 
simpelweg door het glas heen te bekijken en door 
middel van wat duw- en trekwerk hem in dusdani-
ge posities te manoeuvreren dat alle kanten konden 

worden bekeken. Nu in de vijverbak gaat dat niet 
en moet ik het dier uit de bak tillen. Doe dit echter 
nooit aan de staart alleen, door een beschadiging 
aan de staartwortel die zo kan ontstaan schijnen de 
dieren zelfs te kunnen overlijden. Zelf grijp ik hem 
aan de achterkant van het rugschild beet en schuif 
dan mijn vingers onder de staart en het buikschild. 
Door hem dan omhoog te liften en met de andere 
hand het rugschild beet te houden, lukt het aardig 
het dier uit de bak te krijgen. Altijd oppassen voor 
de lange nek en scherpe nagels…

Literatuur
Drubbel, J., 2006. Het houden van schildpadden 
in een tuinkas. Trionyx 4 (2): 52-55.

Summary
Keeping turtles in a greenhouse
The author describes the husbandry of an adult 
Florida snapping turte (Chelydra serpentina 
osceola) in its outdoor enclosure, a pond within 
a greenhouse. The keeping and feeding of the 
turtle and the maintenance of the pond is 
described. The author states that turtles, and 
specifically snapping turtles, make great ani-
mals for herpetologists to keep and study. The 
behaviour of a snapping turtle in a pond like 
this gives a good impression of the behaviour 
in the wild and therefore a great study-object 
at home. 
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Dibamus taylori (Squamata: DibamiDae) 

bevestigd voor Nusa Penida, 
Indonesië

Met het verschijnen van het boek van 
McKay (2006) is een goed overzicht 
van de Balinese herpetofauna beschik-

baar gekomen. Eén van de opmerkelijke soorten 
die wordt genoemd is Dibamus taylori (Taylor’s 
Oriental burrowing lizard), een pootloze, blinde 
hagedis. Deze was nog niet eerder gemeld van Bali 
of Nusa Penida. Door McKay wordt echter aangege-
ven dat aan de determinatie kan worden getwijfeld, 
aangezien de diagnostische kenmerken door de 
beschadigingen van het enige bekende exemplaar 
niet meer zichtbaar waren. Tijdens een kort verblijf 
in 2005 op Nusa Penida is door de auteur een 
exemplaar van Dibamus gevangen, waardoor het 
voorkomen van D. taylori kan worden bevestigd.

Nusa Penida
Nusa Penida is een klein eiland ten zuiden van Bali 
op ongeveer 12 kilometer afstand van de Balinese 
kust. Het bestaat uit een kalksteenplateau dat in 
het noordelijk deel langzaam afloopt, hier zijn dan 
ook stranden te vinden. De zuidelijke kust bestaat 
uit steile kliffen. Het heuvelachtig eiland is vrij 
droog en vrijwel geheel in cultuur gebracht. Hier 
en daar, met name rond wat kleine tempels, zijn 
restjes bos te vinden. Dit is bijna allemaal secundair 
bos, alleen op de hoogste top van het eiland, Bukit 
Mundi (529 meter), is het bos misschien nog pri-
mair (Vermeulen & Whitten, 1998).
Tijdens het korte bezoek zijn weinig andere soorten 
reptielen waargenomen, alleen Hemidactylus frena-
tus (Tjitjak), Cryptoblepharus renschi (Blue-tailed 
snake-eyed skink), Eutropis multifasciata (Kadal of 
Veelstreepskink) en Lygosoma bowringii (Bowring’s 
supple skink).
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Dibamus taylori
Op 2 maart 2005 heb ik ongeveer één kilometer 
ten noorden van het dorpje Tanglad een exemplaar 
van D. taylori aangetroffen. Deze nieuwe vindplaats 
ligt ongeveer 4 kilometer ten westen van Karang, 
waar het eerste exemplaar van Dibamus is gevangen 
(McKay, 2006). Het habitat was relatief vochtige, 
hoog opgaande begroeiing, ingeklemd tussen een 
weg en extensieve gebruikte akkertjes. Het dier 
werd gevonden onder een steen.
Het 14,4 centimeter lange mannetje was donker 
bruin met enkele roze vlekken. Diagnostisch voor 
de soort is de combinatie van de drie postocularia, 
de drie schubben grenzend aan het infralabiale, de 
24 rijen schubben midden op het lichaam, het rela-
tief kleine frontale (verhouding t.o.v. frontonasale 
is 0,45) en het aantal subcaudalia (Greer, 1985; 
Das & Lim, 2005). Het precieze aantal subcauda-
lia liet zich niet exact bepalen aangezien de staart 
geregenereerd was. Een schatting geeft een aantal 
van circa 48-52.
Naast Nusa Penida komt D. taylori voor op 
Lombok, Sumbawa, Komodo, Flores, Sumba en 
Wetar (McKay, 2006). Van Java en Bali zijn (nog) 
geen Dibamus-soorten bekend (U. Manthey, pers. 
med.). Dibamus-soorten worden in het veld wei-
nig gevonden. Deze vrijwel blinde, ondergronds 
levende dieren komen vrijwel nooit aan de opper-
vlakte (Greer, 1985). Vrijwel alle vondsten worden 
gedaan door ze op te graven of bij het keren van 
stenen en hout. De bekende verspreiding van zowel 

D. taylori en de andere soorten binnen het genus 
is dan ook onvolledig. Het lijkt bijvoorbeeld vrij 
onwaarschijnlijk dat er geen soorten voorkomen 
op Java en Bali.

Literatuur
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Summary
Dibamus taylori (Squamata: Dibamidae) confir-
med for Nusa Penida, Indonesia
The occurrence of Dibamus taylori could be con-
firmed for Nusa Penida, Indonesia. The noted 
diagnostic characters were: three postoculars, three 
scales on the posterior edge of the infralabial, 24 
midbody scale rows and its small frontal (relative 
size compared with the frontonasal being 0,45). 
Due to the regenerated tail its subcaudal count was 
estimated 48-52.

Pagina links: Vindplaats Dibamus taylori; boven: Kop van Dibamus taylori
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Opvallende details
Het gevaar van een algemeen boek over schildpad-
den is dat de inhoud slechts een herhaling van 
zetten is, in die zin dat wordt herhaald wat al 
eerder elders in boekvorm of in  een artikel in een 
tijdschrift is verschenen. Ik probeer bij het lezen 
van dit soort algemene boeken altijd alert te zijn 
op onderdelen die in mijn ogen opmerkelijk zijn of 
afwijken van de “geldende leer.”

Ik wil enkele van de opmerkelijke stellingen naar 
voren halen.

In hoofdstuk “Nach der Winterstarre ist vor •	
der Winterstarre” wordt betwijfeld of schild-
padden met een lege darm in ruste moeten 
gaan. De auteurs waarschuwen voor het gevaar 
dat schildpadden met een leeg darmkanaal in 
het voorjaar moeilijker een goede start kunnen 
maken (blz. 71). 
In dit verband worden dus ook vraagtekens •	
gezet bij het nut om schildpadden vóór de 
winterrust regelmatig te baden. Dit standpunt 
is ook in een andere van oorsprong Duitse uit-
gave naar voren gebracht (Bruekers, 2007).
Interessant is de uitleg van een auteur die •	
nader ingaat op het verband tussen schild-
afwijkingen en de temperatuur waarop de 
eieren worden uitgebroed. Overigens wordt 
bij de onderdelen over het kweken met schild-
padden niet gewezen op het optreden van 
bimodaliteit. Dit fenomeen bij het bebroeden 
van schildpadeieren refereert aan het feit dat 
eieren van hetzelfde legsel, die onder dezelfde 
omstandigheden worden geïncubeerd, toch op 
verschillende momenten uit kunnen komen.

In het boek ontbreekt het niet aan praktische tips 
voor het inrichten van buitenterraria en kassen. Zo 
wordt uitvoerig ingegaan op een manier waarop je 
zeer efficiënt een kas of een ander schuilhok kunt 

verwarmen door geraffineerd van een aquariumver-
warming gebruik te maken.
Wat ik verder nog opmerkelijk vond, en niet eerder 
in een boek ben tegengekomen, is een hoofdstuk 
waarin je een aantal boekbesprekingen terugvindt. 
In totaal wordt een dertiental boeken behandeld. 

Wel heb ik suggesties voor een eventuele tweede 
druk. Ik ben van mening dat de Noord-Afrikaanse 
Testudo’s ook een plaats in dit boek verdienen. In 
het bijzonder de soorten of ondersoorten uit deze 
warme, droge milieus vragen een speciale zorg. 
Mogelijk geldt dat eveneens voor de ondersoorten 
van Testudo horsfieldi, want ook deze schildpadsoort 
bestrijkt een enorm verspreidingsgebied met soms 
sterk wisselende leefomstandigheden. 
Tot slot zou ik de uitgevers aanraden de volgende 
keer een trefwoordenregister op te nemen, omdat 
dit het gericht zoeken naar onderwerpen aanmer-
kelijk vereenvoudigt.

Conclusie
Het boek biedt de lezer veel praktische informatie 
over het houden van de vier  Testudo-soorten die vrij 
algemeen in gevangenschap worden verzorgd. Wel 
moet erop worden gewezen dat van de ondersoor-
ten van Testudo graeca alleen de ondersoort ibera 
uitvoerig wordt belicht. De inhoud is gevarieerd en 
biedt de lezer veel informatie over praktische zaken. 
In het boek worden de doorkijkjes naar de vrije 
natuur niet vergeten. Verder leveren de veelheid aan 
onderwerpen en de mooie foto’s voldoende stof tot 
nadenken. Kortom: ik vind dit boek een aanrader 
voor elke praktisch ingestelde schildpadhouder 
(met enige kennis van de Duitse taal).

Literatuur:
Bruekers, J.; 2007; Boekbespreking: De Griekse 
landschildpad; Lacerta 65(1); pag. 40-41.

Jaco Bruekers 
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alle geraadpleegde en in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven.

Tijdschriftartikel: Auteur, jaar. Titel. Titel van tijdschrift Jaargang (aflevering): Pagina’s. (bijvoor
beeld. Leeuwen, F. van, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrho
gaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42 (6): 230 237. )

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

Bij boeken met  
per hoofdstuk 
verschillende auteurs:

Auteur, jaar. Hoofdstuktitel. In. Redacteur (red.) Boektitel. pagina’s. Uitgever, 
stad. (bijvoorbeeld. Donoghue S. & J. Langenberg, 1996. Nutrition. In. 
Mader, D. R. (red.) Reptile medicine and surgery. 148174. W B. Saunders 
Company, Philadelphia.)

Neem in twijfelgevallen of bij vragen contact op met de redactie voor afspraken over de aanlevering.

Beknopte aanwijzingen voor auteurs




