
LacertaNEDERLANDSE VERENIGING VOOR HERPETOLOGIE EN TERRARIUMKUNDE

maart-april 2009Jaargang 67 2



LacertaNEDERLANDSE VERENIGING VOOR HERPETOLOGIE EN TERRARIUMKUNDE

© 2009 NVHT Lacerta ISSN 0023-7051

Lacerta
“Lacerta” is de tweemaandelijkse publicatie van de Nederlandse Vere
ni ging voor Herpetologie en Terrariumkunde (NVHT) “Lacerta.” De 
vereniging heeft ongeveer 1200 leden, waarvan ongeveer 100 in het 
buitenland. Voor plaatsing komen in aanmerking Nederlandstalige 
artikelen over reptielen, amfibieën, geleedpotigen, terrariumtechniek 
en terrariumplanten. Gedegen artikelen over voortplanting, gedrag en/
of ecologie, geschreven voor een breed publiek, worden met prioriteit 
behandeld. Originele bijdragen genieten de voorkeur, maar onder 
bepaalde omstandigheden komen ook eerder gepubliceerde artikelen 
(bijvoorbeeld vertalingen uit een vreemde taal) en/of illustraties 
voor publicatie in aanmerking, mits schriftelijke toestemming van de 
copyrighthouder kan worden overgelegd.
Lacerta heeft geen winstoogmerk. Medewerkers en auteurs ontvangen 
geen honorarium. Auteurs van wie bijdragen van in totaal twintig 
pagina’s (inclusief illustraties) in Lacerta geplaatst worden, hebben in 
het daaropvolgende jaar recht op een gratis abonnement. Het is niet 
noodzakelijk dat deze twintig bladzijden in één jaargang geplaatst zijn. 
Auteurs ontvangen daarnaast drie presentexemplaren van de aflevering 
waarin hun bijdrage is geplaatst.
Overname van artikelen, of delen daarvan, alléén na schriftelijke toe
stem ming van de uitgever (vertegenwoordigd door de hoofd re dac teur).

Lidmaatschap en abonnement
Bij het lidmaatschap van de vereniging is een abonnement op het 
tweemaandelijkse tijdschrift “Lacerta” inbegrepen.
Verenigingsjaar en jaargang lopen van januari tot december. De 
contributie voor 2009 bedraagt voor Nederland: €32,25 (bij 
machtiging €30,75), België €33,75, overige landen van Europa 
€46,25, rest van de wereld €56,25. Daarnaast kent de vereniging 
nog het gezinslidmaatschap, zonder tijdschrift (€10,75) en het 
jeugdlidmaatschap (€27,25, bij machtiging €25,75).
Adreswijziging, aanmelding of opzegging (dit laatste vóór 
1 november) schriftelijk bij de ledenadministratie:
J. ter Borg
Nieuwemeerdijk 253
1171 NP Badhoevedorp.

Aanwijzingen voor auteurs zijn te vinden op www.lacerta.nl of 
kunnen worden aangevraagd bij de redactie.

Druk: Drukkerij Van der Meer, Oosterwolde (Fr.)

Uitgever: Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde “Lacerta”, KvK Utrecht nr. 40478049
Hoofdredacteur: J.W.L. Smits
Redactieadres: Sint Franciscusweg 34, 6417 BD Heerlen
E-mail: redactie@lacerta.nl
Internet: www.lacerta.nl
Opmaak: J.W.L. Smits
Redactieraad: J.W.L. Smits, J. ter Borg, F. Fleminks, T. Groot, Y. Horstink, M.L. Kik, D. Lambrechts, A.A. Verveen
Ereleden: E.F. Elzenga, B. Kruyntjens, A. Zuiderwijk, P. Zwart, J. ter Borg.

Lacerta
Lacerta is the bimonthly journal of the Dutch Society for Herpetology 
and Herpetoculture NVHT Lacerta The society has approximately 
1200 members, of which about 100 reside outside the Netherlands. 
Articles considered for publication concern reptiles, amphi¬bians, 
arthropods, terrarium techniques and terrarium plants. Thorough 
papers addressing captive propagation, behaviour and/or eco¬logy, 
written for a broad audience, are treated with priority. Original sub
missions are preferred, but under certain conditions artwork and 
papers that have been published elsewhere (e.g. translations of papers 
previously published in a foreign language) may be consi¬dered for 
publication, provided written permission of the copyright holder is 
supplied with the submission.
Lacerta is a nonprofit organisation. Neither authors nor editors 
receive a honorarium, however once the number of published pages 
(inclu¬ding artwork) by an author exceeds 20, the author is eligable 
for a free subscription to the subsequent volume (6 issues). It is not 
neces¬sary that these 20 pages are published in the same volume. 
Authors furthermore receive three complimentary copies of the issue 
in which their articles have been published.
Reproduction of articles published in Lacerta, or parts thereof, is only 
permitted after written consent of the Publisher (represen¬ted by the 
editor) has been obtained.

Membership and subscription
Membership of the Society includes a subscription to Lacerta (a 
full color magazine, six issues a year).
Membership dues for 2009 are for the Netherlands € 32.25, for 
Belgium € 33.75, for Europe € 46.25, for the rest of the world 
€  56.25.
Registration, change of address and cancellation (the latter before 
November 1st) should be sent in writing to the Membership 
Secretary:
J. ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253
1171 NP Badhoevedorp 
the Netherlands.

Instructions for authors can be obtained from the editor and are 
also available at www.lacerta.nl. 



Omslag: 
Anolis argenteolus  
Zie het artikel op pagina 58 en volgende. Foto Robert Hoog-
veld.

Gonatodes albogularis Jan en Ina Tuns 
Gonatodes albogularis is een in Costa Rica veel voorkomende 
gekkosoort, die volgens bestaande literatuur niet of nauwelijks 
zou voorkomen op Peninsula Osa. De waarnemingen van de 
auteurs bewijzen echter het tegendeel. 48

Cyclodomorphus gerrardi, voedselspecialist? Siebren Kuperus 
De Slakkenskink is een echte voedselspecialist die zich vrijwel 
geheel toelegt op het eten van huisjesslakken. Hoewel ze in tij-
den van schaarste in gevangenschap ook kattenvoer aannemen, 
heeft een van deze dieren de auteur laten zien dat ook andere 
zaken soms goed in de smaak vallen. 55

Kweken met Anolis argenteolus Robert Hoogveld 
In dit artikel focust de auteur zich met name op de kweek met 
deze rotsanolis. Hij heeft gedurende ruim twee jaar interes-
sante waarnemingen kunnen doen en veel gegevens over de 
voortplanting verzameld. 58

Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier: 
13. Vervellen (5): Ongelijkmatig optreden en verloop van 
de vervelfase A.A. Verveen 
In dit artikel beschrijft de auteur een volkomen onverwacht 
gevonden verschijnsel. Zoals iedereen als vanzelf sprekend 
aanneemt dacht ook hij dat het proces van de vervelling over 
de hele huid van het dier tegelijk begint en eindigt. Dat gelijk-
tijdig eindigen in de vorm van het uittrekken van de oude jas 
klopt wel, maar gelijktijdigheid blijkt niet te gelden voor wat 
daarvóór gebeurt. Het vervelproces start ongelijkmatig en deze 
ongelijkmatigheid blijft het hele proces doorspelen. Pas als alles 
klaar is gaat de jas uit, het bevel daartoe gaat waarschijnlijk uit 
van (de toestand van) de schilden op de ogen. 69
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Jan en Ina Tuns 
San Juan de Sierpe 

Peninsula Osa, Costa Rica  
www.jamanasin.nl jamanasin@gmail.com 

Foto’s auteur tenzij anders vermeld

Gonatodes albogularis
DUMÉRIL & BIBRON, 1836
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In dit artikel wordt een in Costa Rica veel 
voorkomende gekkosoort beschreven. Volgens 
bestaande literatuur zou deze soort niet of 

nauwelijks voorkomen op Peninsula Osa. Onze 
waarnemingen bewijzen echter het tegendeel. Bij 
het hoofdstuk “eigen waarnemingen” proberen we 
hiervoor een verklaring te geven. De soort welke 
beschreven wordt is Gonatodes albogularis, een 
dagactieve gekko.

Algemeen
Volwassen mannetjes van deze dagactieve, in 
bomen levende gekko kunnen niet worden ver-
ward met enige andere hagedis. De kop van deze 
dieren is helder oranje, het lichaam zwartachtig tot 
grijs bruin met blauwe stippen op de flanken en een 
witte staartpunt (indien deze nog compleet is). De 
vrouwtjes en jonge dieren kunnen alleen met ande-
re kleine gekko’s worden verward (Lepidoblepharis 
en Sphaerodactylus), maar verschillen van deze 
door het ontbreken van intrekbare nagels en ver-
grote eindschubben op de vingers en tenen.

Beschrijving
De totale lengte van deze dieren is hooguit 113 
mm, waarbij geen verschil in lengte bestaat tussen 
de mannetjes en de vrouwtjes. De kopromplengte 
is tussen de 36 en 48 mm. De staart is van gemid-
delde lengte en neemt ongeveer 50 tot 58% van de 
totale lengte voor zijn rekening.
De pupil van deze dieren is verticaal. De schubben 
op de bovenzijde van het lichaam en de kop zijn 
gegranuleerd. De buikschubben zijn plat en over-
lappen elkaar, ze zijn groter dan de schubben op 
de rug. De mannetjes hebben een aantal vergrote 
schubben (welke de vorm van een soort schild 
hebben) op de onderzijde van de dijen en de buik. 
Onder de vierde teen zitten 18 tot 22 lamellen. 
De rugzijde van de mannetjes is zwartachtig tot 
grijs bruin met blauwe stippen op de flanken. De 
rugzijde van de vrouwtjes en jonge dieren is vaal 
grijs bruin gespikkeld met onregelmatige zwarte 
markeringen. De buikzijde is grijs tot wit. De iris 
is bruin van kleur.

Voorgaande pagina’s: Biotoop Gonatodes albogularis Onder: Gonatodes albogularis vrouw
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Leefgebied
Deze soort wordt gevonden in de natte, vochtige 
en droge laaglandbossen. Ze worden ook gezien in 
graslanden, op hekwerken langs wegen, omgeval-
len bomen, vuilnishopen en door mensen gemaak-
te constructies.

Verwante soorten
Lepidoblepharis xanthostigma 
Spaerodactylus-soorten

Leefwijze
Fitch (1973a, b) heeft het gedrag van deze gekko 
op sommige delen tot in detail beschreven. Het 
hieronder staande is grotendeels gebaseerd op zijn 
bevindingen.
Alhoewel Gonatodes albogularis veelvuldig voor-
komt in het laagland, zijn de grootste populaties 
toch te vinden in de droge laaglandbossen in 
noordwest Costa Rica. De dieren zijn het meest 
actief in de late middag, wanneer ze in de schaduw 
op zoek gaan naar voedsel. Het zijn zeer schuwe 
dieren, die vluchten bij onraad naar alle voorhan-
den zijnde verticale schuilplaatsen, van grond-
niveau tot vier meter hoogte. Deze dieren zitten 
zelden stil en rennen van de ene naar de andere 

plaats, verdwijnen in holen of onder rotsen, om zo 
van schuilplaats naar schuilplaats te gaan.
De mannetjes zijn erg territoriaal en jagen andere, 
kleinere, mannetjes weg uit hun relatief kleine 
territorium (10 tot 20m²). Om hun rivalen af te 
schrikken bewegen ze hun staart voorwaarts over 
de rug en zwaaien hier dan mee, zodat de witte 
staartpunt goed zichtbaar is. Indien de rivaal te 
dichtbij komt richten ze hun lichaam op en buigen 
het hoofd. Indien dit nog niet voldoende afschrikt 
rennen ze op hun rivaal af en proberen hem te 
bijten.
In de meeste gevallen zitten er verspreid op een 
boom of andere constructie niet meer dan één of 
twee exemplaren. Fitch (1973a) heeft echter op 
grote bomen (Ficus) wel groepen van tien tot veer-
tig dieren gezien.

Voortplanting
De voortplantingsactiviteit bij deze gekko’s blijkt 
sterk afhankelijk te zijn van het voedselaanbod. 
Aan de Atlantische kust, waar geen echt gemar-
keerd droog seizoen voorkomt, leggen de vrouw-
tjes het gehele jaar door eitjes. Deze eitjes worden 
een voor een gelegd en alleen in de maanden 
december en januari vindt een vermindering van 

Gonatodes albogularis, man. Foto J. v.d. Graaf
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het aantal plaats.
In het droge bos aan de Pacifische kust neemt 
de voortplanting duidelijk af in de droge maan-
den november tot maart. De populaties aan de 
Atlantische zijde bestaan het gehele jaar door uit 
dieren van allerhande afmetingen en leeftijden. 
De populaties in het droge noordwesten geven 
een duidelijke fluctuatie te zien in aantal. Aan het 
begin van het droge seizoen in het noordwesten 
zijn dieren van alle leeftijden aanwezig in de popu-
laties. Aan het einde van het droge seizoen, als het 
voortplantingsseizoen begint, zijn er veel volwas-
sen dieren en grote jongen aanwezig. In juli en 
augustus komt er een groot aantal jonge dieren uit 
waardoor aan het einde van het natte seizoen alle 
leeftijdsgroepen weer aanwezig zijn in de popula-
ties. De jonge dieren zijn 17 tot 19 mm groot. Ze 
zijn met zes maanden geslachtsrijp.

Verspreidingsgebied
Laagland in Centraal Amerika van de Pacifische 
kust Chiapas, Mexico en oostelijk Guatemala 
(Atlantische kust), westelijk Venezuela en de eilan-
den Cuba, Jamaica, Grand Cayman en Hispaniola.

Eigen waarnemingen
Zoals eerder aangegeven zou volgens bestaande 
literatuur Gonatodes albogularis niet of nauwelijks 
voorkomen op Peninsula Osa. Wij hebben echter 
op Playa Blanca (La Palma) grote aantallen gezien 
op de palmbomen. Het ging hierbij om zowel 
mannen als vrouwen. Ook in Rincon (bij een plaat-
selijk restaurant) hebben wen een aantal dieren 
waargenomen. De laatste waarneming hebben we 
gedaan op onze eigen lodge. Het gaat hierbij om 
een klein aantal, maar er zijn ook hier zowel man-
nen als vrouwen. Door deze waarnemingen zijn we 
zo vrij geweest om het bestaande kaartje (Savage, 
2002) van het verspreidingsgebied aan te passen. 

Gonatodes albogularis

Verspreidingsgebied van Gonatodes albogularis, naar Savage, 2002. 
Groen gemarkeerde vindplaatsen toegevoegd door auteur.
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De groene stippen op Peninsula Osa hebben we 
dus toegevoegd.
De reden waarom dat niet is gedaan door Savage 
(2002) kan volgens ons de volgende zijn:
•	 Er is niet echt onderzoek gedaan naar de 

aanwezigheid van Gonatodes albogularis op 
Peninsula Osa en/of

•	 Tijdens eerder onderzoek waren de populaties 
nog dermate klein dat hier geen melding van is 
gedaan en/of

•	 Na eerder onderzoek zijn de populaties nu 
dermate gegroeid dat het verantwoord is om 
hier melding van te maken, waarvan acte.

Volgens ons ligt het niet voor de hand dat de dieren 
door mensen zijn uitgezet op Peninsula Osa (hier 
is het verspreidingsgebied te groot voor). Het kan 
echter wel mogelijk zijn dat ze aan het migreren 
zijn en hierbij ondertussen ook Peninsula Osa heb-
ben geannexeerd. Het zijn echte cultuurvolgers, 
want ze worden veel op plaatsen gezien waar ook 
menselijke activiteiten plaatsvinden. In tegenstel-
ling tot de bewering dat de dieren zelden stil zit-
ten kunnen wij melden dat de dieren bij ons op 
de lodge vaak voor langere tijd op dezelfde plaats 
blijven zitten.

Terrarium
Gezien de natuurlijke leefomstandigheden hoeft 
het terrarium niet overvloedig te worden ingericht 
met beplanting e.d. Zorg wel voor voldoende ver-
ticale klimmogelijkheden en wat schuilplaatsen 
(platte stenen of rotsen) op de bodem. Indien er 
direct zonlicht op/in het terrarium valt is kunstma-
tige verlichting niet echt noodzakelijk. Zorg er wel 
voor dat de dagtemperatuur het gehele jaar schom-
melt tussen de 24 en 300C met ’s nachts een daling 
tot minimaal 200C. Sproei het terrarium regelma-
tig, maar niet te overvloedig. De luchtvochtigheid 
mag overdag gedurende een aantal weken zakken 
tot 40 à 50%. In de nachtelijke uren moet deze 
echter weer oplopen tot 80 à 90%. Geef de dieren 

Literatuurlijst
Fitch, H. S., 1973a. A field study of Costa Rican 

lizards. Univ. Kansas Sci. Bull. 50 (2): 39-126
Fitch, H. S., 1973b. Population structure and sur-

vivorship in some Costa Rican lizards. Occas. 
Pap. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas. 18: 1-41

Savage, J. M., 2002. The amphibians and reptiles 
of Costa Rica. A herpetofauna between two 
continents between two seas. The University of 
Chicago Press, Chicago.

Gonatodes albogularis, man
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minimaal vijf keer in de week zoveel eten als ze op 
kunnen. Dit voedsel moet hoofdzakelijk bestaan 
uit kleine insecten.
Deze dieren kunnen het beste koppelsgewijs wor-
den gehouden in een terrarium met de volgende 
afmetingen: 80x60x40 cm (hxbxd). Bij Jamanasin 
Lodge leven deze dieren nauw samen met Mabuya 
unimarginata.

Summary
Gonatodes albogularis Duméril & Bibron, 1836
Adult males of this small diurnal arboreal gecko 
cannot be mistaken for any other lizard. They have 
bright orange heads, blackish to gray-brown bodies 
with bluish lateral spots. Total length of this animal 
is 113 mm, with no sexual dimorphism in size. 
Adults are 36 to 48 mm in standard length and the 
tail is 50 to 58% of total length.
They live throughout the lowlands in dry, moist 
and wet forests in every conceivable situation 
including pastures, roadside fences and human 
made structures.
Reproductive activity appears to be influenced by 
food availability. On the Atlantic slope females 
produce eggs throughout the year with some 
decrease in frequency  in December and January. 
At the Pacific slope reproduction declines during 
November through March. Hatchlings are 17 to 
19 mm in standard length and they attain sexual 
maturity at about 6 months of age.

Erratum: Ameiva festiva
Door de oplettendheid van Peter Mudde, waarvoor 
onze dank, zijn we in staat om een aantal foutieve 
zaken in het artikel over Ameiva festiva recht te 
zetten. Terecht heeft Peter opgemerkt dat het bij 
de dieren op de foto’s niet om Ameiva festiva gaat, 
maar om aanverwante soorten namelijk Ameiva 
leptophrys (titelpagina) en Ameiva quadrilineata 
(pagina 8 en 9).
Ook onze waarneming over het feit dat een Ameiva 
festiva een Ameiva quadrilineata opeet (pagina 7) 
is dan ook niet correct. Het gaat hierbij om een 
groot exemplaar van Ameiva quadrilineata welke 
een kleinere soortgenoot opeet.
Onze welgemeende excuses voor deze storende 
missers en hierbij alsnog een aantal foto’s van 
Ameiva festiva.

Jan en Ina Tuns
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Tot vorig jaar hield ik enkele exemplaren 
van de Slakkenskink (Cyclodomorphus ger-
rardi). Deze soort is een echte voedsel-

specialist die zich vrijwel geheel toelegt op het 
eten van huisjesslakken. Hoewel ze in tijden van 
schaarste in gevangenschap ook kattenvoer aan-
nemen, heeft een van deze dieren mij laten zien dat 
ook andere zaken soms goed in de smaak vallen.

Beschrijving van het voorval
Het begon in 2002 toen ik drie jonge Slakkenskinks 
kocht van enkele weken oud. Deze dieren groeiden 
samen op, op een dieet van huisjesslakken en 
kattenvoer, en vertoonden onderling totaal geen 

agressie. Met het oog op eventuele kweek heb ik 
een paar maanden later nog een onverwant vierde 
dier aangeschaft. Dit vierde dier werd na een qua-
rantaineperiode bij de anderen gevoegd en ook dit 
verliep probleemloos.
Na enige maanden werd er af en toe eens een dier 
nagejaagd en hoorde ik soms flink wat geblaas en 
gesis uit de bak. Ik maakte mij hier niet druk om, 
omdat hagedissen wel vaker een meningsverschil 
hebben. Daarbij begonnen de dieren langzamer-
hand geslachtsrijp te worden, geen zorgen dus. 
Toch werd dit hoe langer hoe erger en uiteindelijk 
verloor een van de dieren zelfs een staart bij het 
vechten.

Cyclodomorphus gerrardi, 
voedselspecialist?

Siebren Kuperus 
Heggewinde 81 

8935 PR Leeuwarden 
s_kuperus@hotmail.com 

Foto’s: F. van Vliet
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Behalve deze staart 
was de vrede in de 
bak inmiddels ook 
voorgoed verlo-
ren en ik heb hier-
na de dieren enige 
maanden geschei-
den gehouden (vier 
dieren, vier bakken). 
Later ben ik weer lang-
zamerhand verschil-
lende combinaties van 
dieren gaan uitproberen 
om te zien wie er nou eigenlijk ruzie had met 
wie.

Toen ging het weer mis. Bij een flink gevecht ont-
dekte ik wederom een afgebeten staart. Gek genoeg 
bleek een van de dieren een bijzondere interesse 
voor deze staart te hebben: de eigenaar zelf! Ik 
trof het dier aan met zijn eigen afgebeten staart in 
zijn bek en het was vrij duidelijk dat hij deze wilde 
gaan opeten. Ik nam het dier uit het terrarium, 
maar dat stoorde hem blijkbaar niet. Uiteindelijk 
heeft het dier zittend op mijn handen zijn volledige 
eigen staart verorberd. Hierna heb ik het dier terug 
in een terrarium gezet, verbijsterd dat het zo’n 

groot deel van 
zichzelf kon binnenhouden. 

Uiteindelijk bleek de staart toch te lang en te stug 
om binnen te houden en het dier heeft deze dan 
ook weer uitgebraakt. Toen de “autokannibaal” 
zelfs toen niet ophield met zijn pogingen verder 
te eten heb ik tenslotte de staart uit het terrarium 
verwijderd.

Een verklaring voor dit gedrag heb ik nooit gevon-
den. De dieren waren goed doorvoed dus honger 
is het niet geweest. Mogelijk betreft het natuurlijk 
gedrag voor deze soort om zo min mogelijk kost-
bare voedingsstoffen te verliezen? De andere twee 
dieren die hun staart verloren hebben keken hier 
niet naar om. Maar goed, gelukkig hebben we de 
foto’s nog….
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Summary
Cyclodomorphus gerrardi, a food-specialist?
The author describes a remarkable observation on a captive Pink tongued 
skink (Cyclodomorphus gerrardi). A group of four animals was raised 
together, but started to fight amongst each other when they reached sexual 
maturity. When one of the animals lost its tail in such a fight it decided to 
eat it. Even when taken out of the enclosure the animal continued with the 
strange meal. Although it managed to eat the whole tail, the size and  rigid-
ity of it all forced the animal to regurgitate it. The tail was then taken away 
from the animal as even then it didn’t stop its attempts to eat it.
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In de zomer van 2006 werd ik benaderd door 
medehobbyist Denny Lambrechts met de vraag 
of ik geïnteresseerd was in Anolis argenteolus. De 
diertjes zouden we kunnen laten komen vanuit 
Duitsland. Omdat deze anolissoort een zeldzame 
verschijning is in anolisland werd besloten om ver-
schillende dieren aan te schaffen. Eén koppel voor 
mijzelf en twee vrouwen en één man voor Denny. 
Behalve om gewoon te gaan genieten van deze 
bijzondere anolissoort, was onze intentie om met 
de drie onverwante koppels te gaan kweken om 
hopelijk zo in de liefhebberskringen een grotere 
populatie op te bouwen. 
Dit artikel focust zich met name op de kweek met 
deze anolis. Gedurende de ruim twee jaar dat 
ik deze soort verzorg heb ik interessante waar-
nemingen kunnen doen en data over de voort-
planting verzameld. Voor een uitgebreid artikel 
over Anolis argenteolus verwijs ik naar het artikel 
“Anolis argenteolus, een Cubaanse ‘rots’anolis in het 
terrarium” geschreven door Denny Lambrechts 
(Lambrechts, 2005).

Korte beschrijving
Anolis argenteolus is een vrij kleine anolissoort, die 
leeft in het zuidoosten van Cuba. De mannetjes 
bereiken een totale lengte van 15 cm met een 
kop-romp-lengte (KRL) van 5,5 cm, de vrouwtjes 
blijven kleiner met een totale lengte van 11 cm 
en een KRL van 4,5 cm. De kleur is grijsbruin tot 
zilvergrijs met een wittige buik en dito keelwam. 

Deze anolis is te definiëren als een zogenaamde 
rotsanolis. Zijn biotoop bestaat dan ook vaak uit 
begroeide kalkzandsteenformaties, maar hij is ook 
te vinden in bosgebieden en struiken. Het gebied 
is hier over het algemeen vrij droog, maar Anolis 
argenteolus zoekt hierin de vochtigere en schaduw-
rijkere niches op, bijvoorbeeld aan de schaduw-
zijde van stammen, hoewel de volle zon ook zeker 
niet gemeden wordt.
Anolis argenteolus heeft bij de geboorte een KRL 
van ongeveer 23 mm en een totale lengte van 
maximaal 70 mm. In verhouding tot de grootte 
van de ouders zijn dit voor anolisbegrippen trou-
wens forse jongen. Het patroon en de kleur van de 
jongen bij de geboorte is permanent en zowel de 
mannen als de vrouwen zien er hetzelfde uit. Er 
zit nauwelijks variatie in de verschillende jongen 
qua kleur en patroon. Ik heb één jong gehad dat 
duidelijk afweek van de rest. Dit exemplaar was 
lichter van kleur, haast zilver, en de patronen waren 
veel vager.
Met hun lange staart slaan ook de jonge anolis-
jes, net zoals hun ouders, op de ondergrond. Dit 
gebeurt bijna altijd bij opwinding, bijvoorbeeld na 
een geslaagde vluchtpoging of na het pakken van 
een prooi. De jonge anolisjes kunnen dit al direct 
na de geboorte.

Huisvesting van de ouderdieren
In juli van 2006 zaten ze voor het eerst in hun 
nieuwe omgeving en kon ik het interessante gedrag 
van deze anolis gaan beleven. Het koppel is gehuis-
vest in een terrarium met de maten 50×40×65 cm 

Anolis argenteolus
Kweken met

Robert Hoogveld 
Oosteinderweg 10 

5247 WE Rosmalen 
howiehoog@msn.com 
Foto’s van de auteur

Volwassen Anolis argenteolus-man in het terrarium
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(l×b×h) en is voorzien van een lichtkap waarin alle 
lampen zijn weggewerkt. De verlichting bestaat uit 
een UV-spaarlamp, een 8W TL en twee normale 
spaarlampen. Het ‘dak’ van het terrarium bestaat 
voor 90% uit RVS horregaas. In combinatie met 
de ventilatiestroken in de lichtkap zorgt dat voor 
een hele goede ventilatie. De achterwand van het 
terrarium bestaat uit kurk. In de volle grond (een 
mengsel van turfmolm, orchideeënaarde, zand en 
fijne bark in de verhouding 3:2:1:1) staan een aan-
tal planten en takken. De bodemlaag is gemiddeld 
zo’n 7 cm dik en altijd vochtig. Op de bodem heb ik 
een laagje dorre eikenbladeren aangebracht. Om te 
refereren aan een leven in een rotsige omgeving ligt 
op de bodem een flinke kei. Doordat de beplanting 
zich met name onder de eerste helft van de hoogte 
van het terrarium bevindt zijn er eigenlijk twee 
microklimaten in de bak ontstaan. Onder een scha-
duwrijk, relatief vochtig gedeelte en daarboven 
een droger en warmer deel. Elke dag sproei ik met 
leidingwater, dat op kamertemperatuur is gebracht. 

Balts, paring en dracht
Na een korte gewenperiode van de ouderdieren in 
hun nieuwe omgeving leken ze zich ogenschijnlijk 
op hun gemak te voelen en ze uitten geen zichtbare 
kenmerken van (te veel) stress. Het duurde dan 
ook niet lang voordat ik de eerste paringsrituelen 
kon waarnemen, waarbij duidelijk zichtbaar was 
dat het vrouwtje ontvankelijk was. Ze reageerde 
dan ook op het baltsgedrag van de man (het kop-
knikken en vlaggen met de grote witte keelwam) 
door terug te knikken en niet te vluchten wanneer 

ze door de man werd benaderd. Hierna vond de 
paring plaats. Deze waarneming luidde voor mij de 
komst van mogelijke nakweek in.
Na een aantal weken was het dan ook zeer duide-
lijk zichtbaar dat de vrouw een ei bij zich droeg. 
Dit is ook niet gek, want in verhouding tot de 
lichaamsgrootte leggen deze anolissen zeer grote, 
overigens langwerpige, eieren van wel 10×5 mm. 
Mij is opgevallen dat toen het vrouwtje hoogzwan-
ger was, ze vaker dan normaal een stek opzocht op 
de horizontale tak in het terrarium en daarop ook 
horizontaal lag. Wellicht omdat het ondersteboven 
zitten op een tak of achterwand te belastend is met 
zo’n groot ei in je buik. Desalniettemin blijft het 
vrouwtje als het moet zeer snel en behendig.

Het afzetten van de eitjes
Anolis argenteolus legt één ei per keer. De eieren 
kunnen op verschillende plaatsen worden afge-
zet, bijvoorbeeld in een vochtige rotsspleet. In 
het terrarium kan dit dan ook plaats vinden in 
holtes in de kurken achterwand of tussen stenen 
(Lambrechts, 2005), maar ook worden eieren 
afgezet in de vochtige bodemgrond of zelfs op de 
bodem tussen de dorre bladeren. In mijn situatie 
zijn tot nu toe nooit eieren afgezet in holtes of 
spleten in de achterwand. Waarschijnlijk omdat 
het kurk vrij egaal is en dus simpelweg niet geschikt 
is om een ei in achter te laten. De eieren zijn in mijn 
geval gelegd in de vochtige bodem (op twee eitjes 
na, hier kom ik later op terug). 
Op een enkele na heb ik de eitjes laten liggen waar 
ze gelegd zijn en daar ook laten uitkomen. De eitjes 

Beide foto’s hierboven: Anolis argenteolus, man.
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staan dus bloot aan de temperatuurschommelin-
gen tussen dag en nacht en de verschillen in tem-
peratuur die op de terrariumkamer heersen in de 
verschillende seizoenen. Dit resulteert doorgaans 
in sterkere en grotere jongen dan de exemplaren 
die zijn uitgebroed bij een constante hoge tempera-
tuur in broedstoven.
Helaas heb ik de eileg zelf nooit live mogen mee-
maken, maar ik heb het vrouwtje twee keer betrapt 
vlak na het leggen van een eitje. Zo was de eerste 
keer ergens in de ochtenduren. Ze was bezig om 
vlak naast die ene kei in het terrarium een eerder 
gegraven gat te dichten. Met haar voorpoten gooi-
de ze grond in en over het gat op de manier waarop 
bijvoorbeeld een hond dat ook doet. Hierna ging 
ze op de steen zitten en inspecteerde de eileg-
plaats. Dit herhaalde zich verschillende keren en 
duurde enkele minuten. Tussendoor duwde ze ook 
haar snuit in de vers omgewoelde grond. Ik weet 
niet zeker of ze het gat verder wilde verdichten of 
nogmaals de vochtigheid van de bodem bepaalde 
om te kijken of de grond ter plaatse van de afzet-
plaats wel vochtig genoeg was voor een succesvolle 
ei-ontwikkeling. Uiteindelijk werd de afzetplaats 
zodanig achtergelaten dat je haast niet kon zien dat 
daar gegraven was. 
In het tweede kweekseizoen, dat begon rond 
maart 2008, heb ik het vrouwtje wederom kunnen 
betrappen op het egaliseren van een eilegplaats. 
Deze keer op een andere plek dan mijn eerste 
waarneming. Leuk detail: het was tweede paasdag. 
Het gegraven gat was al dicht, maar dit keer kon ik 
zien dat ze met één van haar voorpoten razendsnel 

grond over de eilegplaats veegde en ook drukte ze 
haar snuit weer in de bodem. Het was duidelijk 
dat ze zojuist op deze plaats, naast de wortels van 
een plant, een eitje had gelegd. Zoals het er uitzag 
wilde ze de legplaats zo achterlaten dat niks of 
niemand zou kunnen zien dat daar iets waardevols 
begraven lag. Ook had ze sterk ingevallen flanken. 
Het afdichten van de eilegplaats gebeurde rond 
18:00 uur. Het eitje heb ik opgegraven met de 
bedoeling het in een bakje met vochtige orchideeë-
naarde buiten het terrarium te laten incuberen. Het 
lag horizontaal op een diepte van zo’n 2,5 cm. Wat 
direct opviel was dat het eitje duidelijk nog niet op 
spanning was. Ik schat in dat na ongeveer 2 à 3 uur 
het eitje een mooi egale schaal had gekregen. 

Incubatie buiten het terrarium
Twee keer heb ik een eitje uit het terrarium gehaald 
dat niet in de bodem was gelegd. Eén van de eitjes 
vond ik op 25 mei 2008 op een van de dorre 
bladeren die de bodem bedekken. Het eitje was 
duidelijk ronder dan normaal, maar qua lengte niet 
zichtbaar groter dan een vers gelegd eitje. Ook dit 
eitje heb ik in een bakje met vochtige orchideeë-

Linksboven: Anolis argenteolus, hoogzwangere vrouw.
Rechts: halfwas exemplaar.
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naarde buiten het terrarium geïncubeerd. Dit eitje is uitgekomen op 29 juni 2008 en 
dit zou dus betekenen dat vanaf eileg tot het uitkomen slechts 34 dagen zitten. Volgens 
Fläschendräger & Wijffels (1996) bedraagt de incubatietijd 55-70 dagen bij 
temperaturen van 23-30°C. Aangezien 34 dagen grofweg tweemaal zo kort is als de 
gemiddelde incubatietijd, vraag ik me zeer sterk af of ik het eitje niet gewoon laat heb 
opgemerkt. Daarentegen moet gezegd worden dat het eitje op de dag van uitkomen 
opvallend klein was en ik nog zeker enkele weken groei verwachtte. In vergelijking met 
de grootte van het eerste buiten het terrarium geïncubeerde eitje was dit exemplaar 
misschien wel een derde deel kleiner. Het jonkie leek opvallend genoeg zeker niet aan 
de kleine kant en was vitaal en alert. Hogere temperaturen versnellen de ontwikkeling 
van de embryo’s en laten de jongen eerder uitkomen dan het geval zou zijn bij lagere 
temperaturen. De periode tussen de vondst van het eitje en de geboorte van het jong 
was warm te noemen, met temperaturen die overdag met regelmaat de 30°C aantikten, 
gemeten in de omgeving van het eitje. De minimale nachttemperatuur bedroeg zo’n 
21°C.
Op 18 augustus 2008 vond ik een tweede eitje tussen de bladeren. Wederom heb ik dit 
eitje buiten het terrarium geïncubeerd. Op 23 september 2008 om 18.00 uur is dit jong 
geboren en dat is dus na 36 dagen. De incubatietijd zou hier dus ook opvallend kort 
kunnen zijn geweest, als ik er vanuit ga het eitje ook op de dag van leggen gevonden 
te hebben.

Het verloop van een legseizoen
Van elk jong anolisje dat ik in het terra-
rium van de ouders heb gevangen heb ik 
de datum van vangst bijgehouden. Hierbij 
ben ik er van uitgegaan dat de jonge ano-
lissen niet langer dan een dag na geboorte 
in het terrarium hebben doorgebracht. 
Dit heeft geresulteerd in een schematisch 
overzicht van de geboortefrequentie (zie 
figuur 1). Op deze manier is na verloop 
van ruim twee jaar een aardig beeld ont-
staan hoe een kweekseizoen verloopt van 
Anolis argenteolus in gevangenschap. Zoals 
het diagram laat zien kunnen we in ieder 
geval spreken over een seizoensgebonden 
eileg met een rustperiode in de winter-

maanden. Het legseizoen loopt gelijk aan de lente- en zomerperiode, wat op de ter-
rariumkamer gepaard gaat met vanzelfsprekend hogere temperaturen dan in de winter-
maanden. Wat betreft het klimaat op Cuba kun je ook spreken van twee seizoenen, het 
droge seizoen en het regenseizoen. Het regenseizoen loopt van mei tot en met oktober 
en dat gaat ook gepaard met hogere temperaturen.
Na twee kweekseizoenen is gebleken dat het eerste jong verwacht kan worden rond 
begin juni en dat de eerste bevruchting dus in begin april plaatsvindt. De laatste jongen 
van een legseizoen zijn geboren in half december (2006) en begin februari (2008), wat 
dus betekent dat de laatste bevruchting van een legseizoen tussen half oktober en eind 
december plaatsvindt. 

Ei twee weken voor uitkomen
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Aantallen eieren
Voor anolisbegrippen is Anolis argenteolus niet heel erg productief. Volgens 
Fläschendräger & Wijffels (1996) produceren ze maximaal tien eieren 
per jaar, met een gemiddelde van vier tot zes eitjes. Volgens Vergner & Polák 
(1996) produceert Anolis argenteolus twaalf eieren per jaar.
Het eerste volledige legseizoen heeft in mijn geval negen jonge anolissen opgele-
verd. De productie in het tweede legseizoen is in de eerste helft hoger dan in de 
eerste helft van het eerste legseizoen. Als deze trend zich doorzet betekent het 
dat Anolis argenteolus in gevangenschap meer dan tien of twaalf jongen per jaar 
zou kunnen produceren. 
Op basis van de tot nu toe verzamelde gegevens wordt gemiddeld om de 21dagen 
een jong geboren. Het voorlopige gemiddelde van de geboortefrequentie van 
het tweede kweekseizoen bedraagt 15 dagen en dat is aanzienlijk korter dan de 
gemiddelde frequentie in het eerste volledige kweekseizoen (28 dagen). Ik weet 
niet zeker waaraan dat (voorlopige) verschil te danken is. Het zou kunnen zijn dat 
alleen de temperatuur een belangrijke rol speelt. Dus hoe hoger de temperatuur 
is, hoe sneller de eitjes zich ontwikkelen en zullen uitkomen. Het eerste volledig 
kweekseizoen laat zien dat in het najaar en de winterperiode de incubatietijd 
aanzienlijk langer is dan in de zomerperiode. Helaas heb ik niet de temperatuur 
bijgehouden, maar in de zomer is altijd duidelijk warmer in de terrariumkamer 
dan in het najaar en de winter. Als de theorie van de beïnvloeding door tempera-
tuur toch hierop wordt losgelaten, dan zou de gemiddelde temperatuur op de ter-
rariumkamer in de eerste helft van het tweede seizoen hoger moeten zijn geweest 
dan in het eerste seizoen. 
Anolis argenteolus last dus een winterrust in. Waarschijnlijk dat deze primair wordt 
getriggerd door een daling van de temperatuur. Hoewel de verlichting van de ter-
raria heel het jaar door dezelfde branduren heeft, is het niet uit te sluiten dat de 
anolissen toch ook beïnvloed worden door het natuurlijke dag- en nachtritme. 
Mij is niet bekend of ze bij een constante temperatuur en daglichtlengte heel het 
jaar door zullen kweken. Voor de gezondheid van het vrouwtje lijkt het me in 
ieder geval niet verstandig. 

De opfok van de nakweekdieren 
Alle nakweekjes zijn direct na het vinden in het terrarium van de ouderdieren in 
opkweekterraria ondergebracht. De opkweekterraria zijn 25×26×36 of 36×26×36 
cm (l×d×h) groot en voorzien van een vochtig laagje orchideeënaarde waarin wat 
echte planten groeien, zoals Ficus pumila, Peperomia ssp. en/of Chlorophytum ssp. 
Verder zijn de opkweekterraria voorzien van een kurken achterwand, takken en 

Figuur 1 Geboortes Anolis argenteolus
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twijgjes. De bakjes zijn wel overzichtelijk ingericht, 
zodat het altijd mogelijk is de kleine anolissen 
te zien ten behoeve van de dagelijkse controle. 
De verlichting van een opkweekterrarium bestaat 
uit een TL (één TL van 1 m lang verlicht drie 
op kweekterraria) en een halogeenspotje van 8W. 
Zo’n 80% van het “dak” van de opkweekterraria 
bestaat uit aluminium horregaas. Hier liggen de 
lampen op en op deze manier bestaat er een goede 
luchtcirculatie in het terrarium.
Het klimaat in de opkweekterraria is globaal het-
zelfde als dat bij de ouders. De luchtvochtigheid 
bedraagt gemiddeld zo’n 60%. Na het sproeien en 
in de nacht loopt de luchtvochtigheid uiteraard 
op. De temperatuur komt nooit onder de 20°C (’s 
nachts) en zelden boven de 30°C (overdag).
Anolis argenteolus groeit langzaam. Hoewel ze al 
eerder geslachtsrijp zijn, zijn ze met ongeveer een 
jaar volledig uitgegroeid. 
De jongen worden grootgebracht op een dieet 
dat voornamelijk bestaat uit fruitvliegen. Als ze 
wat groter zijn wordt dit aangevuld met kleine 
krekels. Bij elke voederbeurt worden de fruit-
vliegen of krekels bepoederd met Calcicare 40+ 
van de Witte Molen, waaraan 10 gewichtsprocent 

Calciumcarbonaat is toegevoegd. Krekels worden 
gevoerd met vers gras, wortel (bron voor extra 
vitamine A) en andere groenten. Elke dag worden 
de opkweekterraria gesproeid met leidingwater dat 
op kamertemperatuur is gebracht. Omdat de jonge 
anolissen niet onder UV-licht zitten wordt er twee 
keer per week aan het sproei/drinkwater 5 µg vita-
mine D3 per liter toegevoegd (Aquosum D3 van 
Davitamon). Zoals alle anolissen drinken ze na een 
sproeibeurt de druppels van de bladeren. Waar in 
een terrarium voor volwassen anolissen een aantal 
mooie bromelia-achtigen niet mogen ontbreken, is 
het af te raden deze te plaatsen bij jonge anolissen. 
Voor volwassen anolissen kan het water dat in de 
oksels van de bladeren staat een welkome natuur-
lijke drinkwatervoorziening zijn, jonge anolissen 
kunnen er juist in verdrinken, melden verschil-
lende hobbyisten. 

Vroege territoriale gedragingen
In een opkweekterrarium worden meerdere juve-
nielen ondergebracht, maar van groepshuisvesting 
is geen sprake. Mijn ervaring is dat deze anolissoort 
erg intolerant is ten opzichte van elkaar en dat 
begint al heel vroeg. Als juvenielen van ongeveer 

Jong van enkele weken oud
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dezelfde grootte samen worden gehuisvest gaat het 
nog goed maar zodra kleinere/jongere exemplaren 
een opkweekterrarium moeten delen met een dui-
delijk groter exemplaar gaat het mis. Hoewel het 
lijkt alsof de grootste exemplaren niet altijd actief 
de kleinere onderdrukken, gedragen deze zich wel 
zo. De onderdrukte en dus zeer gestreste anolissen 
zijn dan veel, zo niet altijd, op of nabij de bodem te 
vinden. Verdere uitingen van stress zijn het perma-
nent aannemen van een donkere kleurfase en een 
snelle oppervlakkige ademhaling. Als een onder-
drukte anolis niet wordt weggehaald (of juist de 
onderdrukker) zal deze snel wegkwijnen en ster-
ven. Daarom blijft het altijd spannend om te kijken 
hoe het gaat als een nieuw nakweekje bij oudere 
soortgenootjes wordt geplaatst. Met wat ervaring 
valt bijna letterlijk in de eerste paar minuten te 
bepalen of het goed zal gaan of niet. Trial and error 
dus. Mijn ervaring is dat maximaal drie jongen van 
opeenvolgende leeftijd kunnen worden gehuisvest 
in de eerder genoemde opkweekterraria. Niet dat 
dit altijd volledig in harmonie gaat overigens. Ook 
hier bespeur ik af en toe territoriaal gedrag, met 
name in de eerste week dat ze bij elkaar zitten. Hoe 

Boven: terrarium van de ouderdieren
Onder: dubbel opkweekterrarium
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jong ook, ze beheersen het uiterlijke vertoon bij 
een territoriumgeschil al heel vroeg. Het lichaam 
wordt zijdelings afgeplat, er wordt hoog op de 
poten gestaan en de tong wordt omlaag wijzend 
uitgestoken. Vaak wordt dit bijgestaan door het 
voor anolissen zo typische “opdrukken”. Met de 
kop wordt overigens niet geknikt (ook heel ken-
merkend voor veel anolissoorten) maar wel wordt 
regelmatig met de staart gekronkeld.
Als de anolisjes onderling niet voor elkaar onder-
doen en geen uiterlijke stressymptomen laten zien 
vind ik het toelaatbaar en gebleken is dat ze dan 
prima met elkaar kunnen opgroeien. Doordat ook 
de andere anolissen die ik houd voor nakweek 
zorgen is het een enkele keer voorgekomen dat ik 
genoodzaakt was voor een dag of twee nakweekjes 
van verschillende soorten bij elkaar te huisvesten. 
Zo hebben eens drie jonge Anolis argenteolus hun 
bakje moeten delen met één van de Anolis mar-
moratus jongen. Het laat zich raden dat het com-
bineren geen optie bleek. Alle drie A. argenteolus 
werden compleet gedomineerd door het ene A. 
marmoratus jong.

Oogproblemen
In zowel het eerste als in het tweede kweeksei-
zoen hebben een aantal nakweekjes een “dub-
bele” oogontsteking gekregen. Gevolg was dat een 
aantal dieren hieraan zijn bezweken. Terwijl dus 
meerdere dieren in een opkweekterrarium worden 
gehuisvest en ze daarin bloot staan aan dezelfde 
omstandigheden, lijkt het oplopen van een oog-
ontsteking compleet willekeurig. Een exemplaar zit 
van de ene op de andere dag met zijn ogen dicht, 
terwijl de anderen nergens last van krijgen en nor-
maal opgroeien. De oogaandoening laat zich met 
overwegend positief resultaat behandelen met het 
dagelijks aanbrengen van Beaphar oog- en huidzalf. 
Wat de oorzaak is van de oogontstekingen is mij 
een raadsel, eens te meer omdat alle volwassen 
anolissen en hun nakomelingen die ik nu heb en 
heb gehad daar nooit last van hebben gehad. Met 
verschillende medisch onderlegde mensen heb ik 
geprobeerd de oorzaak te bepalen van de aandoe-
ning maar tot nu toe heeft dat nog geen sluitend 
verhaal opgeleverd. Vooralsnog lijkt het erop dat 
jonge dieren geen oogaandoening krijgen als het 

Zwanger vrouwtje
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opkweekterrarium nog natter wordt gehouden dan 
normaal. Het zou interessant zijn om te weten of 
juvenielen in het wild een duidelijk vochtiger leef-
omgeving hebben dan de volwassen dieren

Conclusie
Anolis argenteolus is een zeer dankbare anolis. 
Niet alleen vanwege zijn zeer interessante gedrag, 
maar ook omdat hij eenvoudig is na te kweken. 
Inmiddels zijn er al verschillende nakweekdieren 
terecht gekomen bij hobbyisten in Nederland en 
Duitsland en het is te hopen dat deze Cubaanse 
anolis nog een lang leven is beschoren in liefheb-
berskringen. 
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Summary
Breeding Anolis argenteolus
The author describes husbandry and breeding of Anolis argenteolus. This is a small rock-anole from 
Cuba, gray-brown to silver-grey colours, males up to 15 cm, females up to 11 cm and newly hatched 
juveniles up to 7 cm. Their natural biotope consists of overgrown limestone rocks. 
The terrarium of the adults has dimensions of 50x40x65 cm (lxwxh), illuminated by an UV-lamp 
and three other fluorescent lamps. There is good ventilation and the terrarium is fitted up with a 
cork-plate, plants, branches and a rock. The bottom is covered with a moist mixture of peat, orchid-
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compost, sand and bark, with some dry leaves on top. The terrarium is sprayed daily with water.
The female lays one egg at the time, with dimensions 1.0×0.5 cm. The animals are supposed to 
lay their eggs in clefts and crevices, but the author found them buried in the ground or sometimes 
between the leaves. Two times the female was caught while covering the site where she buried her 
egg. She used her limbs to deposit soil and put her nose in the substrate, perhaps to check the right 
soil conditions for incubation.
Most juveniles are born within the terrarium, however two eggs were incubated outside the enclo-
sure at estimated temperatures between 21 and 30°C. These eggs hatched at 34 and 36 days. In the 
literature incubation-times of 55-70 days at 23-30°C are known. According to the literature a female 
can lay 10-12 eggs at most each year, but it is suggested that this can be more.
During a year the fist copulations take place in April, juveniles are found from the beginning of June 
until sometimes the beginning of February the next year. The animals stop breeding during the 
winter, probably due to lower temperatures.
Rearing the juveniles is simple, but they show a strong territorial urge. The terrariums for the juve-
niles have dimensions 25×26×36 cm or 36×26×36 cm (l×w×h), furnished as for the adults, with a 
fluorescent lamp and an 8 W halogen lamp. The juveniles are fed fruit-flies and later in life crickets, 
always dusted with Calcium-vitamin supplement. Twice a week water-soluble vitamin D3 (5 μg per 
litre) is added to the spraying-water. 
A maximum of three juveniles of comparable size can be reared together, but especially when they 
are put together for the first time they should be supervised for territorial behaviour. Sometimes 
the animals have to be separated. Some of the juveniles showed eye-infections, sometimes leading 
to death, but these could be treated successfully with eye- and skin-ointment (Beaphar).
It is concluded that this species is easy to keep and to breed and can hopefully be kept in captivity 
for a long time.

Opkweekterrarium
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Iedereen denkt dat het optreden en het ver-
loop van de vervelfase bij slangen over het 
hele lichaamsoppervlak gelijktijdig plaatsvindt. 

Maderson (1985, p. 539) vat deze gedachte als 
volgt samen (vertaling AAV): “Bij de vorming van 
de nieuwe opperhuid treden de groei- en differen-
tiatiepatronen van de bijbehorende kiemcellen over 
het hele lichaamsoppervlak gelijktijdig op.” 
Bij Boa constrictor bleek dat de vervelfase voor de 
ogen echter zowel later optreedt als korter duurt 
dan bij de schubben op de buik van het achterlijf 
het geval is (Verveen, 2007). Praktisch elke hou-
der van Boa constrictor moet dit zijn opgevallen. De 
grijsblauwe verkleuring van de buik begint al enkele 
dagen vóór de ogen troebel worden. 
Deze waarneming voerde mij tot de volgende vraag-
stelling: (a) Start de huid als geheel overal op het-
zelfde ogenblik met de vervelfase, afgezien van de 

ogen die er later mee beginnen en korter troebel 
zijn, zodat het slechter zien zo kort mogelijk duurt, 
of (b) doen de ogen gewoon mee en begint de 
vervelfase later naarmate het huidgebied dichter bij 
kop en ogen ligt?

Werkwijze
In 2001 en 2002 maakte ik dagelijks kleurenscans 
van boabuiken. Deze werden telkens met dezelfde 
vlakke-glasplaat scanner op A4-formaat opgenomen 
met 300 pixels per inch. Het betrof twee ongeveer 
twee jaar oude Boa constrictor, een vrouwtje dat 
tussen 1 december 2001 en 17 juli 2002 dagelijks 
werd gescand (Verveen, 2007) en haar even oude 
broer waarvan in april 2002 ook iedere dag een 
opname werd gemaakt. De boa’s werden hiervoor 
in een op de glasplaat van de scanner liggende 
bodemloze kartonnen doos met binnenmaten 20,5 

Foto 1.  Buikopname van het vrouwtje. De plaatsen 
waar de helderheid van twee donkere vlekken werd 
gemeten. De twee naast elkaar gelegen zwarte vlekken 
in het bovenste, het rostrale, raam (in één geval moest 
het zalmkleurige raam worden gebruikt); en de twee 
middelste vlekken in de buikschubben in het onder-
ste, caudale, raam. 

Photo 1. Record of the abdomen of the female. 
Positions of the dark spots used in the measurement 
of their variation in lightness. Upper windows: the 
rostral pair of dark spots where in one case the place 
indicated by the salmon coloured window had to be 
used; Lower window: the caudal pair in the centre of 
the four spots.
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bij 27,5 cm gelegd. Van mei tot begin juli 2002 
werd van het mannetje bovendien een lange serie 
kleurenscans van uitsluitend het achterste deel van 
de buik gemaakt.
De dieren lieten zich zonder problemen scannen. 
Desondanks beschouwde ik de decemberscan als 
een voorlopige oefening om het vrouwtje aan de 
situatie te laten wennen. De eerste serie scans (in 
de illustraties met de letter A aangegeven) werd 
daarom a priori niet voor kwantitatieve metingen 
gebruikt, hoewel zij ook een vervelperiode bestre-
ken. Naderhand bleek deze eerste vervelfase langer 
te duren, mogelijk vanwege deze kennismaking, al 
is een seizoensinvloed (de korte dagen van decem-
ber) niet uit te sluiten. Latere scans (waarvan de 
vervellingen in de illustraties met de letters B tot en 
met E zijn aangegeven) gaven geen problemen; de 
enige reeks complete buikscans van het mannetje 
evenmin.
De scans van het vrouwtje werden opnieuw door-
gemeten, nu op de veranderingen van de helderheid 
(die niet de doorzichtigheid maar de hoeveelheid 
wit in de kleur weergeeft) van twee meer naar voren 
gelegen (rostrale, naar de snuit gerichte) donkere 
plekken (foto 1). De resultaten van dit onderzoek 

Figuur 1. Helderheidverloop: individuele blauwebuik-
curven en grijzeogencurve voor vier opeenvolgende 
vervelfasen B tot en met E bij hetzelfde boa constric-
tor-vrouwtje, afgebeeld in foto’s 4. De oefenscans A 
werden niet doorgemeten.
Pijlen: verveldata (dag/maand), donkergrijze krom-
men: oogkapje, rode krommen: rostrale donkere plek-
ken, blauwe krommen: caudale donkere plekken.
Verticale assen: intensiteit, horizontale as: dag ten 
opzichte van de verveldag (met pijl en datum in 
2002).

Figure 1. Lightness changes: individual blue belly 
curves and grey eyes curve measured in four succes-
sive renewal stages B through E for the same female 
boa constrictor pictured in photos 4. Scans of the pilot 
study A were not used to measure colour variations. 
Arrows: sloughing day, dark grey curves: eye cap, red 
curves: rostral dark abdominal spots, blue curves: 
caudal dark abdominal spots.
Y-axes: lightness intensity, x-axis: day with regard to 
sloughing day (with arrow and 2002 date).
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maakten het nodig alle scans goed op de aanwezig-
heid van relevante visuele details te bekijken. 
Figuur 1 bevat de resultaten (de blauwebuikcurven) 
van deze helderheidmetingen, samen met de eerder 
verkregen gegevens voor de meer naar achter gele-
gen (caudale, naar de staart gerichte) donkere vlek-
ken (foto 1) en met de helderheidgegevens voor de 
ogen (de grijzeogencurve). Zij werden opgetekend 
met betrekking tot de dag van de vervelling. In de 
indertijd weergegeven grafiek voor de in mei begon-
nen vervelfase (links onder in Verveen, 2007, 
figuur 1) bleek de as een dag te zijn verschoven, wat 
hier is gecorrigeerd.

Resultaten

De blauwebuikcurven en de grijze-ogencurven
Bij het bekijken van deze grafieken op het gedrag 
van de blauwebuikcurve (het verloop van de hel-
derheid) in het rostrale deel (rode krommen in 
figuur 1) valt het S-vormige verloop van de toe-
name ervan op. Typisch is de langdurige gelijdelijk 
verlopende stijging ervan, evenals de binnen een 
dag optredende scherpe en sterke daling na het 
bereiken van de piek. Deze daling gaat vervolgens 
over in een één of meer schouders tellende afname 
van de helderheid. 
Dit beeld bevestigt de eerder vermelde beschrij-
ving ervan voor de caudaal gelegen donkere buik-
vlekken (Verveen, 2007) (blauw gekleurd in 
figuur 1).
Meting van de twee blauwebuikcurven van het 
caudale buikdeel van het mannetje (figuur 2) 
bevestigt dit beeld eveneens. Of de duur ervan 
bij het mannetje inderdaad korter is dan bij het 
vrouwtje kan niet op basis van zo weinig cycli wor-
den vastgesteld.
Wanneer per meetgebied en per dier de blauwe-
buikcurven worden gemiddeld ten opzichte van de 
dag van de scherpe daling van de helderheid, dan 
blijkt dat de vorm van de blauwebuikcurve voor de 
rostrale  (meer naar voren gelegen) donkere vlekken 
praktisch samenvalt en dus gelijk is aan die van de 
caudaal gelegen donkere vlekken (figuur 3). 
De nogal complexe vorm van de blauwebuikcurven 
is voor alle donkere huidgebieden gelijk, terwijl de 
grijzeogencurve eenvoudiger is (figuur 1B) en veel 
korter duurt (figuren 1 en 3).
In alle gevallen komen de oogkapjes het laatst in 

de vervelfase. De grijzeogencurve begint en eindigt 
later en duurt bovendien korter (figuren 1 en 2).
Uit dit resultaat volgt dat mogelijkheid B van onze 
vraagstelling moet worden doorgestreept, omdat 
de vervelfase niet systematisch later optreedt naar-
mate het huidgebied dichter bij kop en ogen ligt. 
Dit wijst dus op mogelijkheid A, waarin twee 
aspecten zijn te onderscheiden: de huid als geheel 
komt overal op hetzelfde ogenblik in de vervelfase, 
afgezien van de ogen die later beginnen en korter 
troebel zijn. Maar is dit zo?
De grijzeogencurve (grijs gekleurd in figuur 1) 
treedt in alle gevallen veel later op. De toestand 
van het oogkapje lijkt het moment van de eigen-
lijke vervelling te dicteren, onafhankelijk van het 
helderheidverloop van de onder de buikschilden 
gelegen donkere buikvlekken (figuur 3).
Wij kunnen hieruit concluderen dat mogelijkheid 
(b) klopt: de vervelstage van de oogkapjes vormt de 
slotfase in het hele proces van de vorming van de nieuwe 
opperhuid.
Mogelijkheid (a) is echter de vraag, want de posi-
ties van de rostrale en caudale blauwebuikcurven 
blijken om elkaar te variëren, zelfs bij hetzelfde dier 
(figuur 1). Dus blijft het de vraag of het vervelpro-
ces nu wel of niet een gelijktijdig gebeuren van de 
hele huid (afgezien van de oogkapjes) is. Om hier 
uitsluitsel over te krijgen werden alle opnamen 
goed bekeken.

Onregelmatig begin en verloop
Bij nadere inspectie van de gemeten huidvlekken 
bleek dat de met de optredende verhoorning geas-
socieerde steile afval in helderheid heel goed is 
te zien (figuur 4). De donkere buikvlekken worden 
opeens veel zwarter van kleur en deze verandering 
treedt binnen het tijdsverloop van één dag op.
Ook bleek uit deze opnamen dat het moment van 
de steilste afname voor de twee verschillende plaat-
sen bij hetzelfde dier bij opeenvolgende vervellin-
gen van volgorde kan wisselen.
Dit resultaat maakte het nodig voor alle opeenvol-
gende scans van elke vervelcyclus de hele buikhuid 
grondig te inspecteren op het verloop van de 
vervelfase in ruimte (uitbreiding over de buikhuid) 
en tijd.
Een eerder waargenomen vervelcylus (serie A) die 
optrad tijdens de in december 2001 opgenomen 
proefserie naar de mogelijkheid van het regis-



Figuur 2. Individuele blauwebuikcurven en grijze-ogencurve voor twee 
opeenvolgende vervelfasen van hetzelfde boa constrictor mannetje
Figure 2. Individual blue belly curves and grey eyes curve measured in two 
successive renewal stages for the same male boa constrictor

Figuur 3. Vorm van de blauwebuikcurven van a. de caudale donkere buik-
vlekken (blauwe lijn, linker y-as) en b. de rostrale donkere buikvlekken 
(rode lijn, rechter y-as). De curven zijn gemiddelden uit vier reeksen, telkens 
gerefereerd aan dag -5, de dag voor de steilste afname van de helderheid. De 
vervelling valt dan op dag 0 ±1. De rechter as is in intensiteit bijgesteld om 
de krommen op elkaar te laten vallen.
Ook is de gemiddelde curve voor de oogkapjes weergegeven (donkergrijs, 
arbitraire intensiteiteenheid)
Figure 3. Shape of the blue belly curves for a. the caudal dark abdominal 
spots (blue line, intensity plotted on the left y-axis) and b. the rostral dark 
abdominal spots (red line, right axis). Each curve forms the average of four 
renewal series, all with respect to day -5, the day before the steepest decline 
in lightness. Sloughing then occurred on day 0 ± 1. Note that the right axis 
has been scaled to project the two curves onto each other.
The averaged curve for the eye caps has been drawn too (dark grey line, 
arbitrary units)

treren van de scans (en die 
om die reden niet in de 
eigenlijke reeks metingen 
werd opgenomen) bleek ook 
relevante visuele details te 
vertonen, met name omdat 
de vervelfase toen vrij lang 
duurde.
Hiermee bleek een aaneenge-
sloten reeks van vijf vervel-
lingen van één dier te kun-
nen worden geïnspecteerd. 
Bovendien was een redelijk 
goede reeks beschikbaar van 
de buik als geheel van een 
andere boa, een  twee jaar oud 
broertje (foto 2). 
De beschrijving van de loka-
le buikkleurveranderingen 
begint met die van dit man-
netje.

Lokale variatie bij het man-
netje Boa constrictor (foto 2)
Hoewel het mannetje op 5 
april 2002 nog in de interfase 
leek te verkeren, was er op de 
verder heldere buik in het cau-
dale deel een centraal gelegen 
kleine grijsblauw verkleurde 
vlek te zien (gele pijlen in foto 
2). Op een op die dag niet 
zichtbaar meer rostraal gele-
gen deel van de buik bleek 
de volgende dag een slecht 
zichtbaar klein haardje grijzer 
te zijn geworden (rode pijlen 
in foto 2). Op 7 april hadden 
deze haarden zich niet of nau-
welijks uitgebreid, terwijl er 
een vage rode lijn van uitging 
langs de middellijn van de 
buik in de richting van de kop. 
Op 8 april zette de rode buik 
zich door en verhoornden de 
oorspronkelijke plekjes, zicht-
baar door hun oorspronkelijke 
donkere kleur. Tijdens dagen 
9 tot en met 11 verhelderden 
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B

C

D

E

Figuur 4. Rostrale (bovenste rij) 
en caudale (onderste rij) meetra-
men per vervelling B tot en met E 
(zie foto’s 4). Dubbele rode pijlen: 
het optreden van de snelle ophel-
deringsfase.
Figure 4. Rostral windows (upper 
row) and caudal ones (lower row) 
per renewal stage (series B throu-
gh E, see Photos 4). The double 
arrows indicate the occurrence of 
the sudden steep decline.

Foto 2. Scans van de vervelfase 
van een twee jaar oud boamannetje 
bepaald in april 2002
Pijlen: twee haarden (gele en rode 
pijlen), initiële startpunten van de 
vervelfase die tijdens de hele ver-
velfase op de rest voor blijven lig-
gen. Blauwe cirkel: verveldag.

Photo 2. Scans of the April 2002 
renewal stage of a two-year-old 
male boa constrictor
Arrows: two initial focal points 
(yellow and red arrows). They stay 
ahead of the rest of the body during 
the complete renewal stage. Blue 
filled circle: sloughing day.



Lacerta 67 (2009) nummer 2  75

Foto 2
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de originele gebieden verder, terwijl de buik ver-
der van staart naar kop in het blauwebuikstadium 
overging. Op 11 april verkeerde het dier in het 
stadium van de blauwe buik, terwijl het originele 
gebied helemaal helder was geworden. Op de 14e 
verhelderde het caudale deel van de buik, gevolgd 
door de rest van de buik op de volgende dag. Op 
21 april, kort voor de op dezelfde dag optredende 
normale vervelling, was het hele dier al lang weer 
opgehelderd en viel er op de originele plaatsen van 
de verkleuring niets bijzonders te ontdekken. 
Uit deze bespreking volgt dat het verloop van 
de verkleuring goed kan worden bestudeerd aan 
de hand van het patroon van de plotselinge snelle 
opheldering die als het ware het negatief vormt van 
de start van de blauwgrijze verkleuring (zie ook 
foto 3). 

Lokale variatie bij het vrouwtje Boa constrictor 
(foto’s 4A tot en met 4E)
De serie scans van de vervelfasen van het jonge 
vrouwtje is afgebeeld in foto’s 4A tot en met 4E 
van respectievelijk december 2001 (A), en februari 
(B), april (C), mei (D) en juni-juli 2002 (E).
Uit de bestudering van deze scans, gevoegd bij die 
van het mannetje, volgt dat er in geen enkele vervel-
fase sprake is van een homogene synchrone ontwikkeling 
over de totale lengte van het dier. 
De plekken die éérder verkleuren liggen tijdens de 
hele vervelfase vóór op de later verkleurende delen 
van de huid.

Foto 3. Drie scans van het mannetje van foto 2 om 
het grotere focus, het initieel lokale optreden van 
de blauwe buik op 5-4-2002 en de er op volgende 
opheldering op 8-4-2002 beter te laten zien. Deze 
opheldering vindt hier plaats nog voor de blauwe buik 
op 11-4-2002 is doorgezet.
Photo 3. Three scans of the male of photo 2 to show 
the larger focus in detail; its initial occurrence of the 
local blue belly stage on April 5th 2002, its clearing 
on April 8th, while the blue belly stage as a whole is 
present on April 11th.

Foto’s 4A tot en met E (in volgorde van plaat-
sing). Scans van de vervelfase van het twee jaar oude 
boavrouwtje bepaald in december 2001 (Foto 4A), 
februari 2002 (Foto 4B), april 2002 (Foto 4C), mei 
2002 (Foto 4D) en juni-juli 2002 (Foto 4E). Uitleg 
in de tekst.
Gekleurde cirkels (indien aanwezig): rood: dag van 
de maaltijd, geel: productie van urine, donkerrood: 
ontlasting, blauw: verveldag.
Photo’s 4A through E (in sequence). Scans of the 
renewal stage of a two-year-old female boa constrictor 
taken in December 2001 (Photo 4A), February 2002 
(Photo 4B), April 2002 (Photo 4C), May 2002 (Photo 
4D) and June-July 2002 (Photo 4E). Explanation: see 
text.
Filled circles (if present): red: meal day, yellow: urine 
deposit, dark red: defecation, blue: sloughing day.
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Foto 4A
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Foto 4B
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Foto 4C
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Foto 4D



Lacerta 67 (2009) nummer 2  81

Foto 4E
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Door van de snelle fase van de opheldering gebruik 
te maken kon voor hetzelfde dier de uitbreiding 
van de vervelfase in ruimte en tijd voor alle vijf de 
op elkaar volgende cycli worden gevolgd en op een 
kaart vastgelegd. 
In de kaarten van figuur 5 en 6 staan de resultaten 
samengevat in de vorm van een tekening op de in 
grijstinten gerepresenteerde buik (vanaf de staart-
punt tot ergens rond de maagstreek) van het boa 
constrictor-vrouwtje. Relevante delen van de scans 
werden er aan toegevoegd om de tekeningen te 
completeren.
Het wordt uit de verkregen beelden meteen dui-
delijk dat zelfs bij dezelfde slang elke vervelfase weer 
anders verloopt en dat er van een gelijkmatig en gelijk-
tijdig optreden geen sprake is.

Bespreking van het verloop
In drie gevallen was er sprake van een min of meer 
globale ontwikkeling, waarbij twee keer sprake 
was van een rostrocaudaal verloop (van kop naar 
staart) (B en C in foto’s 4 en figuur 6) en één 
keer in omgekeerde zin: caudorostraal (foto 4E 

en figuur 6E). Mocht er in deze gevallen van een 
duidelijke plaats van oorsprong (“focus” of haard) 
sprake zijn geweest, dan kon het niet door mij 
worden waargenomen, hetzij door de snelheid 
waarmee het proces zich verspreidde, hetzij door 
het ontbreken van voldoende donkere vlekken of 
van een duidelijk scanbeeld van het desbetreffende 
lichaamsdeel. Hierbij moet worden aangetekend 
dat de term ‘caudaal’ in feite neerkomt op ‘laagab-
dominaal’.

Figuur 5. Ontwikkeling van de vervelfase van het 
vrouwtje boa constrictor aan de hand van de snelle 
ophelderingsfase van de in 2001 gemaakte scans (A, 
zie foto 4A). Buikschema in grijstinten.
Insertie rechtsonder: vervroegd loslaten van de oude 
opperhuid op het reeds voltooide deel.

Figure 5. Development of the renewal stage of the 
female boa constrictor, derived with the use of the 
steep decline in lightness for the abdominal scans 
made in 2001 (A, see photo 4A). Abdominal repre-
sentation in shades of grey.
Bottom right insert: early finish of renewal with 
detachment of the old epidermal skin layer.
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Figuur 6. Als fig. 5. Alfabetische aanduiding B tot en met E aan de hand van de in 2002 gemaakte scans (foto’s 4B-4E).
Figure 6. See figure 5. Alphabetic numeration B up to and including E for the abdominal scans made in 2002 (photo’s 
4B-4E).

Bij het vrouwtje was in drie gevallen sprake van een 
goed omschreven focus (A, C en D in foto’s 4 en 
figuren 5 en 6), allen gelokaliseerd op het achter-
lijf, maar telkens op duidelijk van elkaar verschil-
lende plaatsen. Goed omschreven focussen werden 
ook bij het mannetje geconstateerd (foto’s 2 en 3).
Interessant is dat er in twee gevallen van meer dan 
één focus sprake is, zowel bij het mannetje (foto’s 
2 en 3) als bij het vrouwtje. Bij de laatste trad een 
caudaal focus op plus een snelle rostrocaudale (van 

snuit naar staart) uitbreiding (foto 4C en figuur 6: 
C). Deze snelle uitbreiding gaf het caudale focus 
niet meer de gelegenheid zich verder te ontwik-
kelen.
In twee gevallen ontwikkelde de vervelfase zich 
eerst relatief langzaam om vervolgens over het lijf 
te “exploderen” (A en D in foto’s 4 en figuur 6). 
Het valt op dat er een tendens is naar een initi-
ele uitbreiding via de middellijn van de buik, pas 
daarna gevolgd door een min of meer explosieve 
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zijdelingse uitbreiding naar de flanken, wat zich 
vermoedelijk doorzet tot over de rug. Het beeld 
lijkt op de golfvorm van een boot die door open 
water vaart.
De verdeling van de ontstaansplekken van de 
vervellingfase (foto’s 2 - 4, figuren 5 en 6) zou 
op een kenmerkende voorkeur kunnen wijzen: 
twee “explosies” vanuit het kopgebied plus één 
onbepaalde “explosie” vanuit de buik en vier 
haarden achter in het gebied van de onderbuik. De 
haarden hiervan lagen op 24,8, 23,2, 12,0 en 16,0 
procent STL (Snuit tot het Topje van de staart 
Lengte) verwijderd van de staartpunt. De grote 
haard bij het mannetje lag op 24,8 procent ervan 
verwijderd.
Nadere inspectie van de scans liet geen bijzonder-
heden zien op de plaatsen van oorsprong van de 
vervelfase. Er waren ook geen sporen van eventuele 
beschadigingen waar te nemen.
Het moment van optreden van het begin van de 
roze buik en dus van de start van de vervelfase was 
(en is) lastig waar te nemen, zowel in de kleurme-
tin gen als op het oog (Verveen, 2007). De hier 
gemelde rol die de middellijn van de buik in de 
vervelfase speelt doet vermoeden dat ook voor de 
roze buik van een initieel optreden in deze mid-
dellijn sprake zou kunnen zijn. Bij inspectie van de 
scans (foto’s 2 - 4) lijkt dit het geval te zijn. Hoewel 
dit vermoeden niet getalsmatig hard kan worden 
gemaakt is het wel waarschijnlijk omdat de rode 
of roze buik wijst op de toegenomen bloedcircu-
latie door de huid, nodig voor de aanmaak van de 
nieuwe huidcellen. 

Discussie
Er is nog maar weinig bekend over mechanismen 
die de vervelfase aansturen. Men denkt dat de 
waterdoorlaatbaarheid van de huid een belang-
rijke rol speelt (Maderson, 1984), mogelijk via 
hormonale aansturing. Van schildklierhormoon 
is bekend dat het de duur van de interfase ver-
lengt (een samenvatting hiervan is te vinden in 
Jacobson, 1977 en in Maderson, 1985 pag. 543 
en 557).
Dit zou echter betekenen dat het hele proces uni-
form en synchroon verloopt (hypothese 1). Dat in 
dit geval de ogen later met de vervelfase beginnen 
en gelijk eindigen zou dan aan de andere aard van 
het weefsel van het oogkapje kunnen liggen. Zoals 

al gezegd is dit echter een open vraag, omdat er 
een alternatieve hypothese mogelijk is: er zou een 
gradiënt in gevoeligheid voor het starten van de 
vervelfase kunnen bestaan, die in plaats en tijd van 
achter naar voor zou verlopen (hypothese 2). In 
dat geval zouden de grijze ogen passen in het alge-
mene patroon van de vervelling. Het hier te rap-
porteren onderzoek werd opgezet om te kunnen 
beslissen tussen deze twee alternatieven.
In deze fase van de analyse van de vervelfase, hal-
verwege maart 2008 en dus zeven jaar na het scan-
nen van de boa’s, kwam ik voor de grote verrassing 
te staan dat de in figuur 1 aanwezige onderlinge 
verschillen tussen de blauwebuikcurven, evenals 
die tussen de blauwebuikcurven en de grijzeoog-
curven reëel waren. Hieruit volgde dat door de ver-
schillen in gedrag tussen de blauwebuikcurven van 
de rostrale donkere buikvlekken (de rode lijnen in 
figuur 1) en die van de caudale vlekken (de blauwe 
lijnen erin) beide hypothesen over de uitbreiding 
van de vervelfase over het hele lijf moesten worden 
verworpen.
Hoewel het veronderstelde verloop van achter naar 
voor (de caudorostrale gradiënt) inderdaad in de 
vervelcycli van december 2001 (figuur 5) en van 
mei en juni-juli 2002 (D en E in de figuren 1 en 
6) zichtbaar was, bleek het gedrag in de cycli van 
februari en maart 2002 hieraan tegengesteld te 
zijn: deze verliep toen van voor naar achter (B en 
C in de figuren 1 en 6).
In alle gevallen kwam de vervanging van de oog-
kapjes achteraan ( de zwarte curven in figuur 1). 
Dit gedrag versterkt de veronderstellingen dat (a) 
het zien voor deze dieren zo belangrijk is dat de 
aantasting ervan zo kort mogelijk moet duren, en 
(b) dat de rijping van de nieuwe oogkapjes het 
eigenlijke moment van het afstropen van de huid 
bepaalt.
Een hormoon als het schildklierhormoon zou bij 
de vervelling kunnen zijn betrokken, met name 
door de interfase te verlengen. Dit beëindigen van 
de tussenfase zou een ander type proces kunnen 
zijn dan het activeren van de vervelfase. Zo nee, 
dan zou je een uniforme activering en een uniform, 
synchroon verloop van de vervelfase verwachten. 
Integendeel, haarden van vervelactiviteit ontstaan 
op verschillende plaatsen, met name in het gebied 
van of bij de kop en in het buikdeel van het achter-
lijf. De laatste ontstonden op een afstand van circa 
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10 tot ongeveer 30 procent STL vanaf de staart-
punt. Van daaruit expandeerden deze gebieden in 
eerste instantie langs de middellijn van de buik, 
in beide richtingen, gevolgd door een ondertussen 
optredende zijdelingse expansie.
Het grillige gedrag van de haarden en gradiënten 
is lastig te begrijpen. Mogelijk is het gerelateerd 
aan de aanwezigheid van beschadigde of potenti-
eel zwakke plekken in de (opper)huid, alhoewel 
daarvan zo op het oog geen directe tekenen waren 
te zien. Zo is het bekend dat beschadigingen, 
bijvoorbeeld door mijten, het optreden van een 
vervelling kunnen bespoedigen (Hoppmann & 
Barron, 2007).
Boa constrictor valt weliswaar niet onder de langste 
reuzenslangen, het is wel het meest gedrongen 
dier en een van de zwaarste in relatie tot de lengte 
ervan, terwijl zij tijdens de groei zelfs relatief 
zwaarder worden (Smith, 2007, Verveen, 2008). 
Hoewel niet alle volwassen boa’s ervan houden om 
in bomen te klimmen, zijn er volwassen dieren die 
dat toch graag doen (eigen observaties). Daarbij 
gebruikt boa de kin heel intensief en brengt een 

groot deel van het lichaamsgewicht over op de 
onderkant van het kin- en nekgebied. Met het 
achterlijf houdt het dier zich ondertussen krachtig 
aan stevige objecten vast om niet te vallen. Voor 
zo’n zwaargebouwd dier moet dit gedrag met name 
de opperhuid van de onderkant van het lijf fors 
belasten. Slijtage van de opperhuid is daarbij niet 
te vermijden.
Andere processen die in dit patroon misschien een 
rol kunnen spelen zijn het transport van signalen 
van cel op cel en via het lymfatische systeem, maar 
vermoedelijk zijn deze twee processen te traag 
om van belang te zijn. Mogelijk relevant in deze 
context is de aanwezigheid van een in de opper-
huid gelegen terugkoppelsysteem (Flaxman e. 
a., 1968, genoemd door Maderson (1984, blz. 
115). Verder is het mogelijk dat lokale reflexen, 
zogenaamde axon reflexen, een rol spelen.
Ook kan het zenuwstelsel hierbij zijn betrokken, 
en wel het zogenaamde autonome zenuwstelsel 
(Ariëns Kappers, 1937, p. 248) met name het 
op het onderhoud van het lichaam ingestelde para-
sympathische deel van dit zenuwstelsel. Bij reptie-
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len is over de gedetailleerde werking echter nog 
haast niets bekend (Zug, e.a., 2001, blz. 62).  Dit 
deel van het zenuwstelsel stroomt in het kopgebied 
en in het gebied van het onderlichaam uit het cen-
trale zenuwstelsel. Het is mogelijk dat de overeen-
komst tussen de distributie van dit zenuwstelsel en 
de localisatie van de activiteitshaarden relevant is. 
Ofschoon de resultaten waarover in dit artikel 
wordt gerapporteerd de theorie van de gelijke 
ontwikkeling in tijd en ruimte van de vervelfase 
(Maderson, 1985) in haar algemeenheid onder-
uit hebben gehaald, moet worden gesteld dat het 
grillige optreden in tijd en plaats vooralsnog alleen 
voor Boa constrictor is aangetoond. Ook is het 
mogelijk dat boa’s, pythons en andere evolutionair 
“oude” slangen (Zug, e.a., 2001, p. 103), in het 
gedrag van de vervelfase van “moderne” slangen 
verschillen.
Het is interessant weer vast te kunnen stellen dat 

men niet ziet wat men ziet wanneer men niet 
geleerd heeft het te zien en dat men het ieder keer 
weer ziet zodra men geleerd heeft het te zien. Ik zal 
vaak de asynchrone ontwikkeling, soms zelfs de 
oorspronkelijke haard van een zich ontwikkelende 
blauwe buik moeten hebben gezien, zonder dat 
het tot mij doordrong wat ik zag. Wel is het zo dat 
ik al jaren even naar de huid van de onderbuik kijk 
om te zien of het dier al dan niet in de vervelfase 
zit, zonder mij bewust te zijn van de betekenis van 
deze gewoonte.
Uit de hier gerapporteerde resultaten volgt dat het 
schijnbaar eenvoudige gebeuren van de vervel-
ling bij nadere bestudering behoorlijk ingewik-
keld blijkt te zijn en tot veel nieuwe en behoorlijk 
lastige vragen aanleiding geeft. Een open vraag is 
bijvoorbeeld ook wat er nu precies met de kop en 
wel met de vorming van het oogkapje en van de 
omringende opperhuid gebeurt. 

Summary
Keeping a pair of Boa constrictor as pets:
Ecdysis (5): Irregular spatiotemporal origin and spread of the renewal stage
It is generally assumed that the renewal stage of snake ecdysis occur simultaneously over the whole body surface 
(Maderson (1985, p. 539), but is it true?
This question was investigated for Boa constrictor. Two two-year-old boas were subjected to daily whole-belly 
scans for a period of from one month for the male to seven months for the female, combined with eye cap clarity 
coding during the renewal stages that occurred during the observation periods (Verveen, 2007). Lightness measu-
rements were then made on dark spots of the belly, one pair located in the caudal region and one pair located in 
the rostral part of the belly (photo 1). 
All graphs of the lightness changes of the two abdominal parts (the ”blue belly curves” figures 1 and 2) were iden-
tical in shape but showed temporal differences (figure 3) that appeared to be real. The eye caps, moreover, always 
started late in the cycle and their renewal needed the shortest period of time. The steep decline of the blue belly 
curves, always occurring within a single day may be generated by keratinization of the cells forming the outer layer 
of the epidermis. This instance in time is easily visible on the dark abdominal spots of the belly of Boa constrictor.
Upon visual inspection the renewal stage appeared to start at loci in different positions on the abdomen (caudal as 
well as rostral, or both), to develop according to a strict time course to always end with the development of the eye 
caps (figure 3). Some appeared somewhere rostral of the vent in the region of the lower abdomen at distances from 
the tail of between 12 and 25 percent STL (photo 2, photos 3 and figures 5 (A) and 6: C, D, F and (not localised) 
E). Others originated in the region of the head or neck (photos 3 and figures 6: B and C), and at one time even 
on both positions together (photo 3C and figure 6: C). The process seems to move up along the flanks onto the 
back of the boa.
From the observations reported in this paper follow that initiation and development of the renewal process in Boa 
constrictor ecdysis may start on different places on the body surface and at different times, hence shows irregular 
behaviour in both space and time. The development may be characterized by the fast disappearance of the cloudi-
ness of the dark spots on the abdomen of the snake. Renewal probably depends on a quite complex set of processes. 
The only benchmarks with regard to sloughing as such are given by the onset and time course of eye cap renewal. 
The state of the eye caps may actually time the occurence of sloughing since clearing of the eye caps always occurs 
several days before the snake sheds its old skin. 
Finally, several suggestions are given about possible mechanisms involved in the initiation of the renewal stage. 
Mechanical influences (wear and tear) may determine the positions of the initial focal points, possibly influenced 
by activity of the parasympathetic nervous system.
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