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Agalychnis spurrelli in Costa Rica Jan en Ina Tuns 
Dit artikel gaat over een speciale boomkikker, ook wel de Zwevende boom-
kikker genoemd, die de auteurs een aantal malen hebben kunnen observeren. 
Deze soort is zeer gevoelig voor de weersomstandigheden als het gaat om de 
voortplanting. Ook is hun verspreidingsgebied beperkt, waardoor de kans 
klein is dat ze gezien worden.  4

Centrolenella prosoblepon, Boettger 1892 Jan en Ina Tuns 
Centrolenella prosoblepon is een voor velen tot de verbeelding sprekende, kik-
kersoort. Binnen de hobby worden ze volgens de auteurs niet zoveel gehou-
den en wordt er nog minder mee gekweekt. Dit heeft waarschijnlijk te maken 
met een aantal specifieke eisen die ze aan hun biotoop stellen. 14

Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier: 15 Vervellen (7): 
Met de vervelfase gepaard gaande gebeurtenissen A.A. Verveen 
Waaraan kun je merken dat Boa constrictor in de vervelfase komt of is geko-
men? En komt het dier door het vervellen automatisch in de jachtfase? Deze 
twee vragen komen in dit artikel aan de orde. 21

Voedselafhankelijke lichaamskleur bij de Westelijke smaragdhagedis (La-
certa bilineata) en andere Lacertidae Ron Peek 
Het nakweken van Europese hagedissen is door de uitwisseling van kennis en 
het beschikbaar komen van essentiële voedingssupplementen tegenwoordig 
goed mogelijk. Inmiddels worden de grote groene hagedissen zoals Parelha-
gedissen (Timon lepidus), Westelijke smaragdhagedissen (Lacerta bilineata) 
en Reuzensmaragdhagedissen (Lacerta trilineata), maar ook kleinere soorten 
zoals Ruïnehagedissen (Podarcis siculus) in flinke aantallen gekweekt. Een 
belangrijk nadeel van deze in gevangenschap geboren hagedissen is echter dat 
hun kleuren veel minder mooi zijn dan die van dieren in het wild. De auteur 
beschrijft zijn pogingen om de oorzaak voor deze kleurafwijkingen te vinden.  
 32

I n h o u d s o p g av e  L a c e r ta  j a a r g a n g  6 9 ,  n u m m e r  1

Omslag:
Agalychnis spurrelli

Zie het artikel op 
pagina 4 en volgende.
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Agalychnis spurrelli is een gemiddeld tot grote groe-
ne boomkikker met rode ogen. De flanken zijn 
helder oranje en ook de dijen en vingertoppen 
hebben deze kleur. Tussen de vingers en tenen zit-
ten grote vliezen die ze kunnen gebruiken bij een 
horizontale verplaatsing door de lucht.

Beschrijving
Volwassen mannetjes kunnen 46 tot 56 mm groot 
worden met uitzonderingen tot 75 mm. De vrouw-
tjes zijn met 57 tot 68 mm aanmerkelijk groter. 
Er zijn zelfs uitzonderingen waargenomen van 93 
mm. De rugzijde is glad terwijl de buikzijde gegra-
nuleerd is. De kop van deze dieren is ongeveer 
net zo lang als breed met daarin grote ogen. De 
gehoorgang is duidelijk te zien en meet ongeveer 
de helft van de diameter van het oog. De schijven 
aan de vingers zijn groot waarbij de schijf aan vin-
ger 3 ongeveer even groot is als de diameter van 
het oog. De vliezen tussen de vingers en tenen zijn 
zeer groot. Bij de volwassen mannetjes zijn puntige 
bruine kussentjes op de duimen aanwezig (voorna-
melijk als ze seksueel actief zijn).
De thenar tubercle is groot, maar er is geen palmar 
tubercle aanwezig. Er zijn veel plantar tubercles en 
de inner metatarsal tubercle is laag en ovaal van 
vorm. De tarsal fold is lang en gemiddeld ontwik-
keld.
De rugzijde is overdag licht groen en ’s avonds 
wordt deze wat donkerder met witte stippen, soms 
afgezet met een zwarte rand. De bovenzijde van 
de armen, flanken en dijen zijn helder oranje 
gekleurd. Ook de vliezen tussen de vingers en 
tenen zijn oranje. De iris is rood.
De jonge dieren zijn overdag groen en ’s avonds 
rood/bruin gekleurd. Het stemgeluid is een laag 
gesteun dat elke 10 tot 17 seconden wordt her-

haald. De duur van de roep is 340 tot 400 milli-
seconden. De meest dominante frequentie ligt op 
0,44 tot 0,7 kHz (Duellmann, 1970). Het lage 
“wuk”, “wuk” wat is gerapporteerd door Scott & 
Starrett (1974) is waarschijnlijk de lokroep.

Verwante soorten: 
Agalychnis callidryas 
Aga lych nis saltator, 
Duellmanohyla uranochroa.

Dit artikel gaat over een speciale boomkikker die wij een aantal malen hebben kunnen 
observeren. Deze soort is zeer gevoelig voor de weersomstandigheden als het gaat om de 
voortplanting. Ook is hun verspreidingsgebied beperkt, waardoor de kans klein is dat ze 
gezien worden. Het gaat hier over Agalychnis spurrelli, ook wel de Zwevende boomkikker 
genoemd.

Agalychnis spurrelli man met grote vliezen tussen vingers

Verspreidingsgebied van Agalychnis spurrelli in Costa Rica
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Leefgebied
Vochtige en natte bossen in het laagland en mar-
ginaal in regenwouden van het voorgebergte. Ze 
worden meestal alleen gezien tijdens de voortplan-
tingsperiode.

Leefwijze
Agalychnis spurrelli is uitsluitend nachtactief en 
leeft hoofdzakelijk hoog in de boomkronen. Net 
zoals Agalychnis saltator bewegen deze dieren zich 
in slow motion, hand over hand (spookgang) over 
dunne takken en lianen hoog in de bomen. Ze 
kunnen zich ook horizontaal verplaatsten door van 

Agalychnis spurrelli man
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boom tot boom te “zweven”. Hiervoor spreiden ze 
vingers en tenen waardoor de vliezen als parachute 
dienst doen. Het voedsel bestaat uit insecten welke 
leven in de boomkronen, ze komen dus niet naar 
beneden om naar voedsel te zoeken. Het grote ver-
schil met Agalychnis callidryas is dat deze zich over 
een langere periode laten zien en horen.

Voortplanting
Agalychnis spurrelli is een soort die sterk reageert 
op de weersomstandigheden als het gaat om de 
voortplanting. Tijdens of na tropische regenbuien 
bestaat de kans dat deze dieren massaal uit de 
boomkronen afdalen. Ze zoeken elkaar dan op bij 
watertjes en zitten dan gemiddeld op een hoogte 
van 1,5 tot 3 meter. De amplexus kan de gehele 
nacht duren en de eitjes worden meestal vroeg in 
de morgen afgezet. Favoriete plaats om de eitjes af 
te zetten is de bovenzijde van bladeren welke zich 
op een hoogte van 1,5 tot 3 meter boven het water 
bevinden. De legsels bevatten tussen de 14 en 67 
eitjes. Na het leggen van de eitjes verdwijnen de 
vrouwtjes weer naar de boomtoppen.
Na ongeveer zes dagen komen de eerste larven uit 
de gelei en het kan enkele dagen duren voordat de 
laatste larve is uitgekomen. De larven hangen, zoals 
bij de meeste Agalychnis-soorten, verticaal in het 

water. Als zichtbaar wordt dat de achterpoten zich 
gaan ontwikkelen zijn de larven 41 mm groot. Ze 
zijn blauw/grijs van kleur met een lichtere buik-
zijde. Op de vinnen zitten donker bruine vlekken.

Verspreidingsgebied
Vochtige laaglanden en de lagere delen van het 
voorgebergte van zuidoost en zuidwest Costa Rica 
tot noordwest Ecuador (15 tot 750 meter).

Opmerkelijk
Deze soort is pas sinds de zestiger jaren beschre-
ven in Costa Rica (Savage & Heyer 1967). 
Duellmann (1970) dichtte deze soort een 
grote verwantschap toe aan Agalychnis litodryas 
welke voorkomt van oost Panama tot noordwest 
Ecuador. Robberts (1994a en b) wijst op dezelfde 
voortplantingsgedragingen en manier van bewe-
gen van Agalychnis spurrelli en Agalychnis saltator. 
Hierdoor ziet hij grote verwantschap tussen deze 
twee soorten.

Eigen waarnemingen
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid geweest 
dat we deze prachtige dieren een aantal malen 
hebben kunnen observeren (op 250 meter vanaf 
onze lodge). De eerste kennismaking was in april 

Koppel Agalychnis spurrelli in amplexus met mooie witte stippen op de rug van de man
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Agalychnis spurrelli man

2008. We weten nog steeds niet waar deze kikker 
toen vandaan kwam maar we zaten op ons terras 
en omstreeks 20.30 uur kwam hij/zij letterlijk uit 
de lucht vallen. In eerste instantie dachten we dat 
het een Hyla-soort betrof. Na een goede observatie 
bleek het dus om Agalychnis spurrelli te gaan. Nadat 
we wat foto’s hadden gemaakt verdween de kikker in 
de tuin en we hebben hem niet meer terug gezien.

Vervolgens heeft het tot augustus 2009 geduurd 
alvorens we deze kikker soort weer hebben waar-
genomen. Na een hele dag regen kwamen diverse 
exemplaren in de avonduren uit de boomtoppen 
naar beneden om op weg te gaan naar de nabij 
gelegen waterpartij. Op de doorgaande weg zagen 
we een koppel in amplexus zitten (zie foto) en om 
te voorkomen dat ze platgereden zouden worden 
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hebben we dit koppel in het struikgewas langs de 
weg gezet. De derde keer dat we in aanraking kwa-
men met deze kikkers was in september 2009. Ook 
nu had het weer voldoende geregend en hebben 
we echt tientallen exemplaren gezien waarvan een 
aantal in amplexus. De meeste dieren zaten in het 
struikgewas en de bomen langs de doorgaande weg 
vlakbij de eerder genoemde waterpartij. Opvallend 
was wel dat we na deze avond de kikkers niet meer 
hebben gezien. Volgens ons geeft dit inderdaad aan 
dat de dieren bij overvloedige regenval naar bene-
den komen om eitjes af te zetten en daarna weer 
verdwijnen naar de boomtoppen.

Terrarium
Aangezien Agalychnis spurrelli voorkomt in het-
zelfde gebied als Agalychnis callidryas zullen de 
omstandigheden in het terrarium ook nagenoeg 
hetzelfde moeten zijn. Als verlichting kan worden 
gekozen voor een TL-lamp UV-B, een gewone 
daglicht TL-lamp en een halogeenspot. Hierdoor 
kan de temperatuur in de dagsituatie oplopen tot 
boven de 30ºC en vlak onder de spot tot zelfs 
45ºC. De verlichting brand gemiddeld 13 uur per 
dag. In de nachtelijke uren komt de temperatuur 
niet onder de 20º C. De afmetingen van het ter-
rarium moeten minimaal 50x50x100 cm (bxdxh) 

Agalychnis spurrelli man
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Koppel Agalychnis spurrelli in amplexus ßß Idem, op doorgaande weg
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zijn voor en groepje van vier tot vijf dieren.
De luchtvochtigheid kan op peil worden gebracht 
door de aanwezigheid van een grote waterbak in 
het terrarium waaruit water kan verdampen en er 
moet minimaal tweemaal daags gesproeid worden. 
Zorg er ook voor dat er voldoende planten in het 

Summary
Agalychnis spurrelli in Costa Rica
Agalychnis spurrelli is a moderate to large 
green treefrog with red eyes, bright orange 
flanks and anterior and posterior thigh surfa-
ces, and extensively webbed hands and feet. 
They live in lowland moist and wet forests 
and marginally in premontane rainforest, 
usually seen only at breeding-sites.
This species is essentially nocturnal and 
arboreal. Reproduction takes place after or 
during heavy rains. Breeding takes place in 
the early morning. The eggs are deposited 
on the upper surfaces of leaves. The clutch-
size varies between 14 and 67 eggs. Hatching 
commences six days after oviposition and 
may continue for several days.
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Verklarende woordenlijst
Inner metatarsal tubercle: binnenste knob-

bel op de achtervoet (hiel).
Palmar tubercle: knobbeltje gelegen aan de 

basis van de 4e vinger.
Plantar tubercle: knobbeltjes aan de onder-

zijde van de voet.
Tarsal fold: plooi/vouw op de enkel.
Thenar tubercle: knobbeltje aan de basis 

van de duim of 1e vinger.

terrarium staan waarvan een aantal met grote 
gladde bladeren boven een waterpartij.
Als men deze dieren wil stimuleren om zich voort 
te planten moet, meer nog dan bij Agalychnis cal-
lidryas, flink gesproeid worden over een langere 
periode (bijna een hele dag lang).
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Centrolenella prosoblepon
(Boettger, 1892)

lacerta69-1binn.indd   14 15-03-11   15:30



Lacerta 69 (2011) nummer 1 •  15

Het volgende artikel gaat over een, voor 
velen tot de verbeelding sprekende, kikker-
soort: Centrolenella prosoblepon. Binnen 
de hobby worden ze volgens ons niet 
zoveel gehouden en wordt er nog minder 
mee gekweekt. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met een aantal specifieke eisen die 
ze aan hun biotoop stellen. Wij zijn echter 
in de gelukkige omstandigheid dat we ze 
op korte loopafstand op ons eigen terrein 
kunnen bewonderen. Het gaat hier om één 
van de zeven soorten glaskikkers welke 
voorkomen op Peninsula Osa, Costa Rica.

Deze kleine veel voorkomende kikker is lichtgroen 
gekleurd met vele zwarte stipjes op de rug. Ze 
hebben geen uitpuilende neusgaten en gemiddeld 
grote zwemvliezen tussen de tenen. De manne-
tjes hebben een voor deze soort karakteristieke 
stekel op de voorpoot welke wordt gebruikt om 
het vrouwtje stevig te omklemmen tijdens de 
amplexus (zie foto).

Beschrijving
De manneetjes zijn 21 tot 28 mm groot en de 
vrouwtjes met 25 tot 31 mm maar iets groter. De 
huid is zacht tot leerachtig en de kop is breder dan 
lang. De neusgaten zijn niet of slechts in geringe 
mate uitpuilend, terwijl de ogen dit wel zijn. De 
ogen zijn in verhouding ook groot en de gehoor-
opening is niet tot slecht te zien. Vinger I is langer 
dan vinger II en de topjes van de vingers en tenen 
zijn afgeknot. De subarticular tubercles zijn klein, 
er zijn geen supernumerary-, accesory palmar-, of 
plantar tubercles aanwezig. De thenar tubercle is 
langwerpig en de palmar tubercle is rond en groot. 
De inner metatarsal tubercle is plat en langwerpig 
en de outer metatarsal tubercle is klein en rond. 
Er is geen tarsal fold of tarsal tubercle aanwezig. 
Tussen vinger I en II zit geen zwemvlies en tussen 
vinger II en III is dit slechts rudimentair aanwezig. 
Tussen de tenen zitten gemiddeld grote zwemvlie-
zen. De rugzijde van deze dieren is uniform groen 
maar meestal met zwarte stipjes. De iris is ivoor-
grijs met een fijne zwarte nettekening.

Jan en Ina Tuns 
San Juan de Sierpe 

Peninsula Osa 
Costa Rica 

jamanasin@gmail.com 
Foto’s van de auteurs
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Stemgeluid
De roep van deze dieren bestaat uit een serie van 
drie noten welke klinken als “dik, dik, dik” gevolgd 
door een pauze en dan een herhaling van de roep. 
Ze roepen niet vaak met een gemiddelde van 1 tot 
43 per uur en de gemiddelde duur van een serie is 
1,5 tot 3 seconden. De meest dominante frequentie 
is 5,3 tot 6 kHz ( Jacobson, 1985).

Classificatie en verwante soorten 
Familie Centrolenidae Taylor, 1951a
Centrolenella ilex is de andere in Costa Rica voor-
komende soort.

Leefomgeving
Waterstromen in natte en vochtige laaglandbos-
sen, natte en vochtige bossen en regenwoud in 
het voorgebergte en marginaal in natte bossen en 
regenwouden van het laaggebergte.

Leefwijze
Centrolenella prosoblepon is een nachtactieve soort 
welke wordt gevonden in de vegetatie langs snel 
stromend water. De mannetjes roepen meestal 
vanaf de bovenzijde van een blad en doen dit in 
feite het gehele jaar door. In de natte periode (mei 
tot november) is dit roepen wel heviger. Ze zijn 
uitermate territoriaal en gebruiken hun roep niet 
alleen om de vrouwtjes te lokken maar ook om 
hun territorium aan te geven. Als er toch een ander 
mannetje het territorium binnenkomt wordt deze 
“begroet” met een serie snelle “dik, dik, diks”. Als 
de indringer hierdoor niet verdwijnt, volgt er een 
heuse vechtpartij waarbij ze ondersteboven aan 
de vegetatie hangen en zich vasthouden met de 
achterpoten. Dit gevecht kan 3 tot 30 minuten 
duren en eindigt wanneer de verliezer valt of zich 
helemaal plat maakt, ten teken van overgave, en 
vertrekt.

Voortplanting
Bij deze soort neemt het mannetje het initiatief 
om in amplexus te gaan als er een vrouwtje in de 
buurt is wat paringsbereid is. Nadat hij op de rug 
van het vrouwtje is gesprongen en haar stevig heeft 
vastgepakt blijft hij echter roepen. De amplexus 
duurt ongeveer 35 tot 90 minuten en het koppel 
blijft hierbij nagenoeg op dezelfde plaats of verwij-
deren zich hooguit 2 meter vanaf de plaats waar ze 

in amplexus zijn gegaan. Het afzetten van de eitjes 
begint in de vroege morgen tot vlak voor zonsop-
komst. De eitjes worden boven op een blad gelegd, 
op met mos bedekte rotsen of takken van 0 tot 3 
meter boven de grond. De ei-afzetting vindt plaats 
gedurende het gehele jaar maar er is een duidelijke 
piek in de maanden augustus en september. De 
eitjes zijn zwart en een legsel bestaat uit ongeveer 
20 eitjes. Na het afzetten van de eitjes blijft het 
vrouwtje nog enige tijd bij het legsel maar zodra 
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ze weggaat, komt ze niet meer terug. Dit geldt ook 
voor het mannetje, waardoor er geen broedzorg 
plaatsvindt. Nadat de vrouwtjes het legsel verlaten 
keren ze terug naar de boomtoppen totdat ze weer 
paringsbereid zijn.
De larven in de gelei zijn zwart maar verkleuren 
snel naar geel en tegen de tijd dat ze de gelei gaan 
verlaten zijn ze rood. De vrij zwemmende larven 
zijn niet groot (12,3 mm) met een lange staart en 
lage vinnen.

De jonge kikkertjes die aan de kant komen zijn 
ongeveer 14 mm.

Verspreidingsgebied
Vochtige laaglanden, voorgebergte en de lager gele-
gen delen van het laaggebergte aan de Atlantische 
kant van oost Honduras en de Pacifische kant 
van Costa Rica tot noord Colombia en westelijk 
Ecuador (20-1900 meter).

Centrolenella prosoblepon met stekel op arm
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Eigen waarnemingen
Zoals in de inleiding aangegeven hebben wij deze 
kikkers al diverse malen gezien. We hebben ze 
echter niet voor langere aaneengesloten periodes 
geobserveerd omdat ze nachtactief zijn. We zijn 
op verschillende tijdstippen naar hun biotoop (zie 
foto) geweest, tussen 19.00 uur en 23.00 uur, en 
opvallend hierbij was dat we ze meestal vonden 
tussen 19.15 uur en 19.45 uur. Naarmate het later 
werd hebben we ze niet gezien of misschien over 
het hoofd gezien. Volgens ons zou dit in ieder geval 
kunnen betekenen dat de dieren zodra het donker 
begint te worden gaan afdalen uit de boomtoppen 
naar een hoogte van 0,5 tot 1,5 meter hoogte langs 
de rivier. We hebben helaas geen vrouwtjes gezien 
maar ‘s morgens wel een legsel gevonden wat ver-
moedelijk van Centrolenella prosoblepon is geweest 
(zie foto). Bij ons komen deze dieren dus voor 
langs een snel stromend riviertje met grootbladige 
planten langs de kant. De keren dat we deze dieren 
hebben gezien zaten ze ook telkens op min of meer 
dezelfde plaats, wat aangeeft dat ze inderdaad een 
eigen territorium hebben. Op zich zijn het rustige 
dieren, waardoor je voldoende tijd krijgt om ze 
goed te bekijken of mooie foto’s te maken. Als ze 
echter gaan bewegen kunnen ze door een aantal 
grote sprongen snel een eind weg zijn. Bij ons deelt 
Centrolenella prosoblepon zijn biotoop met nog een 
andere glaskikker namelijk Cochranella albomacu-
lata. Ook Eleutherodactylus fitzingeri wordt regel-
matig gezien.

Terrarium
Indien men deze prachtige dieren in een terrarium 
wil gaan houden (hoewel we niet weten of ze in de 
handel verkrijgbaar zijn) moet er in ieder geval snel 
stromend water (horizontaal dus geen waterval) 
aanwezig zijn. Verder moet de bak voldoende hoog 
zijn omdat de dieren zich overdag terugtrekken 
in de boomtoppen langs het water. Gevoelsmatig 
denken wij dan al gauw aan een hoogte van mini-
maal 1,5 meter. Gezien hun territoriale gedrag 
is het niet wenselijk om meerdere mannetjes bij 
elkaar te houden. Een andere belangrijke inrich-
tingseis is het plaatsen van voldoende planten, in 
hoogte oplopend, met grote gladde bladeren langs 
het snelstromende water. Indien de dagtempera-
tuur op ongeveer 27°C gehouden kan worden en 
er direct zonlicht in de bak valt is verlichting niet 

Verklarende woordenlijst
Subarticular tubercle: knobbeltjes aan de 

onderzijde van de vingers en tenen onder de 
verbindingen tussen de phalanx.

Phalanx: klein botje wat vorm geeft aan het 
skelet van de vingers en tenen (kootjes).

Supernumerary tubercles: knobbeltjes aan de 
onderzijde van de vingers en tenen onder de 
phalanx en tussen de subarticular tubercles.

Accessory palmar tubercles: bijkomstige pal-
mar tubercles.

Palmar tubercle: knobbeltje gelegen aan de 
basis van de 4e vinger.

Thenar tubercle: knobbeltje aan de basis van 
de duim of 1e vinger.

Metatarsal tubercle: knobbel op de achter-
voet (hiel).

Tarsal fold: plooi/vouw op de enkel.
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Summary
Centrolenella prosoblepon (Boettger, 1892)
This small, very common species is light green, usually with many small black spots dorsally. Adult 
males are 21 to 28 mm in standard length and the females 25 to 31 mm. The head is broader than long 
and the nostrils are slightly protuberant or not. Finger I is longer than finger II and finger and toe disks 
are truncate. The iris is ivory gray with fine black reticulum. You can find these frogs along stream cour-
ses in lowland wet and moist forests, premontane moist and wet forests and rainforests and marginally 
in lower montane wet forests and rainforests. They are nocturnal and the males are strongly territorial. 
Reproduction takes place throughout the year with a peak in August and September. The black eggs are 
laid in a single layer in a thin film of jelly on the upper side of a leaf. The embryos are black but quickly 
turn yellow and then appear red by the time they fall into the stream.
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Legsel van vermoedelijk Centrolenella prosoblepon
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echt noodzakelijk. Het is wel aan te bevelen om 
‘s nachts bijvoorbeeld een 7 watt lampje te laten 
branden zodat het niet helemaal aardedonker is in 
de bak. De temperatuur mag ‘s nachts teruglopen 
tot ongeveer 20°C en de luchtvochtigheid moet 
onveranderd hoog zijn (denk hierbij aan 80 tot 
95%). Indien dit bereikt kan worden is het niet 
noodzakelijk om iedere dag te sproeien en kan 
worden volstaan met drie keer per week.

Biotoop 
Centrolenella prosoblepon
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Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier
A.A. Verveen Poelwaai 3 2162 HA Lisse www.verveen.eu Foto’s van de auteur

15 
Vervellen (7): 

Met de vervelfase 
gepaard gaande 
gebeurtenissen
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Waaraan kun je merken dat Boa constrictor in de 
vervelfase komt of is gekomen? En komt het dier 
door het vervellen automatisch in de jachtfase? 
Deze twee vragen komen in dit artikel aan de orde.

Zoals eerder werd beschreven (Verveen, 2007a, 
2007b, 2009, 2010) wijzen de bij de vervelfase 
horende kleurveranderingen (het doffer worden, 
de rode en de blauwe buik, titelfoto) op de komen-
de vervelling. Maar de buik is meestal niet te zien 
omdat de slang daar op ligt, terwijl aan rug en 
flanken over de (komende) vervelling niet veel 
valt waar te nemen omdat het doffer worden daar 
nauwelijks opvalt (foto’s 1, 2 en 3). De verhoogde 
doorbloeding van de huid waarmee het vervelpro-
ces begint, is op rug en flanken al helemaal niet te 

âFoto 1. De grauwe kleuren tijdens de vervelfase. Op de 
recht van boven genomen foto 1 beginnen de ogen van de 
nu grauwe boa B dof te verkleuren. Boa A verkeert in de tus-
senfase en is helder van kleur
âPhoto 1. The dull colours of the renewal stage. Dull-
coloured boa B is pictured at the beginning of the grey eyes 
part of renewal. The bright appearance of Boa A shows that 
it is in the resting phase

àFoto 2. De nu op zijn beurt grauwe boa A verkeert in het 
grijze ogen stadium van de vervelfase terwijl boa B helder is. 
Het iriseren is steeds bij beide boa’s onverminderd aanwezig 
omdat dit een eigenschap is van de dunne buitenste laag van 
de opperhuid
àPhoto 2. The situation for the two boas is reversed here. 
Now boa A experiences the grey eyes part of the renewal 
phase while boa B shows the bright appearance of the resting 
stage. Iridescence is present in both snakes since it is a pro-
perty of the outermost layer of the epidermis.
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zien. De bijbehorende troebele verkleuring van de 
ogen treedt ook pas tegen het eind van de vervel-
fase op (fotoserie 4). Wel is het verloop van het 
vervelproces aan de bijbehorende verkleuring van 
de buik van het dier te zien, die al naar de vordering 
van de vervelfase als rode, roze of blauwe buik is te 
karakteriseren (foto 5). 
In de slotfase heldert de slang op door het verhoor-
nen van de nieuwe opperhuid. Dit kan verwarrend 

werken omdat je de indruk krijgt dat de slang al is 
verveld terwijl de oude opperhuid nog moet wor-
den afgestroopt.

Het allereerste begin van de vervelfase (de start 
met de rode buik) blijft lastig te zien (Verveen, 
2007b, 2010). Een complicatie hierbij is dat je de 
slang moet optillen om de buik te kunnen bekijken 
behalve wanneer de boa op een tak ligt. Houdt er 

Foto 3. De blauwebuikfase. De grijsblauwe 
verkleuring wordt bij de overgang van buik naar 
flank en rug steeds meer gemaskeerd door de 
melaninepigmenten in de opperhuid
Photo 3. The blue belly stage. At the transi-
tion from abdomen to flank and further on to 
its back the blue-grey renewal coloration of the 
dark spots becomes more and more masked by 
melanin pigmentation of the epidermis
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hierbij rekening mee dat de vervelling locaal begint 
en per keer op één of meer telkens andere, niet 
voorspelbare plaatsen begint (Verveen, 2009). 
Soms kan om onbekende redenen een rodebuik-
achtige verkleuring optreden terwijl later blijkt dat 
er niets aan de hand is (foto 6).
Houders van Boa constrictor zullen net als ik waar-
schijnlijk hebben gemerkt dat het dier een week 

of twee vóór het afstropen van de oude opperhuid 
urine afzet, al dan niet samen met ontlasting. 
Mogelijk geldt iets dergelijks ook voor andere (reu-
zen)slangen. Vermoedelijk vielen deze relaties mij 
op vanwege het door mij gehanteerde voedingsin-
terval van zes weken (Verveen, 2001).
Ik merkte dat het begin van de vervelfase vaak met 
het afzetten van urine al dan niet met ontlasting 

Fotoserie 4. Verkleuring van het oogkapje op opeenvol-
gende dagen tijdens de vervelfase. Het dier vervelde op 16 
maart 2009. Omdat dit foto’s zijn varieert de belichting. De 
foto’s zijn daarom niet geschikt voor analyse van het helder-
heidverloop van de oogkapjes

Photo’s 4. Set of pictures of eye cap discoloration during 
renewal. The pictures were taken on successive days, as 
indicated. The boa shed on March 16th, 2009. Such pictures 
are unsuitable for colour measurements of the eye caps since 
their exposure to light show uncontrollable variations in 
colour and intensity
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Foto 5.  De kleuren van de buik: RB: rode buik, PB: roze 
buik (“pink belly”), BB: blauwe buik en NB: opgehelderde 
“normale” buikkleur

Photo 5. The colours of the abdomen: RB: red belly, PB: 
pink belly, BB: blue belly and NB: cleared epidermis; “nor-
mal” belly colour
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vergezeld gaat, terwijl de boa ná de vervelling pas 
actief wordt wanneer het dier zijn ingewanden heeft 
geleegd (foto 7). Het leek mij daarom zinnig toe 
mijn aantekeningen hierover nader te analyseren in 
relatie tot de dag waarop de boa vervelt.

ßFoto 6. Rode buik die geen rode 
buik bleek te zijn
ßPhoto 6. A red belly that proved 
to be seemingly so
áFoto 7. Ontlasting die per onge-
luk in de vervelde huid werd geloosd. 
Waarschijnlijk gebeurde dit toen het 
het afschuiven van de oude opper-
huid de cloaca had bereikt. Voor deze 
tegenlichtopname werd de vervelde 
huid rond een tak gedrapeerd
áPhoto 7. Faeces accidentally 
voided into the shed skin. Probably 
deposited when the shed was tem-
porarily halted at the vent. Skin and 
faeces were draped around a branch 
to photograph it with backlighting

De gegevens
Gedurende de jaren 1995 tot en met 2007 wer-
den bij in totaal vijf boa’s per dier de tijdstippen 
(dagen) van alle relevante gebeurtenissen, namelijk 
de maaltijd, de productie van urine en van ontlas-
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Figuur 1. Verticale as: aantal-
len maaltijden (rood); afzettin-
gen van urine plus van ontlasting 
(geel); en verkleuringen van de 
buik (blauw). Horizontale as: 
dagen in relatie tot dag 0, de dag 
waarop de vervelling plaats vond

Figure 1. Number of meals 
(red); of voidance (yellow) of 
urine and of faeces; and of colour 
changes of the belly (blue), all 
were plotted with respect to slou-
ghing date (day zero)

ting en de aanwezigheid van de verkleurende buik, 
zoveel mogelijk genoteerd. 
Deze gegevens werden vervolgens afgebeeld in 
hun relatie tot de dag van de vervelling (figuren 
1 en 2). Voor gebeurtenissen vóór de verveldag 
werd de dag van de vervelling dag 0 genoemd 
(figuur  1). Voor gebeurtenissen op en na de dag 
van de vervelling werd de verveldag  gerekend als 

dag 1 (figuur 2). 
De data van de maaltijden konden correct worden 
genoteerd (de rode lijn in figuur 1). Voor urine 
en ontlasting kan de datum wel eens een dag te 
laat zijn geweest, bijvoorbeeld omdat het soms 
niet bekend was of die vóór dan wel ná 12 uur ‘s 
nachts plaats vond. Ook kan er per maaltijd meer 
dan één keer urine en ontlasting worden afgezet 
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wat bij kleinere hoeveelheden niet altijd opviel en 
dus niet tijdig kon worden genoteerd (Verveen, 
2005). Omdat de afzetting van ontlasting meestal 
ook met die van urine gepaard gaat werd dit ook als 
afzetting van urine beschouwd en daarmee gecom-
bineerd (zwart omlijnde gele vlak in figuur 1).
Voor de vervelverkleuring van de buik is het nage-
noeg onmogelijk de aanvangsdag waar te nemen. 
Wanneer de aanwezigheid van een rode of blauwe 
buik werd geconstateerd werd dit wel als zodanig 
genoteerd, maar omdat een aanvangsdatum niet 
kon worden vastgesteld werden zij samengenomen 
en alleen ter oriëntatie gebruikt (blauwe lijn in 
figuur 1). 
In figuur 1 staan de maaltijden en de lozingen (van 
urine en ontlasting samengenomen) aangegeven 
met betrekking tot de dag van de vervelling (dag 
0). Op de horizontale as duiden negatieve getallen 
op gebeurtenissen die zich op de door het getal 
aangegeven dag vóór de vervelling afspeelden. 

Begin van de vervelfase: 
maaltijd en vervelling (figuur 1)
Voor de maaltijden valt op dat er een brede top 
rond 18 ± 2 dagen vóór de vervelling aanwezig is. 
Het lijkt er dus op dat de maaltijd vaak een vervel-
ling uitlokt. Hoewel met gemiddeld zes vervellin-
gen per jaar (Verveen, 2006b) bij acht maaltijden 
per jaar die twee wel eens ergens samenvallen, 
suggereert de piek dat het dier de gedwongen rust 
vaak te baat neemt om dan ook de vervelling af te 
wikkelen. De maaltijd dan wel de verwachting ervan 

(gezien het zes-weekse interval tussen de door mij 
gegeven voedingen) zou dus als een trigger voor het 
starten van het vervelproces kunnen fungeren.
Het is in dit verband van belang er aan te denken 
dat de voor de vervelling benodigde doorbloeding 
van de huid omstreeks 17 dagen vóór de vervelling 
kan beginnen (zie de “rodebuikcurve”, figuren 5 
en 6 in Verveen, 2010) en dus al op de dag van 
de maaltijd of niet al te lang na afloop ervan zou 
kunnen starten. 
Omdat de slang in beide situaties (vertering en 
vervelling) heel kwetsbaar is zal het combineren 
van deze twee processen het dier het voordeel  
kunnen opleveren dat het zich maar één keer moet 
verbergen. Het nadeel is wel dat de bloedvoorzie-
ning van zowel de huid als het verteringsstelsel 
problematisch zou kunnen worden. Hoe de proces-
sen van vertering en vervelling elkaar beïnvloeden 
blijft vooralsnog een open vraag. Uit het artikel 
over de ontlasting (Verveen, 2006a) en het effect 
van de vervelling hierop (figuur 3) valt mogelijk af 
te leiden dat een deel van de vertering tijdens het 
vervellen wordt vertraagd.

Het is van belang je te realiseren dat het nagenoeg 
gelijktijdig optreden van vertering en vervelling 
niet inhoudt dat de vervelfase altijd door een voe-
ding wordt voorafgegaan of ingeluid. Het vervellen 
blijft nodig, met name ook tijdens perioden van 
geforceerd of vrijwillig onthouden van voedsel 
zoals tijdens de dracht.
Hoewel boa’s vaak een maaltijd afwijzen als zij aan 

Figuur 2. Aantal vervellozingen per 
dag, dat wil zeggen de afzetting van 
ontlasting,eventueel alleen van urine 
op of in aansluiting op de vervelling 
(hier dag 1 genummerd)
Figure 2. Number of voidances per 
day on or following ecdysis (here 
numbered day one). Mainly defe-
cations, with a small percentage of 
empty-bowel urine-only depositions 
included
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het vervellen zijn is dit niet altijd het geval. Uit 
figuur 1 valt af te leiden dat van de 202 vervellingen 
zo’n 25 keer van een maaltijd tijdens de vervelfase 
sprake is. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal maaltij-
den tussen de dagen 15 en 0 voor de vervelling. Het 
komt dus nogal eens voor dat de vervellingsfase al 
begint vóór de door mij ingeplande voedingsdag.
De associatie tussen voeding en vervelling laat zien 
dat er van een synchronisatie van de vervelling met het 
door mij opgedrongen voedingsinterval van zes weken 
sprake is. Omgekeerd zou het gemiddelde interval 
van twee maanden tussen opeenvolgende vervel-
lingen (Verveen, 2006b) er op kunnen duiden dat 
er in het wild gemiddeld pas om de twee maanden 
sprake is van het nuttigen van een voldoend grote 
maaltijd. Zo ja, dan is het door mij gehanteerde 
voedingsinterval van zes weken dus toch twee 
weken te kort.
Ik probeerde enige tijd mijn dieren om de twee 
maanden te voeren in plaats van de gebruikelijke 
zes weken. Maar ik hield hier snel mee op omdat 
hun gedrag op ons de indruk maakte dat dit voor 
hen een te lang interval was.

Begin van de vervelfase: Urine en het 
begin van de vervelfase (figuur 1)
De lozing van urine, soms samen met ontlasting, 
vertoont een vrij brede piek omstreeks een dag 
of 14 voor de vervelling. Inmiddels zagen wij niet 
alleen dat de rodebuikcurve zo’n 17 dagen voor de 
verveldatum optreedt maar ook dat de celgroei (de 
blauwe buik) ongeveer 14 dagen tevoren duidelijk 

wordt (Verveen, 2010). Het legen van de blaas 
(en eventueel de darmen) treedt dus een dag of 
drie na het eerste begin van de vervelfase op.
Hoewel de waarnemingen van de verkleuring van 
de buik (de blauwe curve in figuur 1) in veel geval-
len dagen zullen zijn vertraagd, is het duidelijk dat 
de afzetting van urine al dan niet gecombineerd 
met die van ontlasting samen kan vallen met de 
start ervan (dus met de rode buik of het begin van 
de blauwe buik). De curve voor het waarnemen 
van de kleurverandering van de buik ziet er name-
lijk uit alsof de top er uit is gevallen. Het begin 
ervan lijkt samen te vallen met het begin van de 
grote afzettingspiek.
Hieruit volgt dat het afzetten van urine een ophanden 
zijnde vervelling in een vroeg stadium kan signaleren, 
mogelijk met een vertraging van maximaal drie 
dagen.
Ik gebruik dit signaal om de buik te controleren 
wanneer de dieren na de maaltijd voor het eerst 
urine hebben afgezet. 

Lozing na de vervelling (figuur 2)
Na de vervelling ledigt de boa zijn darmen (figuur 
2) alvorens “op stap” te gaan. De hoeveelheid ont-
lasting zal afhangen van de grootte van de maaltijd, 
maar ook wanneer de boa al eerder ontlasting 
loosde zijn er vaak wat resten achtergebleven die 
dan alsnog worden geloosd. In zo’n tien procent 
van de gevallen zal de boa al een lege darm hebben 
en alleen wat urine produceren.
Het patroon van de “vervelling-afsluitende-lozing” 

Figuur 3. Invloed van de vervelling 
op het interval tussen maaltijd en ont-
lasting. Figuur uit Verveen, 2006a
Figure 3. Influence of renewal on 
the interval between meal and defe-
cation. Picture from Verveen, 2006a
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(het rechter gedeelte van figuur 2) verschilt sterk 
van dat van de eerder besproken afzetting die vóór 
de vervelling plaats vindt en op een wat asym-
metrische berg lijkt (figuur 1, geel). Het nieuwe 
lozingpatroon begint heel hoog (treedt vaak op) 
en valt dan sterk af, waarbij de afvalsnelheid steeds 
minder wordt (figuur 2). In wat minder dan 30 
procent van de gevallen ontlast de boa zich op de 
dag van de vervelling, met afnemende percentages 
voor de hierop volgende dagen. 
Gemiddeld zal de boa zich ongeveer op dag vier 
ontlasten (dag 3,6). Let er op dat deze uitspraak, 
hoewel zij juist is, toch verwarring kan geven. Dit 
komt door de extreem scheve vorm van deze curve 
waarbij de piek van het gebeuren op de eerste dag 
valt.
Ook na een vertering zonder er op volgende vervel-
ling zal van een vergelijkbaar proces sprake kunnen 
zijn, gezien het soms (veel) langer dan verwacht 
duren van het optreden van de ontlasting.  In 
figuur 3 is dit te zien aan de blauwe ruitjes die elk 
een vervelvrije ontlasting voorstellen. Die bevin-
den zich ook in het gebied van de gemiddeld later 
optredende ontlastingen na afloop van de vervel-
ling die door rode vierkantjes zijn weergeven. 
Omdat er geen aanwijzingen zijn voor het gereed 
zijn van de vertering door de darmen als zodanig, 
is deze vertraging niet nader te analyseren en te 
verklaren.
De hier gevonden intervalverdeling wordt samen 
met een pendant ervan verder besproken in een 
later verschijnend artikel over de volgende fase in 
de gedragscyclus van Boa constrictor, de jachtfase.

Conclusie
De maaltijd kan als een trigger voor het starten van 
het vervelproces fungeren.
Een ophanden zijnde vervelling wordt vaak door 
het afzetten van urine aangekondigd (figuur 1), 
mogelijk met een vertraging van een dag of drie 
ten opzicht van het begin van de rodebuikfase. 
Maar het is natuurlijk niet zo dat elke afzetting van 
urine (al dan niet vergezeld van ontlasting)op een 
komende vervelling wijst. 
Bovendien is het zo dat de vervelling een noodza-
kelijke vernieuwing van de opperhuid inhoudt die 
dus ook tijdens langere perioden  van voedselont-
houding optreedt. Ook dan signaleert urine afzet-
ting het begin van de vervelfase.
Nadat de vervelling plaats heeft gevonden  zal de 
boa pas actief worden wanneer het de darmen 
heeft geleegd of, minder frequent, bij lege darmen 
een beetje urine heeft afgezet. Gemiddeld gebeurt 
dit ongeveer op dag vier na de vervelling. Het 
patroon van de verdeling van de intervallen tussen 
vervelling en lediging (figuur 2) verschilt totaal 
van de patronen die wij tot nu toe ontmoetten (zie 
figuur 1). Het heeft een piek op de verveldag en 
zakt in met een lange staart. 
Pas door de lozing tijdens of na afloop van de ver-
velling is de eigenlijke vervelfase afgesloten en zal 
de boa de volgende fase beginnen, die van de jacht 
op voedsel of partner. 
Een alternatieve interpretatie is dat de slang de 
ingewanden leegt terwijl het op weg is of gaat naar 
de eerste  plaats waar het dier in hinderlaag gaat 
liggen.
De gemiddelde duur van veertien dagen van de 
vervelfase dient te worden verlengd met de drie 
dagen van de initiële stijging van de bloedstroom 
door de huid, dus 17 dagen in totaal. Maar hier 
moet bovendien de duur van het interval tussen 
vervelling en afzetting van urine eventueel plus 
ontlasting worden bijgeteld omdat het dit gebeu-
ren is dat de boa in de jachtfase schakelt.

Nota bene
Het in dit artikel tot nu toe beschreven onder-
zoek vormt een duidelijke illustratie van 
“datamining”, het zoeken naar verborgen rela-
ties in een bestaand groot gegevensbestand. 
Gevonden mogelijke relaties zijn niet meer 
dan correlaties. Zo kan mijn (ongeveer) om-
de-zes-weken-voeren schema het mogelijk 
hebben gemaakt dat mijn boa’s een daaraan 
synchroon verlopende cyclus hebben aange-
nomen.
Deze resultaten zullen daarom moeten worden 
getoetst door onderzoek aan andere vanuit een 
hinderlaag jagende reuzenslangen.
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Keeping a pair of Boa constrictor as pets: 
15. Ecdysis (7): Events accompanying the renewal phase
Renewal may be triggered by the consumption of a meal (red line in figure 1), while voidance 
(black-bordered yellow surface in figure 1) then signals the presence of renewal in an early 
stage, possibly with a delay of several days with respect to the start of the red belly stage. It is, 
of course, not true that each voidance (of urine whether or not accompanied by defecation) 
signals the existence of renewal. 
Note that renewal is a necessity and occurs, therefore, also during abstinence from food. 
Voidance may in that case also signal the early phase of renewal.
After the snake has shed, the boa enters the hunting stage and becomes active once it has 
emptied its bowels or in case they were already empty, voided a small amount of urine. This 
happens, on average, on the fourth day after the moult. However, the shape of the interval 
distribution between sloughing and voidance (figure 2) differs completely from the patterns 
encountered up to now (see figure 1). The distribution has an initial peak on sloughing day 
followed by a gradual long-tailed decrease in occurrence frequency.
Once the boa has finished renewal or digestion with the final act of voidance it enters the next 
stage during which it hunts for prey or partner. 
An alternative interpretation may be that the snake empties its bowels on the way to its first 
ambush location.
In a following paper on the next period of the behaviour cycle of Boa constrictor, the hunt, a 
companion distribution will be encountered. Both distributions and their implications will 
then be discussed. 
The on average fourteen-day-duration of the renewal stage should be extended with the 
dermal blood flow lead of three days. This makes seventeen days in all. However, the interval 
between shed and subsequent voidance that switches the boa into the hunting phase, should 
also be added to the duration of the renewal stage.
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Het aantal liefhebbers dat Europese hagedissen 
houdt is sinds de jaren negentig sterk afgenomen. 
De belangrijkste reden hiervoor is dat in 1995 wet-
geving van kracht werd die de commerciële handel 
in deze dieren verbood. Als gevolg hiervan wer-
den deze dieren niet meer aangeboden en waren 
liefhebbers afhankelijk van dieren die reeds in het 
bezit waren van particulieren voordat deze wetge-
ving van kracht werd, nakweek van deze dieren of 
sporadische (illegale) import. Het nakweken van 
Europese hagedissen is door de uitwisseling van 
kennis en het beschikbaar komen van essentiële 
voedingssupplementen inmiddels goed mogelijk. 
Hierdoor begint het aantal soorten wat met suc-
ces wordt nagekweekt als mede de belangstelling 
voor deze interessante groep van hagedissen weer 
toe te nemen. Inmiddels worden de grote groene 
hagedissen zoals Parelhagedissen (Timon lepidus), 
Westelijke smaragdhagedissen (Lacerta bilineata) 
en Reuzensmaragdhagedissen (Lacerta trilineata), 
maar ook kleinere soorten zoals Ruïnehagedissen 
(Podarcis siculus) in flinke aantallen gekweekt. Een 
belangrijk nadeel van deze in gevangenschap gebo-
ren hagedissen is echter dat hun kleuren veel 
minder mooi zijn dan die van dieren in het wild. 
Het intense groen op de rug dat bij de verschil-
lende soorten smaragdhagedissen aanwezig zou 
moeten zijn, is bij nakweek dieren meestal een flets 
blauw/groen. De citroengele buikzijde  en andere 
geel gekleurde delen die smaragdhagedissen in het 
wild hebben zijn bij in gevangenschap opgegroeide 
dieren lichtgeel of wit. Ook eigen nakweekdieren 
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Afbeelding 1. Schematische weergave van de experimen-
ten met juveniele Westelijke smaragdhagedissen. (A) pas 
geboren dieren werden de eerste weken onder kunstlicht 
met gekweekte insecten gevoerd. (B) na enkele weken 
ontwikkelde zich de afwijkende flets blauwe lichaamskleur. 
Deze jonge dieren werden verder opgekweekt in buitenter-
raria onder ongefilterd zonlicht, waarbij de ene groep met 
weideplankton werd gevoerd (C), en de andere groep met 
gekweekte insecten (D). De groep hagedissen die alleen met 
weideplankton werd gevoerd ontwikkelde de normale inten-
se geel/groene lichaamskleuren (E), terwijl de groep die 
alleen met gekweekte insecten werd gevoerd de afwijkende 
flets blauwe lichaamskleur behielden (F). Uiteindelijk wer-
den deze groepen (E en F) samengevoegd en verder alleen 
nog met weideplankton gevoerd (G). Binnen enkele weken 
hadden alle dieren de natuurlijke geel/groene lichaamskleu-
ren (H).
Figure 1. Schematic representation of the experiments using 
juvenile Western Emerald lizards. (A) newborn animals were 
raised using artificial light and captive-bred insects. (B) 
within a few weeks these animals developed the deviant pale 
blue body color. These animals were further raised in outside 
enclosures with direct sunlight and subsequently divided 
into two groups. One group was fed exclusively with wild-
caught arthropods (C), while the other group was fed only 
with captive-bred insects (D). The group of young lizards 
that was fed with wild-caught arthropods developed normal 
intense yellow/green body colors (E), while the other group 
retained the pale blue body color (F). Finally, the two groups 
(E and F) were joined and raised on wild-caught arthropods 
only (G). Within a few weeks the two groups became indis-
tinguishable and all animals displayed the natural yellow/
green body colors (H).
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Afbeelding 2.  Er is meestal een groot verschil in lichaamskleur tussen nakweek hagedissen en dieren in het wild. In gevan-
genschap opgegroeide Spaanse smaragdhagedissen (Lacerta schreiberi, A) en Westelijke smaragdhagedissen (Lacerta bilineata, 
C) hebben flets blauw/groene ruggen en een witte buik. In het wild hebben deze hagedissen prachtig groen gekleurde rug-
gen en een citroengele buikzijde (Lacerta schreiberi, B;  Lacerta bilineata, D). 

A

C
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Figure 2. In general, there is a large difference in body coloration between captive bred lizards and animals in het wild. 
Captive bred Spanish Emerald lizards (Lacerta schreiberi, A) and Western Emerald lizards (Lacerta bilineata, C) have abnormal 
pale blue/green backs and white bellies. In the wild these lizards display striking green backs and intense yellow ventral sides 
(Lacerta schreiberi, B;  Lacerta bilineata, D).

B

D
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van een aantal soorten Europese hagedissen bleken 
zonder uitzondering deze afwijkende en veel min-
der mooie kleuren te hebben dan de dieren in het 
wild (afbeelding 2). De pogingen die ik heb onder-
nomen om de oorzaak voor deze kleurafwijkingen 
te vinden, staan hieronder beschreven.

Ultraviolet licht
De meest voor de hand liggende reden voor het 
ontbreken van intense groen/geel tinten bij nak-
week van Europese hagedissen is het gebrek aan 
licht van de juiste golflengte. Experimenten uitge-
voerd door van Westbroek (1994) gaven aan dat 
smaragdhagedissen (Lacerta viridis) die opgroei-
den onder halogeenlicht veel kleurrijker waren 
dan dieren die onder een normale gloeilamp spot 
waren opgegroeid. Als reden werd gegeven dat 
halogeenlampen naast zichtbaar licht ook ultravi-
olet (UV)-straling produceren. Helaas is de foto 
in dit artikel die het effect van dit UV-licht zou 
moeten illustreren in zwart-wit afgedrukt. 
In 2009 besloot ik om het effect van UV-licht op de 
kleur van hagedissen te onderzoeken. Hiertoe werd 
in het voorjaar een groep van ongeveer 40 juve-

niele Westelijke smaragdhagedissen gebruikt. Deze 
dieren werden in een binnenterrarium gehouden 
met een 150 Watt halogeen lamp die voor warmte 
en verlichting zorgde. Verder werd een speciale 
UV-lamp (Arcadia) met reflector aangebracht die 
dezelfde plek in het terrarium bescheen als de 
halogeen lamp. Als voedsel kregen deze dieren 
uitsluitend meelwormen, Buffalowormen en kak-
kerlakken. Ondanks dat deze jonge hagedissen 
zeer actief waren, vrijwel de hele dag onder de 
lampen doorbrachten en prima groeiden was er 
geen duidelijk effect op de kleur te zien. De dieren 
hadden dezelfde flets blauw/groene rugkleur en 
witte buikkleur als dieren die onder gloeilampen 
waren opgegroeid.
Aangezien kunstmatig UV-licht blijkbaar geen 
effect op de kleur had, werd in 2010 besloten om 
de voor hagedissen meest ideale lichtbron te tes-
ten: de zon! Om er voor te zorgen dat de jongen die 
in 2010 zouden worden geboren zoveel mogelijk 
van de beperkte Nederlandse zon zouden kunnen 
profiteren moesten deze zo vroeg mogelijk worden 
geboren. Daarom werden de volwassen smaragd-
hagedissen al in december 2009 uit de winterslaap 
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Afbeelding 3ß en 4â. Verschil in lichaamskleur tussen jonge Westelijke smaragdhagedissen die gevoerd worden met gekweekte 
insecten (de flets-blauw gekleurde dieren), of enkele weken met weideplankton (de geel/groen gekleurde dieren).  
Figure 3ß and 4â. Differences in body coloration between young Western Emerald lizards that were fed with captive-bred 
insects (the pale blue colored animals), or fed for a few weeks with wild caught arthropods (the yellow/green colored animals). 
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gehaald om zich voort te planten. Uiteindelijk 
resulteerde dit begin april 2010 in ongeveer 100 
jonge smaragdhagedissen (afbeelding 1A). Deze 
juvenielen werden de eerste weken in een binnen-
terrarium onder kunstlicht gehouden waarbij de 
afwijkende flets blauw/groene kleuren al weer vrij 
snel zichtbaar werden (afbeelding 1B). Om te tes-
ten of ongefilterd zonlicht invloed had op de kleur 
van deze dieren werden de jonge hagedissen in 
eenvoudige buitenterraria geplaatst. Deze beston-
den uit zwarte plastic metselkuipen die afgedekt 
werden met kippengaas. Deze lichtgewicht terraria 
konden eenvoudig worden opgepakt en gedurende 
de dag op verschillende plekken worden neergezet 
zodat de jonge hagedissen zoveel mogelijk in onge-
filterd zonlicht zaten. Tot mijn grote teleurstelling 
hadden al deze inspanningen niet het gewenste 
resultaat. Na een paar weken waren de dieren die 
in zonlicht hadden gestaan wel goed gegroeid maar 
nog net zo afwijkend blauw/groen van kleur als 
dieren die onder kunstlicht waren opgegroeid. De 
conclusie is dan ook dat ongefilterd zonlicht niet 
voldoende is om smaragdhagedissen hun natuur-
lijke kleuren te geven. 

Voedsel
Nadat het licht als bepalende factor voor lichaams-
kleur was uitgesloten heb ik getracht om de invloed 
van het voedsel vast te stellen. Tot nu toe werden 
al mijn jonge hagedissen uitsluitend gevoerd met 
gekweekte voedseldieren zoals krekels, kakker-
lakken, meelwormen en Buffalowormen. In de 
volgende experimenten werden de blauw/groene 
jonge smaragdhagedissen gesplitst in twee groepen 
van elk 40 dieren en in de buitenterraria geplaatst. 
De ene groep werd uitsluitend gevoerd met het 
standaard pakket van gekweekte voedseldieren 
(afbeelding 1D). De andere groep werd uitsluitend 
gevoerd met zogenaamd “weideplankton”, een mix 
van tientallen soorten insecten en spinnen die 
buiten met een net werd gevangen (afbeelding 
1C). Al binnen één week waren de verschillen in 
lichaamskleur tussen deze twee groepen van jonge 
hagedissen spectaculair te noemen. De blauw/
groene dieren die met gekweekte insecten werden 
gevoerd behielden, zoals verwacht, hun fletse kleu-
ren (afbeelding 1F). Echter, de dieren die slechts 
één week met weideplankton waren gevoerd 
begonnen al smaragdgroen te worden, terwijl de 

buikzijde al redelijk geel was geworden (afbeelding 
1E). Het verschil tussen deze twee groepen van 
dieren werd in de daaropvolgende weken steeds 
groter (afbeelding 3 en 4). Uiteindelijk werden 
de beide groepen gemengd en vervolgens werden 
alle dieren alleen nog maar met weideplankton 
gevoerd (afbeelding 1G). Na ongeveer 2-3 weken 
was er geen kleurverschil meer te zien tussen de 
jongen. Alle dieren een prachtige natuurlijke gras-
groene rug en een gele buikzijde (afbeelding 1H, 
5 en 6). Naast jonge smaragdhagedissen zijn ook 
een aantal jonge Ruïnehagedissen (Podarcis sicu-
lus) en Blauwkeelkielhagedissen (Algyroides nigro-
punctatus) met weideplankton gevoerd. Ook hier 
was het effect op lichaamskleur overduidelijk. De 
Ruïnehagedissen kregen een intens groene rug en 
geeltinten op kop en flanken terwijl de buikzijde 
van de Blauwkeelkielhagedissen intens geel werd. 

Pigmenten
De kleur van hagedissen wordt bepaald door de 
verhouding tussen verschillende pigmenten die 
aanwezig zijn in de opperhuid. Een vereenvou-
digde schematische weergave hiervan is te zien in 
afbeelding 7. In de onderste laag liggen de melano-
foren die de donkere kleurstof melanine bevatten. 
De daarboven gelegen chromatoforen bevatten 
verschillende gekleurde pigmenten. De iridoforen 
bevatten een stof die het efficiënt de blauwe com-
ponent uit het zonlicht weerkaatsen. De daarbo-
ven gelegen chromatoforen bevatten voornamelijk 
rode pigmenten (erythroforen) of gele pigmenten 
(xanthoforen). In de smaragdhagedissen waar de 
iridoforen wel aanwezig zijn maar de rode en gele 
pigmenten ontbreken (rechterkant van afbeelding 
7) ontstaat dus alleen een blauwe lichaamskleur. In 
de smaragdhagedissen die de intens groene en gele 
kleuren vertonen zijn de rode en gele pigmenten 
in de erythroforen en xanthoforen wel aanwezig. 
Hierdoor zal het blauwe licht wat weerkaatst wordt 

Afbeelding 5 en 6. In gevangenschap geboren halfwas 
Westelijke smaragdhagedissen die enkele maanden gevoerd 
zijn met alleen weideplankton. Alle dieren laten de natuur-
lijke geel/groene lichaamskleuren zien die typisch zijn voor 
deze soort.
Figure 5 and 6. Captive bred sub adult Western Emerald 
lizards that were fed exclusively wild caught arthropods for 
several months. All animals display the natural yellow/green 
body colors that are typical for this species.
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door de iridoforen samen met het gele licht van de 
xanthoforen de groene kleur geven (blauw + geel 
= groen; linkerkant van afbeelding 7). Delen van 
het lichaam waar een hoge concentratie van xan-
thoforen of juist erythroforen aanwezig is zullen 
dus intens geel respectievelijk oranje/rood kleuren.   
Uit bovenstaande experimenten kan worden 
geconcludeerd dat bepaalde bestanddelen uit wei-
deplankton zorgen voor de aanwezigheid van chro-
matoforen en uiteindelijk voor de intens groene en 
gele kleuren bij smaragdhagedissen. Mogelijk dat 
de gele en rode pigmenten die ik voornamelijk in 
de sprinkhanen (diverse Chorthippus soorten) van 
het weideplankton zag zitten de grootste bijdrage 
aan de kleur van de hagedissen gaf. Het is voor mij 
echter ondoenlijk om voor het grote aantal (150-
200)  jonge hagedissen die jaarlijks geboren wordt 
voldoende weideplankton te vangen. Daarom is 

getracht een andere bron van deze pigmenten te 
vinden die hetzelfde effect heeft en samen met 
het standaard gekweekte voedsel gegeven zou kun-
nen worden. Nu is bij kwekers van vooral kleur-
kanaries uitgebreide kennis aanwezig over hoe 
de kleuren van deze vogels zo intens mogelijk te 
krijgen. Uiteindelijk zijn de voor vogels bedoel-
de preparaten “intensief geel (Quiko)”, “inten-
sief rood (Beaphar)” en “Canthaxantine” aange-
schaft om het effect op de kleur bij verschillende 
Lacertidae te testen. Daarnaast werden stukjes 
weefsel van het zogenaamde Corpus luteum van 
koeieneierstokken gebruikt die bij een slachthuis 
werden verkregen. Dit weefsel bevat een hoge 
concentratie van de natuurlijke gele kleurstof lute-
ine. De preparaten die invloed zouden moeten 
hebben op de gele kleur hadden echter geen enkel 
zichtbaar effect bij de jonge hagedissen (Westelijke 

melanoforen 

iridoforen 

xanthoforen 
erythroforen 

Afbeelding 7. Vereenvoudigde weergave van de opper-
huid van hagedissen. In de onderste laag bevinden zich de 
melanoforen die het bruin/zwarte pigment melanine bevat-
ten. De laag daarboven bevat de iridoforen die de blauwe 
component uit het zonlicht weerkaatsen. De bovenste cellaag 
bevat de xantoforen met geel pigment en de erythroforen 
met rood pigment. Bij het ontbreken van het gele en rode 
pigment wordt alleen blauw licht gereflecteerd wat in blauwe 
hagedissen resulteert (rechts). Als het gele pigment wel 
aanwezig is geeft dit samen met het blauwe licht een groene 
lichaamskleur (geel + blauw = groen). Afhankelijk van de 
verhouding tussen de verschillende pigmenten kunnen ver-
schillende delen van het lichaam blauw, geel, groen of rood/
oranje worden gekleurd.

Figure 7. Simplified representation of the epidermis of 
lizards. In the bottom cell layer the pigment melanin is pre-
sent. The layer on top of this consists of iridophores contai-
ning a pigment that reflects the blue component of sunlight. 
The top layer exists of xantophores with yellow pigment and 
erythrophores containing red pigment. The absence of yel-
low and red pigments results in reflection of blue light only 
which in turn results in lizards displaying the deviant blue 
color (right side). The presence of yellow pigments results 
in the natural green body color (yellow + blue = green). 
Depending on the distribution and ratio between the dif-
ferent pigments in the various body parts either blue, yellow, 
green or red/orange colors are displayed.
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smaragdhagedissen en Parelhagedissen). Het toe-
dienen van intensief rood of Canthaxantine met 
het voedsel had echter wel effect. Zo verkleurde 
de buikzijde van jonge mannelijke Peloponnesos 
muurhagedissen (Podarcis peloponnesiaca) en jonge 
Westelijke smaragdhagedissen binnen een week 
van kleurloos naar flets rood door het gebruik van 
deze preparaten. Verder werd een opmerkelijk snel 
effect bij halfwas parelhagedissen (Timon lepidus) 
gezien. Het rostraalschild en in mindere mate de 
labiaalschilden kleurden binnen één dag van kleur-
loos naar oranje (afbeelding 8). Deze schilden zijn 
bij de meeste parelhagedis populaties in het wild 
donkergeel/oranje gekleurd.

Slotopmerkingen
Uit de experimenten die in dit artikel beschreven 
staan kan worden geconcludeerd dat de pigmen-
ten (of de bouwstoffen voor deze pigmenten) 
die zorg dragen voor de intens geel/groen/rode 
lichaamskleuren bij smaragdhagedissen en andere 
Lacertidae uit het voedsel worden opgenomen. 
In tegenstelling tot insecten uit het wild bevatten 
gekweekte insecten blijkbaar geen of te weinig van 
deze stoffen. Het voeren met alleen gekweekte 
insecten leidt dan ook tot flets blauw/groene hage-
dissen die veel minder mooi zijn dan in het wild. 
De opname van pigmenten uit het voedsel blijkt 
relatief snel te gaan. Smaragdhagedissen hadden 
al na één week voeren met weideplankton een 
groen/gele lichaamskleur. Parelhagedissen lieten 
na het voeren met gezuiverd caroteen zelfs al na 

één dag een duidelijk kleurverschil zien. Helaas 
bleek het niet mogelijk om met gezuiverde kleur-
stoffen of door het voeren van weefsel rijk aan 
luteïne de gele buikkleur of grasgroene rug bij 
smaragdhagedissen te induceren. Om natuurlijk 
gekleurde nakweek (smaragd)hagedissen te krij-
gen blijft het dus noodzakelijk om gedurende een 
bepaalde tijd weideplankton te voeren. Behalve dat 
dit zeer arbeidsintensief is, is ook de tijd dat dit in 
Nederland mogelijk is helaas beperkt. 
De invloed van (UV) licht op de lichaamskleur van 
hagedissen is niet helemaal duidelijk geworden. 
Hoewel in het verleden wel gemeld is dat zonlicht 
voldoende zou zijn om “blauwe” smaragdhage-
dissen hun natuurlijk geel/groene kleur te geven 
(Mudde et al. 1994), blijkt uit mijn experimen-
ten dat UV-licht alleen niet voldoende om de 
natuurlijke kleuren te induceren. Halogeenlampen, 
UV-lampen en zelfs direct ongefilterd zonlicht had-
den geen duidelijk effect op de lichaamskleur van 
smaragdhagedissen. Het voeren met weideplank-
ton is echter alleen uitgevoerd met hagedissen die 
buiten zijn opgegroeid. Het is dus mogelijk dat 
naast weideplankton ook UV-licht essentieel is om 
natuurlijk gekleurde dieren te verkrijgen. De enige 
manier om dit verder te onderzoeken is hagedissen 
op te kweken met weideplankton onder kunstlicht. 
Met de kennis die bovenstaand onderzoek heeft 
opgeleverd is het nu mogelijk om Europese hage-
dissen te kweken met natuurlijke lichaamskleuren. 
Hopelijk is dit een extra reden voor liefhebbers 
om deze interessante en prachtige dieren te gaan 

Afbeelding 8. In gevangschap gebo-
ren parelhagedissen (Timon lepidus) 
ontwikkelden binnen één dag oranje 
neus en lipschilden na het voeren 
met gezuiverde carotenoïden. Deze 
schilden zijn bij parelhagedissen in 
het wild meestal geel/oranje gekleurd.
Figure 8. Captive bred ocella-
ted lizards (Timon lepidus) develo-
ped orange rostral and labial shields 
within one day, after being fed with 
purified cartenoids. These shields are 
normally yellow/orange in animals 
from the wild. 
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houden. Mogelijk dat de kennis ook te gebruiken 
is voor diverse andere (niet-Lacertidae) hagedis-
soorten waarvan bekend is dat nakweek dieren veel 
minder mooi gekleurd zijn dan dieren in het wild. 
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The relation between body colors and food source in Western Emerald 
lizards (Lacerta bilineata) and several other Lacertidae.
Captive bred lizards in general and especially Emerald lizards display aberrant 
pale blue/green body colors. These colors are less attractive than the bright 
yellow/green colors of lizard in the wild. Experiments were designed to solve 
this problem. The author subjected groups of captive bred juvenile Western 
Emerald lizards to different food and lighting conditions. From these experi-
ments it became clear that artificial UV-light or unfiltered sunlight was not 
sufficient to induce normal body coloration. By changing the diet of the lizards 
from captive bred insects to wild-caught arthropods normal body coloration 
began to appear within one week. The feeding of artificial pigments to induce 
the yellow color did not have any effect on body coloration, while red pig-
ments (carotenoids) induced red ventral coloration in male Peloponnese wall 
lizards (Podarcis peloponnesiaca) and red coloration of rostral and labial shields 
in Ocellated lizards (Timon lepidus). These results show that the attractive 
bright body colors typical for Emerald lizards (and several other lizard species) 
depend on the source of food. 
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