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In september 2012 verscheen de monografie van Harvey, Ugueto en Gutberlet 

(Harvey et al., 2012), met een totale taxonomische revisie van de familie der teju-

hagedissen (spreek uit: tegoe). Bij hun studie hebben Harvey en zijn medewerkers 

meer dan 700 exemplaren van vele soorten teju-hagedissen met elkaar vergeleken.

J. Bastinck 
jacquesbastinck@gmail.com

Foto’s J. van Leeuwen, tenzij anders vermeld
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Taxonomische revisie van de 

teju-hagedissen
Eerste grondige systematische herziening in vele jaren
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De familie van de teju-hagedissen 
(familie Teiidae) is verspreid over 

Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en 
telt ongeveer honderdtwintig soorten. De 
meerderheid van de soorten komt voor in 
Midden- en Zuid-Amerika. 

Hoewel er nog steeds nieuwe soorten 
teju-hagedissen worden ontdekt en weten-
schappelijk beschreven, was de indeling 
van de familie op het niveau van het genus 
(geslacht) al vele jaren behoorlijk constant.

De familie bestond uit de volgende tien 
genera: Ameiva, Aspidoscelis, Callopistes, 
Cnemidophorus, Crocodilurus (de kro-
kodilstaarthagedis, niet te verwarren met 
Shinisaurus crocodilurus uit Oost-Azië 
die tot een totaal andere familie behoort), 
Dicrodon, Dracaena (de kaaimanhagedis-
sen), Kentropyx, Teius en Tupinambis (de 
‘echte’ teju’s). De overgrote meerderheid 
van de soorten behoort tot de genera 

Ameiva, Aspidoscelis en Cnemidophorus; 
bij de overige genera ligt het aantal soor-
ten beneden de tien. Een totale herziening 
van de indeling en onderlinge verwant-
schappen van de familie heeft lang niet 
plaatsgevonden, hoewel bij de deskundi-
gen al geruime tijd het vermoeden bestond 
dat de genera Ameiva, Aspidoscelis en 
Cnemidophorus “verzamelgenera” zijn, 
met als het ware een ratjetoe aan soorten 
bij elkaar geveegd.

De studie van Harvey en zijn mede-
werkers biedt een grondige analyse van de 
verwantschapsrelaties binnen de familie, 
op basis van meer dan 130 uitwendige 
en inwendige kenmerken, zoals beschub-
bingspatronen (inclusief microscopische 
structuur van de schubben), structuur van 
de geslachtsorganen en kleurpatronen. 
Volledigheidshalve zij hier opgemerkt dat 
de monografie is voorzien van vele fraaie 

 boven 
Callopistes flavi
punctatus, Peru

 onder 
Ameiva ameiva to

bagana, Trinidad
 Dicrodon guttu

latum man, Peru
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kleurenfoto’s van vertegenwoordigers van 
alle genera van de familie.

Algemene bevindingen
Uit het onderzoek van Harvey en de 
zijnen kwam naar voren dat de volgende 
genera zo goed als ongewijzigd kunnen 
worden gehandhaafd; zij komen als het 
ware ongeschonden uit de strijd: 

• Callopistes: twee soorten, waar-
onder C. flavipunctatus, vroeger 
bekend als Tejovaranus flavipunc-
tatus;

• Crocodilurus: één soort, C. ama-
zonicus (vroeger C. lacertinus ge-
noemd), de krokodilstaarthagedis;

• Dicrodon: twee soorten;
• Dracaena: twee soorten, de 

Callopistes flavi
punctatus, Peru
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kaaimanhagedissen, waaronder de tamelijk 
bekende D. guianensis;

• Kentropyx: negen soorten;
• Teius: drie soorten.

De taxonomische veranderingen liggen enerzijds bij 
Ameiva/Aspidoscelis/Cnemidophorus, en anderzijds 
bij Tupinambis.

Ameiva, Aspidoscelis en Cnemidophorus
De soortenrijke genera Ameiva (de “ameiva’s”), 
Aspidoscelis en Cnemidophorus (deze twee genera 
gezamenlijk wel “renhagedissen” genoemd, in het 
Engels “whiptails”) zijn moeilijk uit elkaar te hou-
den. In feite zijn deze drie genera gedefinieerd aan 
de hand van één of twee details van de beschub-
bing. Ook in het veld, zo merken Harvey en zijn 
medewerkers op, zijn Ameiva en Cnemidophorus 
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vaak niet van elkaar te onderscheiden als 
de hagedis in kwestie niet van dichtbij kan 
worden bekeken. Op basis van hun op 
130 kenmerken gebaseerde analyse komen 
Harvey en de zijnen tot de conclusie dat 
het desalniettemin mogelijk is deze drie 
genera ‘op te breken’ in wat hanteerbaar-
dere eenheden. 

Harvey en zijn medewerkers verdelen 
de soorten van Ameiva over drie genera 
(waarvan twee dus nieuw): Ameiva, Hol-
cosus en Medopheos. Het genus Medop-
heos omvat slechts één soort: M. edracan-
tha (voorheen Ameiva edracantha), het 
genus Holcosus omvat tien soorten. Het 
genus Ameiva in zijn ‘nieuwe’ gedaante (na 
afsplitsing van Holcosus en Medopheos) 
omvat ongeveer dertig soorten.

De vele soorten van Aspidoscelis en 

Cnemidophorus worden verdeeld over vijf 
genera (waarvan drie dus nieuw): Ameivu-
la, Aspidoscelis, Aurivela, Cnemidophorus 
en Contomastix. Tot Ameivula behoren 
veertien soorten, tot Aurivela twee soorten 
en tot Contomastix zes. Tot de herziene 
genera Aspidoscelis en Cnemidophorus 
behoren tezamen ruim dertig soorten.

Harvey en zijn medewerkers geven 
zelf toe dat hun nieuwe indeling van de 
oude genera Ameiva, Aspidoscelis en 
Cnemi dopho rus verre van perfect is. Het 
toekennen van een soort aan één van de 
acht genera (drie oud, vijf nieuw) blijft nog 
steeds specialistenwerk: goed kijken, met 
een hagedis in de hand, naar de details van 
de beschubbing. De acht genera gewoon 
op het oog even uit elkaar houden, is zo 
goed als onmogelijk.

 Cnemidopho
rus lemniscatus,  

Suriname
 Cnemidophorus 
murinus, Curaçao.

Foto J. ter Borg
 Ameiva ameiva, 

Peru
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De ‘echte’ teju’s, genus Tupinambis
Om te beginnen: om hoeveel soorten 
gaat het hier eigenlijk? Het bekendst zijn 
natuurlijk Tupinambis nigropunctatus en 
T. teguixin, waarover zo direct meer. Daar-
naast zijn er de stevige jongens T. rufescens 
en T. duseni. T. duseni wordt wel eens als 
een variant van T. rufescens gezien, maar 
volgens Harvey en medewerkers zijn de 
twee soorten goed van elkaar te onder-
scheiden. Dan zijn er nog de wat slankere 
soorten T. longilineus en T. quadrilineatus. 

Vrijwel gelijktijdig met T. quadrilineatus 
werd T. cerradensis wetenschappelijk be-
schreven. Korte tijd later bleek het om een 
en dezelfde soort te gaan. Aangezien de 
naam ‘quadrilineatus’ eerder was gepubli-
ceerd dan de naam ‘cerradensis’, kwam de 
laatste naam te vervallen. En tenslotte is in 
2002 T. palustris beschreven (deze soort 
is mogelijk niet een echte soort, maar een 
variant van T. nigropunctatus). In totaal 
dus zeven soorten ‘echte’ teju’s.

In 1995 werden T. nigropunctatus en 

 Cnemidophorus 
lemniscatus, Little 

Tobago
 Was Tupinam
bis nigropuncta

tus, nu T. teguixin, 
Trinidad
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T. teguixin het slachtoffer van de ijzeren 
wetten van de zoölogische nomenclatuur. 
In dat jaar publiceerde Avila Pires haar 
totaaloverzicht van de hagedissen van het 
Braziliaanse Amazonegebied (Avila Pires, 
1995). Bij haar onderzoek van de teju’s 
kwam zij tot de ontdekking dat de hage-
dissen behorend bij de namen ‘nigropunc-
tatus’ en ‘teguixin’ (en de namen behorend 
bij de hagedissen) al meer dan honderd-
vijftig jaar door elkaar waren gehaald. Om 
een lang en ingewikkeld verhaal kort te 

maken: de teju die al jaren bekend staat 
als T. teguixin moet eigenlijk T. merianae 
heten, en de teju die al jaren bekend staat 
als T. nigropunctatus hoort eigenlijk de 
naam T. teguixin te dragen!

Dit was een mooie kwestie geweest 
om voor te leggen aan de Internationale 
Commissie voor Zoölogische Nomencla-
tuur (ICZN). Hier had namelijk mogelijk 
een zaak gemaakt kunnen worden voor 
handhaving van de oude namen ‘nigro-
punctatus’ en ‘teguixin’, omdat deze 
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(hoewel strikt gezien onjuist) na hon-
derdvijftig jaar volledig zijn ingeburgerd 
bij zowel de herpetologen als de terrari-
umliefhebbers. Maar tot op heden is een 
dergelijke zaak niet aanhangig gemaakt 
bij de ICZN, hetgeen betekent dat we 
waarschijnlijk voor altijd vastzitten aan 
T. merianae (voorheen ‘teguixin’) en T. 
teguixin (voorheen ‘nigropunctatus’). T. 
merianae (voorheen ‘teguixin’) komt voor 
in Brazilië ten zuiden van het Amazone-
gebied, Noord-Argentinië en Uruguay; T. 
teguixin (voorheen ‘nigropunctatus’) komt 
voor in noordelijk Zuid-Amerika, inclusief 
het Amazonegebied.

Bent u verward? Het wordt nog erger. 
Uit de kenmerkenanalyse van Harvey en 
zijn medewerkers kwam eenduidig naar 
voren dat de ‘echte’ teju’s uiteenvallen in 

twee duidelijke groepen, een zuidelijke 
groep met soorten met een robuuste habi-
tus, en een noordelijke groep met soorten 
met een wat slanker voorkomen. Uit de 
analyse bleek dat de twee soortengroepen 
op basis van een aantal duidelijke kenmer-
ken eenduidig uit elkaar zijn te houden. 
Daarom besloten Harvey en de zijnen het 
genus Tupinambis op te splitsen in twee 
genera: Salvator en Tupinambis.

De naam Salvator werd van toepassing 
verklaard op de zuidelijke groep en bevat 
de soorten S. duseni, S. merianae en S. ru-
fescens. De vroegere ‘Tupinambis teguixin’ 
is dus inmiddels geworden tot Salvator 
merianae! De drie soorten van Salvator 
zijn grote, stevige hagedissen: S. rufescens 
kan een totale lengte van 124 cm bereiken.

De naam Tupinambis blijft behouden 

Was Tupinambis 
nigropunctatus, 

nu T. teguixin, 
Trinidad
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voor de noordelijke soortengroep. Tot 
Tupinambis behoren T. longilineus, T. 
palustris, T. quadrilineatus en T. teguixin 
(voorheen ‘nigropunctatus’). T. teguixin is 
de grootste soort van het genus en bereikt 
een totale lengte van 80 cm.

Tot slot merken Harvey en zijn mede-
werkers op dat uit hun analyse blijkt dat 
Salvator mogelijk nauw verwant is aan 
Dracaena (de kaaimanhagedissen), en dat 
Tupinambis mogelijk nauw verwant is aan 
Crocodilurus (de krokodilstaarthagedis). 

Een eerste reactie vanuit de 
moleculair-biologische hoek
In 2013 publiceerden Pyron, Burbrink & 
Wiens (Pyron et al., 2013) de resultaten 
van hun moleculair-biologische analyse 
van meer dan 4100(!) soorten hagedissen 

en slangen. De door Harvey en zijn mede-
werkers voorgestelde nieuwe indeling van 
de teju-hagedissen hebben zij hierbij ook 
even onder de loep genomen. Hun conclu-
sie is dat de moleculaire analyse de nieuwe 
indeling van de Teiidae deels bevestigt, 
maar voor een deel toch ook niet.

De analyse van Pyron en de zijnen 
bevestigt dat de genera Ameiva en Cnemi-
dophorus “verzamelgenera” zijn, waarvan 
inderdaad onderzocht moet worden of een 
betere indeling mogelijk is. Echter, de door 
Harvey en collega’s opgestelde nieuwe ge-
nera Aurivela en Contomastix (afgesplitst 
van Cnemidophorus) vertonen op basis 
van de moleculaire analyse vooral veel 
verwantschap met Ameiva, en zijn volgens 
Pyron en zijn medewerkers eigenlijk niet 
goed van Ameiva te onderscheiden! 
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Aan de andere kant bevestigt de mo-
leculaire analyse dat de nieuwe genera 
Ameivula (afgesplitst van Cnemidopho-
rus), Holcosus (afgesplitst van Ameiva) 
en Salvator (afgesplitst van Tupinambis) 
goed onderscheidbaar zijn. Ook bevestigt 
het moleculaire onderzoek de waarneming 
van Harvey en zijn medewerkers dat de 
genera Crocodilurus en Dracaena moge-
lijk nauw verwant zijn aan Salvator en 
Tupinambis.

Pyron en zijn collega’s zijn van mening, 
gezien de toch wel significante verschillen 
tussen de morfologische en moleculaire 
resultaten, dat het nog te vroeg is om bin-
nen de familie der teju-hagedissen te gaan 
werken met een herziene indeling met vele 
nieuwe genera.

Verder onderzoek zal moeten leiden 
tot een definitieve indeling van de teju-

hagedissen die voldoende recht doet aan 
de evolutionaire verwantschappen binnen 
de familie.

Literatuur

Avila Pires, T.C.S. de, 1995. Lizards of Brazilian 
Amazonia (Reptilia: Squamata). Zoölogische 
Verhandelingen 299: 1-706.

Harvey, M.B., G.N. Ugueto & R.L. Gutberlet, 
2012. Review of teiid morphology with a 
revised taxonomy and phylogeny of the 
Teiidae (Lepidosauria: Squamata). Zootaxa 
3459: 1-156.

Pyron, R.A., F.T. Burbrink & J.J. Wiens, 2013. A 
phylogeny and revised classification of Squa-
mata, including 4161 species of lizards and 
snakes. BMC Evolutionary Biology 13: 1-53.

 en  
Was Tupinambis 
nigropunctatus, 

nu T. teguixin, 
Peru

lacerta72-56 binnen.indd   194 04/01/15   14:38



Taxonomische revisie Teju-hagedissen n

Jaargang 72 Nummer 4 Lacerta 195

Summary
Taxonomic revision of the lizard family 

Teiidae

An overview is given of the changes in teiid 
taxonomy as proposed by Harvey et al. in 
their 2012 publication on teiid morphology, 
taxonomy and phylogeny.
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Parthenogenese
bij gekko’s

een interessant verschijnsel
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Ik ben zelf al een tijd lang gebiologeerd 
door het interessante verschijnsel dat 

sommige diersoorten geen partner nodig 
hebben om zich voort te planten. Het 
fenomeen ondervond ik voor het eerst bij 
verschillende soorten wandelende takken, 
die ik jaren geleden verzorgde. Later ver-
schenen er ook gekko’s in mijn collectie, 
die zich parthenogenetisch, dus ongeslach-
telijk voortplanten. Ik ben me eens gaan 
verdiepen in de achterliggende biologische 
theorie en heb mijn bevindingen opge-
schreven. In dit artikel zal ik eerst een uit-
leg geven over wat het precies inhoudt en 
wat de ecologische gevolgen zijn. Daarna 
zal ik inzoomen op de gekkosoorten die 
zich parthenogenetisch voortplanten, en 
daarbij ook kort ingaan op het houden en 
kweken van een aantal van deze soorten. 

Wat is het nu precies?
Parthenogenese houdt in dat vrouwelijke 
dieren zich kunnen voortplanten zonder 
contact met mannetjes of hun sperma. 
De overerving is in dit geval klonaal, wat 
wil zeggen dat een vrouwtje genetisch 
identieke nakomelingen voortbrengt. Dit 
type voortplanting komt vaak voor bij 
ongewervelde dieren (soms ook spontaan), 
en slechts bij een klein aantal vertebraten 

(Cuellar, 1974). Parthenogenese is bij 
reptielen voor de eerste keer ontdekt bij 
de Armeense hagedis Lacerta saxicola, en 
is thans bekend bij ongeveer 40 soorten 
reptielen, waaronder tien soorten gekko’s. 

Al deze soorten lijken te zijn ontstaan 
door hybridisatie van twee geslachtelijk 
voortplantende soorten, waarbij er soms 
nieuwe lijnen zijn ontstaan door het 
terugkruisen van de hybriden met een ge-
slachtelijke soort (een van de oudersoorten 
bijvoorbeeld). Dit levert meestal diploïde 
of triploïde nakomelingen op, soms komt 
er hogere polyploïdie voor (Adams  et al., 
2003).

Hoe gaat parthenogenetische 
voortplanting op celniveau in zijn 
werk? 
Bij parthenogenetische voortplanting 
vindt er vlak voor de gebruikelijke meiose 
een verdubbeling van de chromosomen 
plaats, waardoor er tijdelijk tetraploïde 
(4N) cellen worden gevormd. Deze cellen 
ondergaan daarna de gebruikelijke meiose. 
Bij parthenogenese worden de tetraplo-
ide (4N) cellen gesplitst in twee diploïde 
eicellen. Deze eicellen ontwikkelen zich tot 
nakomelingen die genetisch identiek zijn 
aan de moeder, echte klonen dus (Pianka 

Celdeling en chromosomen

Een diploïde cel is een cel waarbij de celk-
ern twee exemplaren van elk chromosoom 
heeft. Het aantal chromosomen wordt 
aangegeven met 2N. Dit is de normale 
situatie voor lichaamscellen bij de meeste 
dieren. Bij normale celdeling, genoemd 
mitose, worden alle chromosomen kort 
voor de deling gekopieerd, waardoor er 
twee diploïde dochtercellen ontstaan 
uit één diploïde cel. Bij de vorming van 
geslachtscellen (gameten) gebeurt iets 
anders. Hier worden de chromosomen niet 
gekopieerd vlak voor de celdeling, waar-
door er uit iedere diploïde cel twee haploïde 
geslachtscellen worden gevormd, beiden 
met slechts een exemplaar van elk chro-
mosoom (aangeduid met N). De vorming 
van geslachtscellen wordt reductiedeling of 

meiose genoemd. Bij bevruchting versmelt-
en twee haploïde geslachtscellen (eicel + 
zaadcel), beiden met een enkel exemplaar 
van elk chromosoom (N), tot een diploïde 
bevruchte eicel, welke weer de gebruikeli-
jke twee exemplaren van elk chromosoom 
heeft (2N), een van elke ouder.
Veel diersoorten hebben binnen de twee 
chromosomensets ook twee aparte 
geslachtschromosomen, bij vrouwelijke 
zoogdieren zijn dat twee X-chromosomen, 
bij mannetjes een X- en een Y-chromo-
soom. De combinatie YY bestaat niet. Het 
is echter ook mogelijk dat bij bepaalde 
diergroepen de mannetjes dezelfde ge-
slachtschromosomen hebben en de vrou-
wtjes de verschillende. Zie kader Partheno-
genese bij varanen.

 Pasgeboren 
jong van Hemip

hyllodactylus 
typus
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Homozygoot en heterozygoot

Een organisme is homozygoot voor een 
bepaalde eigenschap als het twee iden-
tieke kopieën (allelen) van een gen heeft in 
een chromosomenpaar. Dit kan tot stand 
komen als beide ouders hetzelfde allel voor 
een gen doorgeven aan hun nakomeling. 
Als twee (identieke) homozygote organis-
men zich voortplanten, kunnen ze enkel 
dit gen doorgeven en is het nageslacht ook 
homozygoot.
Een organisme is heterozygoot voor 
een bepaalde eigenschap, als het twee 
verschillende vormen van een gen heeft. 
Dit betekent dat het voor een bepaalde 
eigenschap die zich op een bepaalde plaats 
(locus, meervoud loci) op de chromosomen 
bevindt, twee verschillende kopieën heeft.
Corresponderende loci binnen een be-

paalde soort hebben een grotere kans om 
homozygoot te zijn, de dieren hebben 
tenslotte een redelijk recente gezamenlijke 
voorouder met een bepaald genenpatroon. 
Hoewel er dus slechts een beperkte tijd is 
verlopen voor het ontstaan van mutaties, 
kunnen ook binnen soorten corresponder-
ende loci na verloop van tijd heterozygoot 
zijn.
Corresponderende loci tussen twee ver-
schillende soorten hebben grotere kans om 
heterozygoot te zijn, er is een veel langere 
tijd verlopen sinds hun gemeenschappelijke 
voorouder. Hierdoor kunnen er veel meer 
mutaties hebben plaatsgevonden op de 
corresponderende loci, waardoor cor-
responderende loci tussen verschillende 
soorten vaker heterozygoot zijn.

Jong mannetje 
van Heteronotia 
binoei uit Kakadu 
NP, Australië

lacerta72-56 binnen.indd   199 04/01/15   14:38



n ParThenogenese

200 Lacerta  Nummer 5-6 Jaargang 72

& Vitt, 2003). Bij bevruchting van deze 
diploïde eicellen door haploïde zaadcellen 
na een paring tussen een parthenogene-
tisch dier en een mannetje van een van de 
originele soorten of een nauw verwante 
soort ontstaan triploïde (3N) nakome-
lingen (Vitt & Caldwell, 2009). Deze 
triploïde nakomelingen zijn vaak steriel, 
maar bij sommige soorten kunnen deze 
triploïde lijnen zich wel voortplanten (Cu-
ellar, 1974). Er wordt verondersteld dat 
voor hybridisatie de seksuele voorouders 
voldoende afwijkend moeten zijn om de 
normale meiose te kunnen verstoren, maar 
niet zo afwijkend dat het de levensvatbaar-
heid van de nakomelingen benadeelt. Als 
er aan deze voorwaarden voldaan is, is er 
ruimte voor herhaaldelijk ontstaan van 
parthenogenetische lijnen, als in bijvoor-
beeld de reptielengeslachten Heteronotia, 
Aspidoscelis en Darevskia (Fujita & 
Moritz, 2009). 

Aantonen parthenogenetische 
voortplanting
Het bevestigen van aanwezigheid van 
parthenogenetische voortplanting wordt 
getest op twee manieren. Enerzijds kunnen 
dieren die in gevangenschap geboren zijn 
apart opgekweekt worden. Zodra ze in 
staat zijn om zich voort te planten zonder 
enig contact met andere individuen, moet 
dit via klonering plaats hebben gevonden. 
Anderzijds wordt er gebruik gemaakt 
van huidtransplantaties, waarbij er kleine 
“merkers”  (stukjes huid) worden geplaatst 
in de huid van een ander dier van dezelfde 
soort. Wanneer deze merkers afkomstig 
zijn van een ander individu van een par-
thenogenetische soort zal er theoretisch ge-
zien geen afweerreactie plaats vinden, wat 
aangeeft dat de donor genetisch identiek is 
aan de ontvanger, hetgeen in wetenschap-
pelijke kringen gelijke histocompatibiliteit 
(verenigbaarheid van weefsels) genoemd 
wordt (Vitt & Caldwell, 2009). In de 
praktijk is dit niet altijd het geval, omdat 
ook bij verschillende klonale lijnen binnen 
een soort er een afweerreactie plaats kan 
vinden. Deze aanwezigheid van meer-

Zwanger vrouwtje 
van Hemiphyllo

dactylus typus
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dere lijnen is voor een aantal diersoorten 
onderzocht. Genetische uniformiteit 
over grote gebieden is gesuggereerd voor 
Cnemidophorus, dit in tegenstelling tot de 
hoge ruimtelijke variatie in klonen van de 
vis Poeciliopsis formosa (Cuellar, 1977).

Genetische variatie
Parthenogenetische soorten bevatten 
kopieën van de genomen van beide “ou-
dersoorten” en zijn hierdoor bijzonder 
heterozygotisch, dat wil zeggen dat de 
genetische variatie binnen het dier hoog 
is. Klonale voortplanting behoudt deze 
heterozygositeit beter dan geslachtelijke 
voortplanting, waarbij er uitwisseling van 
genen plaatsvindt. Terwijl de genetische 
diversiteit binnen een individu hoog is, 
is deze tussen individuen afwezig. Veel 
uniseksuele soorten (soorten die uit slechts 
vrouwtjes bestaan) zijn relatief recentelijk 
(niet ouder dan een paar duizend jaar) 
ontstaan, wat een “korte” levensduur van 
de soort suggereert. Doordat de dieren 
zichzelf klonen zijn ze niet in staat zich 
aan te passen aan veranderende omstan-
digheden. Ze zijn dus niet in staat te evolu-
eren zoals geslachtelijk voortplantende 
soorten dat kunnen. Dit selectieve nadeel 
leidt vermoedelijk tot het voorkomen 
in biotopen waar ze zich periodiek snel 
kunnen uitbreiden en wanneer het habitat 
verandert de dieren op zoek gaan naar een 
nieuwe geschikte plaats. Het bewonen van 
menselijke bebouwing is een voorbeeld 
van een alomtegenwoordige, stabiele 
biotoop, waarin bijvoorbeeld de soorten 
Lepidodactylus lugubris en Hemidactylus 
garnotii voorkomen. Deze twee soorten 
komen dan ook kosmopolitisch (verspreid 
over de wereld) voor. Een natuurlijke vorm 
van een dergelijk habitat is de overgang 
tussen twee typen habitats, bijvoorbeeld 
rivieroevers, die weliswaar dynamisch zijn, 
maar altijd aanwezig in een vergelijkbare 
vorm op wisselende locaties. Hierbij is er 
dus een verminderde noodzaak voor seks 
in de evolutionaire wapenwedloop met 
concurrenten, predatoren en vooral para-
sieten (Kearney, 2003). Het belangrijkste 

voordeel van parthenogenetische (klonale) 
voortplanting is dat het dubbel zo snel 
kan gaan in vergelijking met geslachtelijke 
voortplanting, omdat normaal gespro-
ken 50% van de individuen (de mannen) 
geen eieren leggen. Door hybridisatie met 
andere soorten kunnen er wel meerdere 
klonale lijnen ontstaan binnen een par-
thenogenetische soort, waardoor het voor 
deze soorten wel mogelijk is om zich ge-
netisch aan te passen aan veranderende of 
andere leefgebieden. Dit heeft bijvoorbeeld 
plaatsgevonden bij de soort Lepidodacty-
lus lugubris, waarvan vele verschillende 
genetische lijnen bekend zijn (Bolger & 
Case, 1994). 

Seksueel gedrag
Soorten die zich parthenogenetisch voort-
planten bestaan normaal gesproken uit 
alleen maar vrouwtjes. Het is echter niet 
zo dat parthenogenetisch voortplantende 
soorten geen seksueel gedrag vertonen. 
Parthenogenetisch voortplantende Cnemi-
dophorus sp. vertonen paringsgedrag ge-
lijk aan verwante, seksueel voortplantende 
soorten, behalve dat de parende indivi-
duen van rol wisselen tijdens de “paring”. 
Deze rolverdeling wordt gestuurd door 
geslachtshormonen, gelijk aan seksueel 
voortplantende soorten. Het voortbestaan 
van seksueel gedrag in een parthenoge-
netische populatie geeft aan dat er meer 
functies van dit gedrag zijn dan alleen te 
zorgen voor bevruchting van de eicellen, 
zoals het stimuleren van het leggen van 
eieren bijvoorbeeld (Crews, 1994).

Parthenogenese bij specifieke gek-
kosoorten
Ik zal nu ingaan op een aantal van de 
gekkosoorten waarbij parthenogenetische 
voortplanting bekend is.

Lepidodactylus lugubris
Lepidodactylus lugubris is een kleine, 
nacht actieve gekkosoort met een totale 
lengte van ongeveer 10 cm. De soort is 
een van de wijdst verspreide hagedissen 
in de wereld, en komt voor op eilanden 
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in het gehele Indische en Pacifische gebied 
(Cuellar, 1984). De soort heeft zich 
zowel op eigen kracht als met behulp van 
verplaatsingen op schepen (in het Pacifisch 
gebied reisden Polynesiërs al veel tussen 
de verschillende eilanden, nog voordat 
Europeanen de regio ontdekten) in alle 
windrichtingen verspreid. Het is een typi-
sche cultuurvolger, die op gebouwen en op 
bomen en struiken voorkomt. Ineich & 
Ota (1992) geven aan dat het biotoop van 
L. lugubris op Takapoto eiland, een van 
de oorspronkelijke vindplaatsen, wordt 
gevormd door levende en dode bomen, 
kunstmatige constructies en tussen bladaf-
val op de bodem. 

Doordat de soort zo wijdverbreid 
is en dicht in de buurt van menselijke 
bebouwingen voorkomt vormt de soort 
een dankbaar modeldier voor onderzoek 
naar parthenogenese. Parthenogenese is 
bij L. lugubris voor het eerst gedemon-
streerd door Cuellar & Kluge in 1972 
(in Ineich & Ota, 1992). Veel sindsdien 
gevonden mannen bleken steriel en waren 
het gevolg van hybridisatie. Daarnaast 
waren er ook een aantal het gevolg van 

misidentificatie. Alle populaties van L. 
lugubris worden heden ten dage als par-
thenogenetisch getypeerd. De soort vormt 
een complex van parthenogenetische 
lijnen, zowel diploïd als triploïd, als gevolg 
van een hybridisatie van Lepidodactylus 
moestus en een nog onbeschreven soort. 
De diploïde vormen zijn ontstaan door 
kruising van de twee soorten, waarna er 
triploïde vormen zijn ontstaan door het te-
rugkruisen van deze hybriden met een van 
beide oudersoorten (Fujita & Moritz, 
2009). Cuellar (1984) heeft de popula-
ties van L. lugubris op de eilanden tussen 
Hawaii en de Society eilanden onderzocht. 
Het algemene patroon van de soort bleek 
een graduele genetische differentiatie 
vanuit een gedeelde voorouder te zijn. Alle 
individuen tussen de Society eilanden en 
Hawaii (een totale afstand van maar liefst 
4000 km) zijn vermoedelijk afkomstig van 
een enkel vrouwtje.

Bolger & Case (1994) onderzochten 
de populaties van drie klonale lijnen van 
L. lugubris op Fiji. Ze vonden daarbij 
verschillen in verspreiding van de afzon-
derlijke klonen, waarbij het opviel dat er 
onderscheid gemaakt kon worden tussen 
het voorkomen van dieren op verschil-
lende hoogtes. Daarnaast was de kloon 
die de hoogste gebieden bewoonde ook 
duidelijk actiever op koudere nachten dan 
de twee klonen die lager op de hellingen 
voorkwamen. In het onderzoek van Han-
ley et al. (1994) werden individuen van 
de parthogenetische L. lugubris vergele-
ken met de sympatrisch (= gezamenlijk) 
voorkomende, seksuele Lepidodactylus 
sp. op Takapoto. Op dit eiland komt L. 
lugubris wijdverbreid en algemeen voor, 
terwijl de aantallen van L. sp. veel lager 
liggen. De verhouding is over de jaren 
echter wel stabiel. De parthenogenetische 
vorm komt in verschillende habitats voor, 
terwijl de onbeschreven soort alleen op en 
rond het strand te vinden is. De aseksuele 
populaties vertonen een grotere variatie 
in het dieet dan de seksuele, en blijken 
dus meer generalisten te zijn. Mogelijke 
redenen voor het sympatrisch voorkomen 

Parthenogenese bij varanen

Een interessant verschijnsel werd recent in meerdere dier-
entuinen ontdekt: facultatieve parthenogenese bij varanen 
(Hennessy, 2010). Varanus komodoensis bleek zich parthe-
nogenetisch voort te kunnen planten, en vervolgens ook op 
de normale geslachtelijke manier, waarna ook bij V. panoptes 
horni en V. ornatus parthenogenese werd aangetoond. Ver-
rassend was dat de nakomelingen homozygoot waren voor 
alle loci, maar onderling verschilden, wat normaal gesproken 
niet gebeurt bij parthenogenetische voortplanting. Normaal 
gesproken is er sprake van variatie in een individu, maar 
zijn alle individuen binnen een klonale stam identiek (Vitt & 
Caldwell, 2009). In de parthenogenetisch voortplantende 
komodovaranen gebeurde ook wat anders bijzonders: de 
nakomelingen waren alle mannen! Genetisch gezien heb-
ben bij varanen vrouwen de geslachtschromosomen ZW en 
mannen ZZ. Wanneer er dan meiose plaatsvindt moeten de 
nakomelingen dus of ZZ (mannen) of WW (niet levensvat-
baar) hebben. Parthenogenetische voortplanting in deze 
vorm geeft een sterke vermindering in genetische variatie en 
kan leiden tot versterkte inteelt wanneer dit in een populatie 
in gevangenschap gebeurt (Hedrick, 2007).


Lepidodactylus 
lugubris vrouw
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van de soorten, in plaats van het verdrin-
gen van de onbeschreven soort door L. 
lugubris  zijn onzeker. Wanneer de twee 
soorten hybridiseren blijken de nakome-
lingen onvruchtbaar te zijn, waardoor 
paringen van individuen van beide soorten 
een potentiele remming kunnen geven op 
de voortplantingssnelheid van de parthe-
nogenetische soort. Andere mogelijkheden 
zijn een toenemende graad van mutaties 
in de klonen, waardoor de voortplanting 
beperkt wordt, of een hogere specialisatie-
graad in de seksuele soort, die daardoor 
op specifieke plaatsen in het voordeel kan 
zijn tegenover de sneller voortplantende 
parthenogenetische L. lugubris.

Lepidodactylus lugubris is een populaire 
gekkosoort in de hobby. De dieren zijn vrij 
eenvoudig te houden en te kweken, en ne-
men het niet zo nauw met de omstandig-

heden, wat ook wel af te leiden valt uit het 
wijdverbreid voorkomen van de soort, om 
en in menselijke bebouwingen. De dieren 
nemen genoegen met een terrarium met de 
maten 30x30x30 cm, maar aangezien de 
voortplanting snel gaat is het makkelijker 
om de dieren in een wat groter terrarium 
te houden, waar dan meerdere dieren in 
kunnen samenleven. De gekko’s verto-
nen wel een lichte vorm van territoriaal 
gedrag, maar verder dan wat tegen elkaar 
kwetteren, en heel soms wat najagen, 
komt dit niet. Ik heb de soort al enkele 
jaren in mijn collectie, en heb ze zowel 
als medebewoner bij pijlgifkikkers als bij 
kleine daggekko’s (Lygodactylus sp., kleine 
Phelsuma sp.), evenals in eigen terraria 
gehouden. Ik moet wel zeggen dat ik het 
meeste plezier aan de soort beleef als ik 
ze een eigen terrarium geef, omdat ze dan 

links
Lepidodactylus 

lugubris man 
onderkant. Let op 
de open preänale 

poriën en hemi-
penale zakken.

rechts
Lepidodactylus 
lugubris vrouw 
onderkant. De 

preänale poriën 
zijn gesloten.
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ook eerder geneigd zijn om zich overdag 
goed te laten zien en meer van hun leuke 
gedrag te vertonen. De soort komt van 
nature uit gebieden met vooral ’s nachts 
een wat hogere luchtvochtigheid, wat ze 
dan ook in het terrarium verlangen. Ze 
nemen dit echter niet al te nauw, en bij mij 
in de terraria varieerde dat van overdag 
50% en ’s nachts 70% bij Lygodactylus 
sp. in de bak, tot overdag 80% en ’s nachts 
oplopend tot 100% wanneer ze samen 
zaten met pijlgifkikkers. In beide uitersten 
deden de dieren het prima en kweekten 
volop. De temperatuur ligt optimaal rond 
de 25°C, maar in de brede range tussen 
20 en 30°C lijken ze het goed te doen. 
Hierbij moet ik dan wel vermelden dat dit 
de gemiddelde temperatuur in de bak is en 
dat er binnen het terrarium altijd warmere 
en koelere plekken te vinden zijn, dus het 

zou kunnen dat de gekko’s deze specifiek 
opzoeken. Qua inrichting van de bak lijkt 
het allemaal niets uit te maken, van kale 
terraria met wat bamboe tot volledige 
beplante regenwoudterraria, het gaat al-
lemaal prima. H. & M. van Setten (2003) 
geven aan dat er een voorkeur was voor 
levende planten in de bak. In mijn geval 
staan er vrijwel altijd levende planten in 
de bakken, maar in de enkele bakken waar 
geen levende planten in staan doen de 
dieren het ook goed. Wat voedsel betreft 
gaat eigenlijk alles naar binnen wat klein 
genoeg is, waarbij het bij mij dan meestal 
gaat om kleine huiskrekels, fruitvliegen, 
kakkerlakjes (Panchlora nivea en Pyc-
noscelus surinamensis) en ovenvisjes. 
Daarnaast eten ze ook graag de zoete pap 
(Aves) die ik aan mijn daggekko’s voer. De 
dieren zijn binnen het jaar geslachtsrijp, 

Lepidodactylus 
lugubris man
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en leggen vanaf dan ongeveer iedere 2-3 
weken een legsel van twee eieren, welke 
gekleefd worden aan achterwanden, plan-
ten, bamboe of de voorruit. Deze eieren 
komen, afhankelijk van de temperatuur, 
na 60-100 dagen uit. De opkweek van de 
jonge dieren gaat vrijwel net zo eenvoudig 
als de verzorging van de volwassen dieren, 
met de kanttekening dat het voer een wat 
kleiner formaat dient te hebben. 

In mijn terraria deed zich vorig jaar wat 
bijzonders voor. Een van de jonge dieren 
gedroeg zich wat afwijkend in vergelijking 
met de andere jongen. Het was overdag 
volop actief, kwam naar voren als ik met 
voer in de bak bezig was, of soms zelfs al 
als ik alleen maar in de buurt was, terwijl 
de dieren normaal gesproken juist weg-
kruipen als ik in de buurt kom. Dit gedrag 
maakte het dier voor mij leuk genoeg 
om aan te houden als extra kweekdier. 
Toen het dier groter werd, en ik het naar 
een ander terrarium verplaatste viel me 
op dat het dier verdacht veel mannelijke 
geslachtskenmerken begon te vertonen. De 
preänale poriën waren duidelijk groter en 
opener dan ik van de soort gewend was, 
en er vormden zich ook duidelijke verdik-
kingen aan de staartbasis, wat de indruk 
wekte dat er zich hemipenissen bevonden 
in de staart van dit “vrouwtje”. Ik was in 
de veronderstelling dat er van deze soort 
alleen maar vrouwen bekend waren, dus 
ik ben de literatuur maar eens in gedoken. 
Na enig zoeken kwam ik erachter dat het 
bij L. lugubris in natuurlijke populaties in 
zeldzame gevallen voorkomt dat er steriele 
mannen geboren worden uit partheno-
genetische voortplanting. Waar in den 
Bosch (1995) aangeeft dat deze steriele 
mannen voortkomen uit kruisingen tussen 
de parthenogenetische soort met manne-
tjes van een seksuele soort, is inmiddels be-
kend dat dit bij uitzondering ook gebeurt 
bij zuiver parthenogenetisch voortplan-
tende dieren. Vermoedelijk wordt dit 
veroorzaakt door een hormonale storing, 
waarbij de geslachtschromosomen omge-
wisseld worden (Röll & Düring, 2008). 
Deze dieren hebben dus alle mannelijke 

kenmerken en produceren zelfs spermacel-
len, maar deze zijn niet levensvatbaar.  
Omdat ik toch wel nieuwsgierig ben of 
mijn mannetje vruchtbaar of steriel is heb 
ik er maar eens een vrouw bij gezet, om te 
kijken wat er gebeurt. Ze zitten inmiddels 
een jaar bij elkaar, maar veel meer dan wat 
vocaal kibbelen heb ik in het begin niet 
zien gebeuren. Op het moment van schrij-
ven heb ik inmiddels 7 jongen uit dit “kop-
pel” gehad, maar allen lijken vrouwtjes te 
zijn. Het zal natuurlijk lastig zijn om te 
bepalen of het mannetje echt vruchtbaar is 
of niet, zelfs al paart het met het vrouwtje. 
Ik weet niet uit welk vrouwtje dit manne-
tje is gekomen, omdat ik meerdere dieren 
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bij elkaar had zitten, en weet dus ook niet 
of er nu de moeder bijzit of niet. Aange-
zien alle eieren die de vrouw legt sowieso 
uitkomen zou er zelfs wanneer daar man-
netjes bij zitten nog een kans zijn dat deze 
uit ongeslachtelijke voortplanting voortko-
men. Wanneer er echter meerdere mannen 
uit zouden komen, ontstaat er bij mij wel 
extra twijfel, en zal ik er zeker meer testen 
mee gaan doen, vooral omdat ik de soort 
al jaren kweek, en dit pas de eerste keer 
is dat ik een mannetje tegen kom en ik er 
ook niet van anderen die de soort kweken 
over gehoord heb. Dit duidt er dus op dat 
het voorkomen van steriele mannen in 
gevangenschap erg zeldzaam is. Als ik hier 

meer over te weten kom zal ik dit in een 
vervolgartikeltje bespreken.

Hemiphyllodactylus typus
H. typus is een kleine gekkosoort, met 
een totale lengte van ongeveer 7 cm, en 
erg slank van bouw. De soort komt voor 
in Zuidoost Azië en veel van de eilanden 
in Oceanië. In den Bosch (1995) meldde 
dat veel van de populaties enkel bestaan 
uit vrouwtjes, maar dat er ook popula-
ties bekend zijn waar beide geslachten 
gevonden worden. Recent taxonomisch 
onderzoek leert dat de biseksuele popula-
ties behoren tot nauw verwante soorten 
en dat alle populaties van H. typus zich 

Juveniele Lepido
dactylus lugubris


Lepidodactylus 
lugubris vrouw
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aseksueel voortplanten (Zug, 2010). De 
parthenogenetische populaties zijn ver-
moedelijk ontstaan door hybridisatie van 
twee Hemiphyllodactylus sp. afkomstig 
van Palau (H. ganoklonis) en de Filip-
pijnen (H. insularis). In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Lepidodactylus lugubris is de 
aseksuele populatie niet dominant ten op-
zichte van de seksuele populatie, waardoor 
wordt aangenomen dat de hybridisatie 
op een ander eiland is ontstaan dan waar 
de oudersoorten voorkomen, en dat de 
nakomelingen hiervan vervolgens door 
menselijk transport verspreid zijn over een 
groter gebied (Zug, 2010). De dieren wor-
den gevonden in de nabijheid van (maar 
niet op of in) menselijke bebouwing op 
struiken, bomen en op of onder dood hout 
of bladstrooisel (Crombie & Pregill, 
1999). Zug (2010) meldt dat de dieren 
vaak gevonden worden in dode bladeren 
van Pandanus sp. De dieren zijn schuw 

en schichtig en worden daardoor slechts 
weinig gezien.

Ik heb de soort nu een jaar of vier in 
mijn bezit. Ik kreeg van iemand een jong 
dier als cadeautje bij een aantal Gonato-
des sp. die ik van hem overnam. Het dier 
groeide snel op in een opkweekbakje van 
15x30x20 cm, en werd daarna overge-
plaatst naar een terrarium van 30x30x30 
cm. De verzorging was verder gelijk aan 
hierboven beschreven voor Lepidodactylus 
lugubris. H. typus blijkt echter niet zo een-
voudig te kweken te zijn. Op het moment 
heb ik een paar dieren zitten, en krijg af 
en toe eieren, maar het incuberen daarvan 
is slechts weinig succesvol. In tegenstel-
ling tot de gekleefde eieren van L. lugubris 
worden de eieren door H. typus vrij in de 
bodem gelegd, meestal onder een stukje 
hout of kurk. Ik vermoed dat de eieren 
tijdens de incubatie een nachtelijke daling 
in de temperatuur nodig hebben, maar dit 
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is meer een gok dan kennis. Tot dusverre 
zijn alle eieren die ik in de broedstoof heb 
gelegd, zowel droog als vochtig, bij een 
constante temperatuur van 27-28°C niet 
uitgekomen, terwijl de eieren die in het 
terraria van de volwassen dieren blijven 
liggen wel uitkomen. In de terraria heerst 
een wat wisselende temperatuur, welke 
rond de 26-28°C overdag, en ongeveer 20-
22°C ’s nachts is. De soort is qua gedrag 
en activiteit redelijk vergelijkbaar met L. 
lugubris, hoewel ik ze geen vocale commu-
nicatie heb horen plegen. Daarnaast zijn 
ze wat springeriger als ze zich opgejaagd 
voelen, wat oppassen is als je in het terra-
rium bezig bent. De jonge dieren ogen bij 
het uitkomen ongezond dun, maar dit is 
slechts de natuurlijke bouw bij deze soort. 

Het is wel iets om rekening mee te houden 
bij de terrariumkeuze, aangezien schuif-
ruitjes geen enkele belemmering voor de 
jonge diertjes vormen om te ontsnappen. 
Het opkweken van de jongen is verder 
geen probleem en is vergelijkbaar met 
juveniele L. lugubris.

Heteronotia binoei
Het soortencomplex Heteronotia bin-
oei bevat een groot aantal verschillende 
genetische lijnen, waaraan inmiddels 
veel onderzoek is verricht. De parthe-
nogenetische lijnen zijn oorspronkelijk 
ontstaan door het kruisen van twee 
seksueel voortplantende lijnen (met de 
namen CA6 en SM6). Een paring van een 
mannetje van CA6 met een vrouwtje van 

Vrouwtje van 
Heteronotia binoei 
uit Girraween NP, 

Australië
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SM6 heeft de lijn 3N2 opgeleverd, terwijl 
de kruising van een mannetje van SM6 
met een vrouwtje van CA6 leidde tot de 
parthenogenetische lijn 3N1. Exemplaren 
van deze beide parthenogenetische lijnen 
hebben zich herhaaldelijk teruggekruist 
met beide ouderlijnen, waardoor vier 
verschillende parthenogenetische lijnen 
zijn ontstaan, met daarbinnen een grote 
genetische diversiteit. De splitsing van de 
seksueel voortplantende lijnen (het ont-
staan van de oudersoorten dus) heeft zich 
vermoedelijk zo’n zes miljoen jaar geleden 
afgespeeld (Fujita et al. 2009), terwijl de 
hybridisatie “slechts” 300.000 jaar geleden 
heeft plaatsgevonden (Strasburg et al. 
2007). De oorspronkelijke kruising wordt 
verondersteld te hebben plaatsgevonden in 
Noordwest Australië, en vandaar hebben 
de parthenogenetische dieren zich naar het 
oosten verspreid. Momenteel komen er in 
centraal Australië vooral parthenogene-
tisch voortplantende dieren voor, terwijl 
er richting de randen van het continent 
meer seksueel voortplantende populaties 
voorkomen. Het gebrek aan een duidelijk 
dominante vorm roept de vraag op hoe het 
komt dat de parthenogenetische vorm niet 
competitief sterker is, ondanks zijn hogere 
reproductiepotentieel. Een van de moge-
lijke oorzaken zou een lagere fysiologische 

Vrouwtje van 
Heteronotia binoei 
uit de Goldfields, 
Australië


Vrouwtje van 
Heteronotia binoei 
uit Mt Wudinna, 
Australië
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performance kunnen zijn. Doordat er van 
H. binoei zowel geslachtelijk als parthe-
nogenetische populaties dichtbij elkaar 
voorkomen is het mogelijk om onderzoek 
te doen naar de verschillen in fysieke ei-
genschappen. Roberts en collega’s (2012) 
hebben onder andere lichaamstempera-
tuur, sprintvermogen en duurvermogen 
getest, en vonden alleen een verminderde 
hitte tolerantie bij de parthenogenetische 
dieren, waar de andere metingen niet ver-
schilden tussen beide voortplantingslijnen. 
Dit lijkt niet voldoende om het verschil 
in reproductiepotentie te compenseren. 
Waarschijnlijker lijkt een lagere absolute 
reproductie, veroorzaakt door een lager 
aantal legsels per jaar, gevonden door 
Kearney & Shine (2005).

Met enige regelmaat wordt er met H. bi-
noei gekweekt. H. binoei is een voorname-
lijk bodem bewonende soort, die echter wel 
klimt op stenen of stronken hout. Het ter-
rarium (40×35×40 cm), waarin twee dieren 
kunnen worden gehouden, is eenvoudig 
ingericht: zand op de bodem en met stenen, 
hout en kurk zijn verstopplaatsen gecre-
eerd. Het terrarium wordt verwarmt met 
een klein spotje op een temperatuur van 
28-32°C. Met hogere temperaturen hebben 
de dieren overigens geen problemen. In 
de winter is de lamp uit en de tempera-
tuur dientengevolge beduidend lager. De 
dieren blijven echter wel actief, waardoor 
– zei het beduidend minder – wel gevoerd 
moet worden. Het dieet bestaat uit kleine 
insecten. Het terrarium wordt drie à vier 
keer per week gesproeid, zodat de dieren 
kunnen drinken. Na de koelere periode, 
worden de eieren gelegd, meestal onder een 
steen of stuk hout. De eieren worden over-
gebracht in een broedstoof en op 28°C en 
een lage luchtvochtigheid geïncubeerd. Na 
ongeveer twee maanden komen de jongen 
uit. De opkweek is eenvoudig: een klein 
terrarium met dezelfde condities als de 
ouderdieren. De jongen kunnen in kleine 
groepjes worden opgekweekt. De jongen 
zijn klein en zeer snel. Zorg er dus voor dat 
ze niet ontsnappen! Het terugvinden van 
ontsnapte jongen is een uitdaging.

Hemidactylus sp.
Binnen het genus Hemidactylus is er 

een soortencomplex gevonden waarin er 
in ieder geval drie soorten parthenogene-
tisch blijken te zijn. Dit zijn de soorten H. 
garnotii, H. vietnamensis en H. stejnegeri 
(Darevsky 1984). Alle genetische lijnen 
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binnen deze soorten zijn triploïd, waarbij 
de oudersoorten en diploïde voorouders 
niet gevonden zijn. Dit zou kunnen komen 
doordat deze inmiddels zijn uitgestorven, 
want ook de triploïde vormen komen 
slechts in kleine dichtheden voor. Parthe-
nogenetische voortplanting in de groep is 

aangetoond door het ontbreken van het 
afstoten van huidcellen bij transplantatie 
(Cuellar 1977). Sinds het artikel van 
in den Bosch (1995) is er geen nieuwe 
informatie over de genetische status van 
de soortengroep bekend geworden, dus ik 
verwijs voor meer informatie naar zijn ar-

Nactus eboracen
sis: niet partheno-
genetisch, maar 
verwant aan de 
soort N. pelagicus
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tikel. Dit soortencomplex is bij mijn weten 
niet in de hobby aanwezig.

Nactus pelagicus
N. pelagicus (synoniem: N. arnouxii) 
is een kleine terrestrische gekkosoort, 
voorkomend op de Pacifische eilanden 
van Nieuw Guinea tot de eilanden van 
de zuid Pacific. Net als een aantal van de 
eerder behandelde soorten bevat ook N. 
pelagicus zowel geslachtelijk als parthe-
nogenetisch voortplantende populaties. 
Donnellan & Moritz (1995) hebben 
onderzoek naar de parthenogenese van 
deze soort gedaan, na een eerdere studie 
door Moritz (1987). Op het eiland Vanu-
atu komen beide vormen voor, terwijl er 
in de andere bemonsterde gebieden slechts 
een van beide voortplantingsvormen werd 
gevonden. De geslachtelijke populaties 
bleken erg polytypisch te zijn (verschillend 
aantal chromosoomparen: 2n = 28,38,40) 
en bevatten waarschijnlijk meer dan één 
soort. Voor een goede kartering van de 
verschillende populaties zijn er echter tot 
dusverre te weinig individuen verzameld. 
De parthenogenetische vorm van N. 
pelagicus is diploïd en komt vermoedelijk 
voort uit hybridisatie. Het mitochondriale 
DNA van parthenogenetisch voortplan-
tende dieren is echter veel minder variabel 
dan van de biseksuele, verwante soorten. 
Dit suggereert dat de parthenogenetische 
lijnen relatief recent zijn geëvolueerd. De 

variatie die gevonden is, is meer verdeeld 
tussen eilanden dan binnen eilanden, en 
kan het gevolg zijn van lokale mutaties op 
de verschillende eilanden. De variatie in 
het DNA suggereert daardoor een oude 
radiatie met weinig genetische uitwisseling 
over tijd voor de biseksuele populaties, 
maar een recentelijke en snelle versprei-
ding voor de parthenogenetische vorm. 
Voor zover bij mij bekend is deze soort 
niet in de hobby aanwezig.

Ptenopus garrulus
Nils Dijkgraaf vertelde mij dat er zich 
bij hem parthenogenetische voortplan-
ting bij zijn Ptenopus garrulus maculatus 
had voorgedaan. Dit is een opmerkelijke 
waarneming, want in de literatuur is daar 
tot dusverre niets over terug te vinden. Par-
thenogenetische voortplanting is in zijn col-
lectie inmiddels meerdere generaties gelukt. 
Mogelijk zal hier later nog een artikeltje 
van zijn hand over verschijnen, waarin ook 
de omstandigheden en het houden van de 
soort besproken zal worden. 

Dankwoord
Ik dank Nils Dijkgraaf voor het delen van 
zijn waarnemingen aan Ptenopus gar-
rulus, en Mark van IJzendoorn voor het 
opschrijven van zijn kweekervaringen met 
Heteronotia binoei.

Parthenogene-
tisch vrouwtje van 
Ptenopus garrulus 

maculatus 
(foto van Nils 

Dijkgraaf)
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Summary

The author describes the phenomenon of parthenogenetic reproduction among geckos. 
Parthenogenesis enables female individuals to reproduce without mating. In parthenoge-
netic reproduction chromosomes are doubled shortly before meiosis, leading to tetraploid 
cells and diploid gametes. This way of cloning results in genetically identical offspring, but 
a high degree of genetic diversity within the individuals, stemming from the hybridisation 
process. The ecological consequences of this way of reproducing are shortly discussed. The 
general introduction is followed by descriptions of gecko species that are known to repro-
duce parthenogenetically:  Lepidodactylus lugubris, Hemiphyllodactylus typus, Heteronotia 
binoei, Hemidactylus sp., Nactus pelagicus and Ptenopus garrulus. For each species, genetic 
background is given, and where available, guidelines for keeping and breeding the geckos.
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n noord-afrikaanse vuursalamander

Beschrijving, verspreiding en 
 taxonomie
De Noord-Afrikaanse vuursalamander 
(Salamandra algira) is slanker van bouw 
dan de Europese vuursalamander. De 
zijkant en buik zijn ongevlekt, slechts zeer 
zelden zijn kleine gele, soms witte, vlekjes 
aanwezig op de keel of buik. Er is echter 
nooit een gele kinvlek aanwezig, die bij Sa-
lamandra salamandra en Salamandra cor-
sica wel altijd aanwezig is op de keel, langs 
de onderkaak. De keel is dus ongevlekt. 
Delen van de kop, staart, buik en zijkanten 
kunnen rood gekleurd zijn. Ze kunnen een 
lengte tot 24 cm bereiken.

Salamandra algira komt voor in Ma-
rokko (Rifgebergte, Midden Atlas) en in 
het oosten van Marokko en de kustgeberg-
ten van Algerije. De exacte verspreiding 

in Algerije is onbekend. De verspreiding 
in Marokko is de laatste 15 jaar steeds 
beter in beeld gebracht (zie Beukema et 
al., 2013). In het noordelijke deel van het 
Rifgebergte komt S. algira tingitana voor. 
In een zeer beperkt gebiedje in het oosten 
van Marokko komt een andere vorm voor, 
S. algira spelaea. De dieren die daartussen 
voorkomen, uit het midden van het Rifge-
bergte en uit de Midden Atlas, zijn vorig 
jaar als nieuwe ondersoort beschreven: S. 
aligra splendens (Beukema et al., 2013). 
De dieren die zich nu bij liefhebbers in ge-
vangenschap bevinden komen voor zover 
bekend allen uit Marokko en behoren tot 
S. algira tingitana of S. algira splendens.

De ondersoort S. algira tingitana heeft 
geen rode verkleuringen. Deze ondersoort 
kent twee vormen. Een zuidelijke vorm 

Dit artikel beschrijft mijn ervaringen met het houden en kweken van 

de Noord-Afrikaanse vuursalamander, Salamandra algira. En dan spe-

cifiek met de dieren die via een aantal importen van een groothandel 

in bezit van liefhebbers zijn gekomen.

 Salamandra 
algira splendens: 

“grootvader en 
kleinkind” 2014

Mijn volwassen 
wildvang vrouw 

S. algira met 
roodkleuring in de 

gele vlekken
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die larven afzet en een noordelijke vorm 
die geheel levendbarend is (zie Beukema 
et al., 2010). Deze noordelijke vorm 
heeft bovendien een vlekkenpatroon dat 
kan vervagen en dieren die zelfs compleet 
zwart kunnen zijn (Donaire-Barroso & 
Bogaerts, 2003). S. algira tingitana lijkt 
in gevangenschap eenvoudiger te houden 
en tot voortplanting te brengen dan S. 
algira splendens, tenminste als ik zie wat 
er aan nakweek wordt aangeboden tussen 
liefhebbers en als ik mijn eigen ervaringen 
naast de hier gepresenteerde ervaringen 
zet. S algira tingitana waren bij mij vaker 
actief, aten meer en makkelijker, en kweek-
ten eenvoudiger dan S. algira splendens. 
Daarom wil ik dit artikel toespitsen op de 
laatste vorm.

De dieren
Onze dieren zijn afkomstig van import 
die gedurende minimaal twee jaar heeft 
plaatsgevonden vanuit Marokko naar 
Duitsland. De dieren werden voor het eerst 
door een Duitse groothandel in Oberhau-
sen verkocht in januari 2003. Ik had het 
geluk dat ik via vrienden snel getipt werd 
over deze dieren. Ik koop slechts zelden 
wildvang dieren, en ging in eerste instantie 
alleen naar de winkel om te kijken om wat 
voor Salamandra algira het zou gaan. We 
waren al sinds 1998 bezig met onderzoek 
(zie Bogaerts & Donaire-Barrosso, 
2000; Donaire & Bogaerts, 2001; 
Bogaerts & Donaire-Barroso, 2003). 
Het waren relatief kleine dieren die ik daar 
zag. Ze zagen er iets anders uit dan de die-
ren die we in het Rifgebergte in Marokko 
had gezien maar leken sterk op de dieren 
die we in de Midden Atlas, bij Taza had 
gezien. Ze zijn recent genetisch onderzocht 
en kwamen inderdaad het dichtst in de 
buurt van dieren uit de Midden Atlas.

Ik heb ze zelf in de omgang altijd 
“Oberhausen-algira” genoemd zodat het 
duidelijk was dat ze uit die import kwa-
men. Toen ik in de groothandel ging kijken 
waren het zeker 100 dieren die daar over 
diverse terraria in een gekoelde ruimte 
waren ondergebracht. Ik mocht ook 

rustig wat dieren fotograferen en meten. 
Ze zagen er allemaal goed doorvoed uit 
en ik kon geen zieke beesten ontdekken. 
Kortom, ze waren kort geleden gevangen 
en zonder veel vertraging in Duitsland 
belandt. Ik heb zelf slechts één paartje 
gekocht omdat ik wist dat goede vrienden 
ook dieren hadden aangeschaft en er dus 
de mogelijkheid was om nakweek te rui-
len. De vrouwtjes leken drachtig wat ook 
wel klopte gezien de tijd van het jaar. De 
dieren waren allemaal volwassen en het 
was niet moeilijk om mannen en vrouwen 
uit elkaar te houden. Mannetjes hebben 
een duidelijk grotere cloaca, maar ook 
relatief langere poten dan de vrouwen. Het 
aandeel mannen was overigens veel groter 
dan het aandeel vrouwen. Typisch voor 
als vuursalamanders gevangen worden in 
de paartijd. Voor Salamandra algira begint 
dat in het najaar bij de eerste herfstregens. 

Van mijn paartje dat ik als volwassen 
dieren kocht in 2003, leeft alleen het man-
netje nog steeds anno nu (juni 2014). Het 
vrouwtje is in april 2012 overleden. Het 
mannetje is nog kerngezond, het vrouw-
tje begon al ouderdomsverschijnselen te 
vertonen en heeft zich de laatste jaren van 
haar leven ook niet meer voortgeplant. Ik 
had dit koppel geselecteerd op uiterlijke 
kenmerken. Het mannetjes was typisch 
gekleurd met grote gele vlekken en met re-
latief veel rood gekleurde delen (zie foto). 
Het vrouwtje daarentegen had geen rood 
in haar vlekken, maar zij had meer oranje 
vlekken waarin een soort rode doorader-
ring zat (zie foto). Het was het enige dier 
dat dit zo uitgesproken had tussen al die 
dieren.

Terrarium
Bij thuiskomst heb ik de dieren bij elkaar 
geplaatst in een overzichtelijk terrarium 
van 80×40 cm. Ik gebruikte toen nog een 
bodem van verteerd blad uit een eikenbeu-
kenbos. Tegenwoordig gebruik ik löss of 
leem. Als schuilplaats gebruik ik stukken 
rode dakpan of ongeglazuurde bloempot-
scherven. Er is ook altijd een waterbakje 
aanwezig. Dit waterbakje wordt wekelijks 
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ververst. Ik haal het oude bakje er uit, giet 
dat leeg en laat het een week drogen. Het 
bakje van de vorige week wordt met vers 
water gevuld en in het terrarium gezet. 
Vuursalamanders gebruiken het water-
bakje niet alleen om larven af te zetten 
maar ook om in te poepen of om vocht op 
te nemen. Ook voedseldieren kunnen er in 
verdrinken en zo het water vervuilen. Elke 
week schoonmaken is dus zeer belangrijk!

Gevoerd werd en wordt met meelwor-
men, veldkrekels en af en toe wasmotten, 
slakken en regenwormen. Op de wormen 
en slakken na wordt alles met een kalkpre-
paraat bepoederd. Voorheen was dat Kor-
vimin, nu gebruik ik ZooMed Calcium, 
wat veel goedkoper is en makkelijker te 
verkrijgen.

Het samen huisvesten van twee man-
netjes in hetzelfde terrarium leidt meestal 
tot zichtbare onderdrukking van één 
mannetje, dit dier is minder actief en 
eet minder. Er kan namelijk sprake zijn 
van territorialiteit (zie ook Bogaerts & 
Donaire-Barroso, 2005). Ik had slechts 
één mannetje, maar nu ik meerdere man-
netjes heb houd ik ze allemaal apart, elk 
in hun eigen (kleine 40×30 cm) terrarium. 

Datzelfde geldt voor de vrouwtjes, die 
worden ook individueel gehouden. De 
temperatuur waarbij de dieren gehouden 
worden, varieert van maximaal 25°C in 
de zomer en dan niet langer dan een week, 
anders wordt de airconditioner aangezet, 
tot rond de 5°C in de winter.

Levenswijze
Deze salamanders zijn meestal alleen ’s 
nachts actief, en dan eigenlijk vooral als 
het buiten regent. Ik heb inmiddels regel-
matig veldbezoeken gebracht aan Noord 
Marokko en daar bleken de salamanders 
ook vooral actief bij regenachtige nachten 
of als er een dreiging van regen in de lucht 
hing. Dat blijkt in het terrarium dus ook 
zo te werken. Als het buiten regende wer-
den de dieren actief. Alleen gedurende het 
najaar was het mannetje duidelijk vaker 
actief, soms ook als het niet regende.

Uit mijn ervaringen met S. algira 
tingitana was al duidelijk geworden dat 
mannetjes de vrouwtjes behoorlijk kunnen 
vervolgen. In de natuur kunnen ze dan ont-
snappen door weg te kruipen, in een ter-
rarium meestal niet. Dit leidt tot de nodige 
stress bij de vrouwtjes en het is beter man 

Mijn volwassen 
wildvang man, 

S. algira op mijn 
hand
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en vrouw gescheiden te houden en alleen 
bij elkaar te zetten vanaf het najaar, als de 
paartijd begint.

Kweek en opkweek
In tegenstelling tot veel andere salaman-
ders is het mij niet gelukt elk jaar met 
deze dieren te kweken. Dat lukte de eerste 
jaren nog wel, maar na drie jaar was het 
afgelopen. In het voorjaar van 2004 wer-
den de eerste larven geboren (zie tabel 1). 
In totaal veertien larven, vijf onbevruchte 
eieren en één misvormde larve. Dit was op 
de eerste regenachtige avond na een flink 
aantal relatief warme dagen. Ik ben er van 
overtuigd dat vuursalamanders ook binnen 
aanvoelen wanneer het buiten regent. De 
tweede nakweek (totaal achttien larven) 
kreeg ik in de winter van 2004-2005. Nu 
werden de larven over meerdere dagen 
afgezet gedurende bijna twee maanden. 
Het derde legsel (totaal dertien larven) 
volgde in het vroege voorjaar van 2006 
ook weer over meerdere dagen, maar wel 
in een veel korter tijd. Daarvan haalden elf 
de metamorfose. In de tabellen is weerge-
geven wanneer en hoeveel larven er werden 
geboren. De larven maten 26-30 mm bij 
geboorte. 

De opkweek van de larven was eigen-
lijk zeer eenvoudig. Ik zette ze in groepjes 
van vijf per bak van 30x20 cm, met een 
waterhoogte van ongeveer 5 cm. Belang-
rijk is om niet te veel larven bij elkaar te 
zetten vanwege  kannibalistische neigingen. 
Daarin veel waterplanten en schuilplaat-
sen in de vorm van stukjes bloempot. Met 
een bruissteentje werd lucht aan het water 
toegevoegd. Eén keer per week werd het 
water voor 2/3 tot 3/4 ververst. Gewoon 
met kraanwater, rechtstreeks uit de kraan. 
Temperatuur van het water zat tussen 10 
en 20°C. Maar de larven kunnen heel goed 
lagere temperaturen doorstaan. De bakken 
stonden in een onverwarmde ruimte of bui-
ten op een balkon. Gevoerd werd groten-
deels met Tubifex, af en toe met enchytre-
een en watervlooien. De schuilplaatsen in 
het water zijn erg belangrijk voor de larven 
om te voorkomen dat ze gestresst raken of 
elkaars poten of staart afbijten. Ze zijn ‘s 
nachts actief dus er werd ook meestal pas 
‘s avonds gevoerd.  De metamorfose vond 
plaats na ongeveer drie maanden. De jonge 
salamanders meten dan ongeveer 5 tot 6 
cm in totaal. In het wild kunnen larven 
ook kannibalistisch worden en kunnen dan 
tot 7,5 cm groot worden. 

F1 S. algira van 
ongeveer 1 jaar 
oud tijdens de 
vervelling
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Het wildvang paartje produceerde in de 
eerste jaren nog redelijk wat larven, maar 
dit viel in 2007 terug tot niets. Sindsdien 
heb ik ook geen larven meer gehad van 
dit vrouwtje. Een vrouwtje dat ik geruild 
had met vrienden (zie Beukema, 2004) uit 
de eerste nakweek van 2004 is sinds 2008 
volwassen, maar heeft pas in 2012 haar 
eerste jongen geproduceerd. Dit is een dier 
dat erg snel gegroeid is en qua bouw ook 
minder slank is dan de wildvang dieren. Ik 
heb nadien gekozen voor een veel lang-
zamere groei. Dus minder voeren en de 
jongen ook in de winter niet warmer te 
houden dan de ouderdieren.

De opkweek van de jongen verliep best 
voorspoedig en eigenlijk zonder proble-
men. Ik behield telkens een paar dieren 
zelf of ruilde wat dieren met bevriende 
kwekers. Van de dieren die ik behield ben 
ik toch van het eerste legsel bijna alle die-
ren verloren. Er vond een massale sterfte 
plaats. Die dieren zijn op alcohol bewaard 
en later onderzocht. Dit bleek een nieuwe 
ziekte te zijn (zie Martel et al., 2012) die 
naast bij vuursalamanders (Salamandra) 
ook bij beeksalamanders (Neurergus) voor 
massale sterfte kan zorgen. Waarschijnlijk 
slaat de ziekte toe bij plotseling verande-
rende omstandigheden, zoals snelle tempe-
ratuursverhoging of verontreiniging. 

Van het tweede legsel heb ik na de meta-
morfose, die alle larven zonder problemen 
bereikten, meer dan de helft afgestaan. Van 
die kweek heb ik nu nog slechts één dier 
over. Van de derde kweek heb ik alles zelf 
gehouden. Daarvan zijn nu nog alle zeven 
dieren in leven. 

Ik hield de jongen na de metamorfose in 
kleine bakjes op vochtig dik keukenpapier. 
Als schuilplaatsen gaf ik stukjes kurk of 
bloempotscherven en meestal wat mos als 
extra schuilplaats. Deze bakjes werden 
wekelijks van een nieuwe tissue voorzien 
en na een paar weken van nieuw mos. Ge-
voerd werd met krekels, enchytreëen, fruit-
vliegen en later ook buffalowormen. De 
krekels kweekte ik zelf, zodat ik ook zeker 
wist dat ze hoogwaardig voedsel hebben 
gehad. Al het voedsel werd bepoederd met 

Ontwikkeling van vlekkenpatroon bij een nakweek dier, gefotografeerd 
op resp. juni 2006, september 2006, mei 2007 en november 2011
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Pas geboren larven, met onbevrucht ei en misvormde larf

Volgevreten larf tegen de metamorfose

Pas gemetamorfoseerde S. algira
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een Calcium preparaat.
In de winter werden ze het eerste jaar 

rond de 10ºC gehouden in de zomer bij 
maximaal 20ºC.   

Het tweede jaar ondergingen ze het 
zelfde ritme als de ouderdieren. Dat bete-
kende o.a. dat ze nauwelijks meer aten in 
de zomer. Dieren die te snel groeien zijn 
nooit zo slank als de ouderdieren. Bijge-
voegd heb ik een serie van foto’s van een 
van de jongen waarbij je de veranderingen 
in het vlekkenpatroon kunt waarnemen. 
Gele vlekken kunnen zich nog opdelen, en 
de rode kleur komt meestal pas veel later 
opzetten.

De tweede generatie, F2
Een F2 nakweek, dus jongen van dieren 
die in gevangenschap geboren waren, 
liet erg lang op zich wachten. Pas op 15 
september 2012 bleek opeens dat er larven 
waren geboren! Welgeteld twee larven 
afkomstig van wat achteraf bleek, een 
vrouwtje dat bij een bevriende houder in 
de winter van 2003-2004 geboren was 
(zie overigens voor dat verslag Beukema, 
2004). Enkele weken later (van 8 t/m 15 
oktober) werden er nog acht larven en drie 
onbevruchte eieren afgezet. Al deze acht 
larven aten niet en stierven binnen enkele 
dagen. De eerste twee larven aten wel en 
zijn succesvol door de metamorfose geko-
men en leven nog steeds. Het vrouwtje was 
dus acht jaar oud voordat het de eerste 
larven ter wereld zette. 

Conclusies
Na de massale importen had ik het 
idee dat deze soort een wat algemenere 
salamander zou worden bij de liefheb-
bers. Er waren de eerste jaren ook redelijk 
wat mensen die ze gekocht hadden en de 
eerste jaren werd er ook redelijk gekweekt. 
Helaas produceert deze salamander 
geen enorme legsels, en niet elk jaar, de 
afgelopen jaren wordt er ook relatief 
weinig meer mee gekweekt. Een groot 
deel van de wildvangdieren is uiteindelijk 
gestorven en de nakweek moet nu voor de 
opvolging gaan zorgen. Ook al heb ik nu 
nog twee volwassen wildvangkoppels en 
een goede groep subadulte mannetjes en 
vrouwtjes, ik heb pas na acht jaar de eerste 
F2 larven geboren zien worden! Dat het 
dus een kwestie van lange adem en vallen 
en opstaan is bij deze salamander mag 
wel duidelijk zijn. De Noord Afrikaanse 
vuursalamander is op zich geen lastig te 
verzorgen salamander. De wildvangdieren 
wenden vrij snel aan gevangenschap en 
hebben zich zowel bij mij als bij anderen 
voortgeplant. Maar dik 10 jaar na de im-
port is het aanbod aan kweek nog steeds 
kleiner dan de potentiële vraag. Salaman-
dra algira tingitana wordt overigens wel 
wat meer gekweekt. 

De Europese Unie heeft de soort in 
annex D van regeling No 338/97 Council 
Regulation (EC) van 9 December 1996 
opgenomen. Deze regeling gaat over de 
controle op de handel van beschermde 
soorten internationaal. Daarmee wordt de 
handel in deze soorten gemonitord. Tevens 

Tabel I. Overzicht van de drie geproduceerde  F1 legsels, van één vrouw, met daarbij aangeven wanneer 
larven zijn afgezet, hoeveel en eventueel de kwaliteit. 

Legsel nr. Datum Aantal larven Onbevrucht 
eieren

Overige

1 18-3-2004 14 5 1 misvormde larf
2 1-12-2004 1 -

3-1-2005 t/m 7-1-2005 3

16-1-2005 t/m 23-1-2005 14 1

31-1-2005 1 1

3 13-2-3006 1

21-2-2006 5

7-3-2006 7
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Summary

Longterm terrarium-experience with the North African Fire Salamander 
Salamandra algira splendens

This article describes experiences with keeping and breeding Salamandra algira. It deals specifically 
with Salamandra algira splendens, which were imported for a few years in a row by a wholesaler in 
Oberhausen to Europe. Taking care of the animals went without major problems. Males and females 
were kept apart and put together only in the breeding period (autumn-winter). Larvae were born from 
autumn until early spring. Rearing of the larvae was reasonably problem-free. Loss occurred primarily 
in growing to adulthood. However, (the multi-annual) long-term yearly breeding is not self-evident. F2 
animals were born in 2012 for the first time.

is de wetgeving in Marokko veranderd 
sinds 2011 voor wat betreft bescherming 
van inheemse flora en fauna (Dahir n° 
1-11-84 du 29 rejeb 1432 (2 juillet 2011) 
portant promulgation de la loi n° 29-05 
relative à la protection des espèces de flore 
et de faune sauvages et au contrôle de 
leur commerce). Hierdoor is in ieder geval 
een nieuwe impuls gegeven aan bescher-
ming van de zeer waardevolle natuur in 
Marokko. 

Dankwoord
Do van Dijck en Jan en Wouter Beukema 
zijn mij erg behulpzaam geweest om erva-
ringen en gegevens te delen.
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Over enkele waarnemingen heb ik ook 
al eerder gepubliceerd in Lacerta (ter 

Borg, 2006). Begin oktober 2013 bevond 
ik mij ook in dit gebied en deed op een 
van de tochten een wat meer ongebruike-
lijke waarneming, waarover ik hieronder 
verslag zal doen.

Shelburne Falls
Op 8 oktober 2013 maakte ik de wan-
deling bij de High Ledges trail, iets ten 
noordoosten van Shelburne Falls, MA. Ik 
was al vele keren in dat gebied geweest en 
heb daar ook veel waarnemingen gedaan. 
Deze keer vond ik onder boomstronken 
drie fel oranje gekleurde salamanders met 
een witte onderzijde. Dit type salamander 
had ik nog nooit gezien. Welke soort dit 
betrof was in eerste instantie niet duidelijk. 
Ik keer al jaren in de omgeving boomstam-
men en stenen om, maar hun ongebrui-
kelijke aanblik deed me hopen dat ik iets 
volslagen nieuws had ontdekt, temeer om-
dat ik met de gebruikelijke veldgidsen de 
soort ook niet goed op naam kon brengen. 

De mogelijkheden
In dit gebied komt ook de Groene water-
salamander (Notophthalmus viridescens) 
voor, waarvan de gemetamorfoseerde 
jongen in de land fase vaak fel oranje 
of rood gekleurd zijn, en die giftig en 
oneetbaar zijn. Deze vorm wordt de Red 
Eft genoemd. Echter, dit zijn geheel andere 
salamanders dan de drie die ik vond.

Bij mijn vorige bezoek heb ik in dit ge-
bied (eind september 2011) grote aantallen 
Red Efts gezien, die ook gewoon overdag 
rondliepen. Het was dankzij orkaan Irene 
overigens een zeer vochtig en regenachtig 
jaar geweest, wat ook te zien was aan de 
enorme hoeveelheid paddenstoelen die 
we toen zagen. Het jaar 2013 was echter 
heel droog, en ik heb ze bij dit bezoek ook 
helemaal niet gezien. 

De drie onbekende salamanders waren 
geheel anders van bouw. De Red Eft lijkt 
wat bouw betreft het meest op een Kleine 
watersalamander (Lissotriton vulgaris), de 
onbekende salamanders hadden de bouw 
van een Plethodon soort, met duidelijke 
costale groeven.

De Roodrugsalamander, Plethodon 
cinereus
Deze soort ken ik goed, sterker nog, dit is 
met kop en schouder de meest gevonden 
salamander in de wijde omgeving. Zolang 
het niet te droog is vind je ze met grote re-
gelmaat onder de wat grotere boomstron-
ken. En zolang het niet hard vriest en er 
geen dik pak sneeuw ligt maak je daarbij 
nog steeds een kans.

Er zijn twee basisvarianten. De eer-
ste is de standaard salamander met een 
rode rug (red-back morph). Deze heeft 
een scherp begrensde rode band over de 
gehele bovenkant lopen. De zijkanten en 
de onderkant hebben een fijn zwart en wit 
gespikkeld basispatroon (peper en zout). 

J. ter Borg
Nieuwemeerdijk 253

1171 NP Badhoevedorp
Pi.alfa1@gmail.com
Foto’s van de auteur

Met enige regelmaat bezoek ik het noordoos-

ten van de Verenigde Staten, omdat mijn zus 

daar woont en ik een bezoek aan haar graag 

combineer met vakantie in die regio. In de wijde 

omgeving zijn prima wandelpaden uitgezet in 

een bergachtig en bebost gebied, waar ik graag 

gebruik van maak. Tijdens deze wandeltochten 

probeer ik natuurlijk zoveel mogelijk reptielen 

en amfibieën te zien en te fotograferen.

 
Red Eft 

( Notophthalmus 
viridescens). Shel-

burne Falls, 2013

 boven 
Red Eft (Notoph

thalmus virides
cens). Shelburne 

Falls, 2011 
 

onder 
Erythristische 
morph van de 

Roodrugsalaman-
der (Plethodon 
cinereus). Shel-

burne Falls, MA, 
2013
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De tweede is minder algemeen (maximaal 
5% van de populatie) en betreft een don-
kere morph zonder rode rug (lead-back 
morph). Deze mist de rode band en heeft 
alleen het basispatroon. Daarnaast worden 
soms nog wat tussenvormen gevonden in 
verschillende kleurscharkeringen. Zo zijn 
er lead-back morphs met een meer brui-
nige kleur en red-back morphs met een 
bruine band. Leidend principe bij de de-
terminatie is volgens Conant & Collins 
(1998) het consistent aanwezige peper 
en zout-patroon op de buik en zijkanten. 
Deze auteurs melden ook dat er soms ge-
heel rode varianten worden gevonden (de 
zogenaamde erythristische morph).

Betreft het een erythristische mor-
ph van de Roodrugsalamander?
Dit ligt wel voor de hand. Wat in eerste in-
stantie niet helemaal lijkt te kloppen is het 
ontbreken van het peper en zout-patroon 
op de buik en zijkanten. Op de foto’s is 
duidelijk te zien dat de fijne zwarte stippen 
ontbreken. Wel is op de staart een vlek-
kerig verdeeld donker pigment aanwezig, 
maar nergens is het klassieke patroon 
terug te zien.

Maar dat is precies het patroon zoals 
beschreven door Tilley et al. (1982), die 
deze morph uitgebreid hebben bestudeerd. 
De Roodrugsalamander heeft een groot 
verspreidingsgebied in het noordoosten 
van de V.S en het oosten van Canada. De 
auteurs deden een review naar de frequen-
tie van voorkomen van de erythristische 
morph, waaruit bleek dat ze zelden voor-
kwamen, maar dat er een drietal gebieden 
was waar de frequentie juist erg hoog lag 
(>15% ten opzichte van de red-back mor-
ph). Dit zijn noordoost Ohio, New Bruns-
wick aan de oostkust van Canada en een 
vrij groot gebied met de Berkshire Hills 
in west Massachusetts als kerngebied. De 
auteurs deden zelf ook onderzoek naar de 
frequentie van voorkomen in het centrale 
deel van dit laatste gebied, in Ashfield en 
Buckland (Franklin County, MA). Net op 
de gemeentegrens vonden ze de hoogste 
frequentie aan erythristische morphs (25-

26%). Dit zou volgens hen zo’n beetje de 
bovengrens van de frequentie te zijn, maar 
Pauley et al. (2001) melden echter, pas 
vele jaren later, nog een locatie in noord-
west Pennsylvania, met een frequentie van 
maar liefst 47,4 % erythristische morphs.

Wat Tilley et al. (1982) ook vermelden 
is dat er maar weinig plekken zijn waar 
de lead-back en de erythristische morph 
sympatrisch voorkomen. Ze vermelden 
als vindgebied van lead-back morphs in 
Massachusetts het gebied ten oosten van 
de Connecticut River, onder andere in de 
Holyoke range.

Ook Pauley et al. (2001) vonden geen 
lead-back morphs in hun gebied.

Bovenstaande komt goed overeen met 
mijn waarnemingen. De drie oranje sala-
manders vond ik bij de High Ledges, net 
aan de tegenovergestelde kant van Buck-
land, aan de andere kant van de Deerfield 
River die door Shelburne falls stroomt. En 
de lead-back varianten vond ik ook vooral 
in de Holyoke Range, of iets noordelijkere 
bij het Quabbin Reservoir.

Evolutionaire voordeel voor de 
erythristische morph
Ook hiernaar deden Tilley et al. (1982) 
onderzoek. Ze deden proeven met de 
gaaiachtige Blue Jay (Cyanocitta cristata), 
die ze in verschillende sessies red-backs, 
lead-backs en erythristische morphs voor-
schotelden, met als controle de salamander 
Desmognathus fuscus. De dieren waren 
gemiddeld minder happig op de erythristi-
sche morphs, een afkeer die werd ver-
sterkt als ze Red Efts aangeboden hadden 
gekregen. Er is dus vermoedelijk sprake 
van mimicry van Bates, dat wil zeggen een 
eetbaar dier neemt de opvallende kleuren 
en/of het patroon aan van een giftig of vies 
smakend dier. Daarmee zouden de ery-
thristische types een evolutionair voordeel 
hebben boven de gewone red-back variant. 
De auteurs melden overigens dat in de 
door hen onderzochte regio Red Efts zeer 
algemeen voorkomen, maar kunnen verder 
geen duidelijke cijfers hierover presente-
ren. Ook Pauley et al. (2001) kunnen 

 Driemaal ery-
thristische morph 
van de Rood-
rugsalamander 
(Plethodon cine
reus). Shelburne 
Falls, MA, 2013

 en 
Red Eft 
( Notophthalmus 
viridescens). Shel-
burne Falls, 2011
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geen cijfers geven over het voorkomen van 
Red Efts in hun onderzoeksgebied, maar 
sluiten niet uit dat de dieren in andere 
seizoenen vaker te zien zijn. 

Tilley et al. (1982) melden ook dat de 
Red Efts in de onderzochte regio tot de 
meest toxische van de hele soort horen, 
maar dat er ook bepaalde gebieden zijn 
waar de Red Eft fase wordt overgeslagen. 
Dit zou ook verklaren waarom er zo’n 
geweldige variatie is in het voorkomen van 
erythristische morphs.

Bovenstaande is wel weer in overeen-
stemming met mijn waarnemingen, omdat 
ik in 2011 juist bij de High Ledges, onder 
de juiste en vochtige omstandigheden, 
grote aantallen Red Efts heb gezien (en in 
andere gebieden beduidend minder).

Overblijvende vragen
Waarom ben ik al meerdere jaren in dit 
gebied geweest en vind ik nu opeens direct 
achter elkaar drie erythristische Roodrug-
salamanders, terwijl ik ze daarvoor nooit 
heb gezien? Heeft het iets te maken met 
het voor Red Efts gunstige jaar 2011? Ik 
kan het eigenlijk niet zo goed verklaren. 

Wel is duidelijk dat het meer geluk dan 
wijsheid was dat ik juist in het kerngebied 
van de erythristische morphs rondliep en 
stronken keerde.

Een ander probleem is, waarom bestaan 
er zowel red-back als lead-back morphs? 
Als de dieren eetbaar zijn lijkt het niet slim 
om een opvallende rode rug te hebben, 
dus zou je verwachten dat de lead-back 
uiteindelijk de overhand zou krijgen (als 
minder opvallende vorm). Tilley et al. 
(1982) geven aan dat Plethodon cinereus 
weliswaar eetbaar is, maar niet speciaal 
smakelijk. Er wordt vermeld dat sommige 
dieren ze niet graag eten, hoewel diverse 
andere salamandersoorten wel op het 
menu staan.

Mogelijk is hier wat betreft de red-back 
morph sprake van mimicry van Müller. 
Dat is iets anders dan hierboven bespro-

ken mimicry van Bates. Bij mimicry van 
Müller gebruiken verschillende dieren 
die giftig, onsmakelijk of gevaarlijk zijn 
dezelfde signalen om dit kenbaar te maken 
aan potentiële roofdieren. Denk bijvoor-
beeld aan het zwart en gele patroon van 
wespen en vuursalamanders. Grappig is 
dat de zweefvlieg via mimicry van Bates 
bij dit systeem heeft aangeschoven. Die 
heeft wel zwart en gele kleuren, maar is 
smakelijk en ongevaarlijk.

De red-back morph geeft waarschijnlijk 
de waarschuwing dat hij niet erg smakelijk 
is. Niet al te hongerige dieren zullen hem 
dan vermijden. Maar hongerige dieren 
zullen hem wel opeten, zodat dit voordeel 
ook een nadeel kan worden. Het is voor-
stelbaar, dat onder dat soort omstandig-
heden de lead-back morph in het voordeel 
zou zijn. Wellicht dat in de regio’s waar 
veel lead-back morphs worden gevonden 
de predatoren minder moeite hebben met 
een red-back morph als snack. Doorgaans 
is minder dan 5% van een populatie een 
lead-back morph, maar er zijn ook uit-
schieters bekend van populaties met 18% 
lead-back morphs. Het feit dat sommige 
populaties een toename laten zien van ery-
thristische morphs en andere een toename 
van lead-back morphs doet wel vermoeden 
dat het een door evolutie gestuurd proces 
betreft.

Petruzzi et al. (2006) hebben nog 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid 
dat de red-back en lead-back morphs een 
andere temperatuur voorkeur hebben, wat 
een reden zou kunnen zijn van het naast 
elkaar blijven bestaan van red-back en 
lead-back morphs. Zij vonden wel dat het 
basis metabolisme (MMR=Maintenance 
Metabolic Rate) van de lead-back morph 
lager lag dan die van de red-back morph. 
Het leek er op dat dit aanleiding gaf tot 
een iets andere microhabitat keuze, maar 
deze cijfers waren niet consistent. 

Voorlopig is dus deze vraag nog onbe-
antwoord.

 boven: 
Waterfase van 

Notophthalmus 
viridescens. Quab-
bin Reservoir, MA, 

2011

 onder: 
Red Eft (Notoph

thalmus virides
cens). Shelburne 

Falls, 2011
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Lead-back morph 
van de Rood-
rugsalamander 
(Plethodon 
cinereus)

 boven 
Mt. Norwottock, 
MA, 2013

 onder 
Quabbin Reser-
voir, MA, 2013

 boven 
Holyoke range, 
MA, 2006

 midden 
Holyoke range, 
MA, 2011

 onder 
Holyoke range, 
MA, 2013

Red-back morph 
van de Rood-
rugsalamander 
(Plethodon 
cinereus)
 boven 
Franklin County, 
MA, 2011

 onder 
Shelburne Falls, 
MA, 2013

 boven 
Norwottock, MA, 
2013

 onder 
Eagles Mere, PA, 
2013
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Summary
Very colourful salamanders in Massachusetts (U.S.A.)

The author found in October 2013 to his surprise three bright orange salamanders during a hike at 
the High Ledges trail near Shelburne Falls in Massachusetts. Although he has visited this area for 
several years, he never encountered this salamander before. It was definitely not a Red Eft morph 
of the Red-spotted newt (Notophthalmus viridescens), which he has seen more often in this region, 
sometimes in great numbers.
The orange salamander turned out to be an erythristic morph of the very common Redback sala-
mander (Plethodon cinereus). Two common morphs are recognized, the Red-back and the Lead-back 
morph (on average 5% of the population). The erythristic morph is rare, but there are certain areas 
where more than 15% (one location up to 47%) of the animals consists of this morph. The Berkshire 
region in western Massachusetts is one of these areas, and the High Ledges are part of this region. 
So this was not an exceptional find after all.
In the scientific literature it is suggested that the erythristic morph is a Batesian mimic of the Red 
Eft. Feeding experiments with birds made clear that erythristic morphs were avoided, especially 
when Red Efts were offered beforehand. 
In areas where the Erythristic morph is more common (more than 15%) no Lead-back morphs are 
found, on the other hand there are regions with a more abundant occurrence of Lead-back morphs 
(up to 18%).  The reason for this last phenomena is not yet fully understood.
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Bent u meer dan de gemiddelde Nederlander geïnteresseerd in slangen? 
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grootste slangenbeurs, de Slangendag in Houten.                                                        

www.snakesociety.nl 
 secretary@snakesociety.nl

Europese Slangen Vereniging





















































De Lodge is eigendom van Jan en Ina Tuns en het ideale vertrekpunt 
voor een onbezorgde en onvergetelijke vakantie.

U overnacht in comfortabele kamers, cabinas genaamd, met warm 
water en elektriciteit. ’s Morgens kunt u eerst genieten van een heer-
lijk Costaricaans ontbijt voordat uw dagprogramma start. In overleg 
kunnen Jan en Ina u helpen om een leuk programma samen te stellen, 

zodat u optimaal geniet van al het moois dat 
Costa Rica u te bieden heeft.

Jamanas in  Lodge

is gelegen in het zuidwesten van Costa Rica op het 
prachtige schiereiland Osa.
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