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INLEIDING
Parthenogenese is de officiële benaming voor
asexuele voortplanting; de situatie waarbij een
vrouwtje zich voortplant zonder dat ze door een
mannetje bevrucht is. Een bekend voorbeeld van
een dier dat zich parthenogenetisch voortplant is
de Indische wandelende tak (Carausius moroms}.
Menig terrariumhobbyist is in de jonge jaren
begonnen met deze soort. Bijna ieder individu van
deze soort is vrouwelijk en kan, zonder dat er een
mannetje bij nodig is, voor grote aantallen nakomelingen zorgen. Op hun beurt zijn die nakomelingen ook weer vrouwtjes die zich asexueel voortplanten. Het aantal dieren kan op die manier
explosief stijgen, hetgeen vaak leidt tot wrevel bij
ouders en andere huisgenoten, zeker gezien het
vermogen van deze dieren om te ontsnappen.
Bij insecten is parthenogenese vrij algemeen en
niemand kijkt er meer echt van op. Echter, dat parthenogenese ook bij reptielen voorkomt is minder
bekend. In dit artikel zal ik een overzicht geven van
de bekende gevallen van parthenogenese bij reptielen.

ALTERNATIEVEN VOOR BEVRUCHTING
Het grote probleem dat een individu moet overwinnen om zich asexueel voort te kunnen planten
is het herstellen van het diploïde chromosoomaantal na meiose. Om dit te kunnen begrijpen moet
men eerst weten hoe sexuele voortplanting werkt.
Bij de meeste hogere organismen (dus ook reptielen) zijn van alle stukjes genetische informatie twee
exemplaren aanwezig. Als er twee exemplaren aanwezig zijn noemen we deze organismen diploïd.
Voor veel eigenschappen zal de informatie van
beide exemplaren gelijk zijn, het individu heet dan
homozygoot te zijn voor die eigenschap. Voor andere eigenschappen zal de informatie verschillend
zijn, het individu is dan heterozygoot voor die
eigenschap. Tegenover diploïd staat haploïd; er is
maar één exemplaar van de genetische informatie
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aanwezig. De haploïde staat komt bij hogere organismen alleen in de geslachtscellen voor (zie hieronder). Een volwassen individu met maar één
exemplaar van de genetische informatie is niet
levensvatbaar. Eén exemplaar van de genetische
informatie van hogere organismen is afkomstig van
elk van de ouders. Dus terwijl de ouders twee
exemplaren hebben, geven ze beide maar één
exemplaar door aan elke nakomeling. De halvering
van de hoeveelheid genetische informatie vindt
plaats tijdens de vorming van de geslachtscellen (de
ei- of spermacellen) in een proces dat meiose heet.
Bij sexuele voortplanting wordt een nakomeling
diploïd omdat twee haploïde cellen, de eicel van de
moeder en de spermacel van de vader, versmelten
tot een enkele diploïde cel. Deze cel groeit vervolgens uit tot het nieuwe individu.
Terug naar asexuele voortplanting; als gevolg van
meiose ontstaat er dus een haploïde eicel. Echter, er
is nu geen spermacel om mee te fuseren. Hoe
wordt nu het diploïde aantal chromosomen weer
bereikt, of, wat is het alternatief voor bevruchting?
SUOMALAINEN et al (1987) ) beschrijven vijf verschillende manieren waarop de eicel diploïd kan
worden zonder een eicel (geïnteresseerden verwijs
ik naar dit boek, het gaat te ver de manieren hier te
beschrijven). Hoewel er vijf verschillende manieren
zijn, zijn er maar twee mogelijke uitkomsten: of (1)
het eindproduct is genetisch een exacte kopie van
de moeder, of (2) het bevat twee gelijke exemplaren
van slechts de helft van de genetische informatie
van de moeder. In het eerste geval zijn moeder en
haar nakomelingen genetisch identiek, we spreken
dan van klonen. Als de moeder voor een bepaalde
eigenschap heterozygoot is, zijn ook haar nakomelingen voor die eigenschap heterozygoot. Er gaat
dus geen genetisch informatie verloren en we kunnen er van uitgaan dat deze jongen genetisch even
gezond zijn als hun moeder. In het tweede geval
gaat er wel genetische variatie verloren. De jongen
zijn nu voor alle eigenschappen homozygoot; er is
geen verschil tussen beide exemplaren. Feitelijk is
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hun beurt ook weer alleen parthenogenetisch
voortplanten (denk terug aan de wandelende takken!). Obligate parthenogenese is eenvoudig aan te
tonen: het zal zeker opvallen wanneer een soort uit
louter vrouwtjes bestaat!
Facultatief (of bij keuze) parthenognetische soorten planten zich in principe sexueel voort; er zijn
zowel mannetjes als vrouwtjes aanwezig in de normale 1:1 verhouding. Echter, naast sexuele voortplanting zijn vrouwtjes ook in staat zonder de tussenkomst van een mannetje, dus ook zonder
bevruchting, levensvatbare nakomelingen te produceren. Deze vorm van parthenogenese is lastiger
aan te tonen. Hoe weet je van een jong of het
sexueel is voortgebracht of niet wanneer de moeder
beide mogelijkheden heeft? Wanneer een vrouwtje
geïsoleerd is van mannetjes kan je verwachten dat
ze zich parthenogenetisch voortplant. Van in het
wild levende vrouwtjes is echter niet vast te stellen
of ze wel of niet gepaard hebben. Aanwijzingen
voor facultatieve parthenogenese zullen dus moeten komen van dieren die in gevangenschap leven.
Echter, het probleem is dat reptielen in staat zijn
om voor lange tijd, zeker enige jaren, sperma op te
slaan (Fox, 1977, BIRKHEAD & M0LLER, 1993).
Om uit te kunnen sluiten dat een vrouwtje opgeslagen sperma gebruikt moet men zekerzijn dat zij
nog nooit met een mannetje in contact geweest is.
Omdat dit vaak niet met zekerheid te zeggen is,
kan facultatieve parthenogenese eigenlijk alleen
met zekerheid aangetoond worden door middel
van DNA-onderzoek.

hierbij volledige inteelt in één stap bereikt. Zoals
we allemaal weten heeft inteelt vaak slechte gevolgen voor de gezondheid; we kunnen dan ook verwachten dat deze jongen minder sterk zullen zijn
dan dieren die heterozygoot zijn, zoals bijvoorbeeld hun moeder.
Een andere bijkomstigheid van het hebben van
maar de helft van de genetisch informatie van de
moeder zit in de geslachtsbepaling. Bij veel hagedissen en slangen is het geslacht genetisch bepaald.
Vrouwtjes hebben twee verschillende geslachtschromosomen, Z en W, terwijl mannetjes twee
dezelfde geslachtschromosomen hebben, dubbel Z.
Wanneer nakomelingen volledig homozygoot worden, dan hebben ze dus ook twee gelijke exemplaren van het geslachtschromosoom; ze zijn dus óf
ZZ óf WW. Een nakomeling met WW is niet
levensvatbaar en komt niet tot ontwikkeling.
Krijgt het echter ZZ, dan wordt het dus een mannetje. Een vrouwtje dat op een dergelijke manier
haar eicellen diploïd maakt zal dus alleen zonen
kunnen krijgen.

AANTONEN VAN PARTHENOGENESE
Bij reptielen kunnen we twee soorten van parthenogense onderscheiden: obligate- en facultatieve
parthenogenese. Obligate, of verplichte, parthenogenese is de klassieke vorm van parthenogenese.
Een obligaat parthenogenetische soort bestaat uit
alleen maar vrouwtjes. Deze vrouwtjes kunnen
zich alleen asexueel voortplanten, de nakomelingen zijn allemaal vrouwelijk en kunnen zich op

Familie

Genus

GEKKONIDAE

Cyrtodactylus
Hemidactylus
Heteronotia
Lepidodactylus
Leiolepis
Brookesia
Lepidophyma
Lacerta
Cnemidophorus
Gymnophtalmus
Kentropyx
Leposoma
Ramphotyphlops

AGAMIDAE
CHAMELEONIDAE
XANTHUSIIDAE
l..ACERTIDAE
TEilOAE

TYPHLOPIDAE

Aantal soorten

Slang of hagedis
hagedis

2

1

1

5
15

hagedis
hagedis
hagedis
hagedis
hagedis

slang

Tabel I. Overzicht van het aantal obligaat parthenogenetische soorten per geslacht {naar DAREVSKY et al., 1985).
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Soort

Nederlandse naam

Familie

Referentie

Thamnophis elegans
Thamnophis rnareianus
Crotalus horridus
Crotalus unicalor
Acrochordus arafurae
Python molurus

Kousenbandslang
Kousenbandslang
Ratelslang
Ratelslang

COLUBRIDAE
COLUBRIDAE
VI PERIOAE
VI PERIOAE
ACROCHORDIDAE
BOlOAE

SCHUETf et al, 1997
SCHUETf et al, 1997
SCHUETf et al, 1997
SCHUETf et al, 1997
DUBACH et al, 1997
GROOT et al, 2002

Tijgerpython

Tabel2. Overzicht van de soorten waarvan facultatieve parthenogenese is vastgesteld door middel van DNA-onderzoek.

OBLIGATE PARTHENOGENESE BIJ REPTIELEN
Genoeg theorie, in hoeverre komen de verschillende vormen van parthenogenese voor bij reptielen?
Obligate parthenogenese is alleen bekend uit de
orde Squamata, de orde van slangen en hagedissen.
Tabel 1 geeft een overzicht van de bekende obligaat
parthenogenetische soorten. Zoals gezegd bestaan
deze soorten uit louter vrouwtjes. De vrouwelijke
jongen krijgen al de generische informatie van hun
moeder mee, zij zijn dus klonen van hun moeder.
Voor zover onderzocht zijn de meeste van deze
soorten onstaan uit kruisingen russen twee verwante soorten die zich zelf wel sexueel voortplanten. In een aantal soorten (voornamelijk van de
geslachten Lacerta en Cnemidophorus) is exact
bekend van welke soorten de parthenogenetische
soort een kruising is (DAREVSKY et al, 1985).
Omdat bij deze dieren de genetische informatie
afkomstig van hun beide ouders sterk verschillend
is, onstaan er problemen bij de meiose. Hierdoor
kunnen er geen gezonde eicellen geproduceerd
worden en dus is parthenogenese de enige mogelijke manier van voortplanting.
Na een kruising onsraat er een zogenaamde "klonale (afsrammings-)lijn" van moeders op dochters
met exact dezelfde genetische eigenschappen. De
gekruiste dieren zullen verschillen van hun ouders
en kunnen zelf niet met andere soorten paren; ze
zijn dus in feite een nieuwe soort op zich! In theorie kan zo uit één enkele kruising een geheel nieuwe soort onstaan. Van één soort, Lacerta rostombekovi, is bekend dat alle dieren nakomelingen zijn
van een enkel, uit een kruising voortkomend,
vrouwtje (MACCULLOCH et al, 1997). Elk individu
van deze soort is dus genetisch identiek aan al haar
soortgenoten. Dit is echter een uitzondering; in
andere soorten heeft de oorspronkelijke kruising
meerdere malen plaats gevonden. De soort bestaat
dan uit verschillende klonale lijnen.
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FACULTATIEVE PARTHENOGENESE BIJ
REPTIELEN
Het vermoeden dat sommige reptielen, met name
slangen, die zich normaal sexueel voortplanten ook
in staat zijn dat asexueel te doen bestaat al vrij lang,
zie bijvoorbeeld Fox ( 1977) of MAGNUSSON
(1978). Echter, zoals gezegd is facultatieve parthenogenese alleen door middel van DNA-onderzoek
te bewijzen. Deze technieken zijn pas kort geleden
ontwikkeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dar
facultatieve parthenogenese vrij recentelijk, in
1997, voor het eerst bewezen werd (SCHUEIT et al,
1997). De lijst van soorten waarvan het bewezen is
is ook nu nog zeer beperkt en omvat alleen slangen
(Tabel2).
Bij facultatieve parthenogenese is de uitkomst
soortafhankelijk Bij de kousenbandslangen
(Thamnophis spp.) en ratelslangen (Crotalus spp.)
worden de parthenogenetisch voortgebrachte jongen volledig homozygoot (SCHUEIT er al, 1997).
Uit her DNA-onderzoek blijkt dat er genetische
informate verloren gaat en de nakomelingen zijn
dan ook allemaal mannetjes. Herzelfde geldt voor
de Acrochordus (DUBACH et al, 1997). Het is nog
niet bekend in hoeverre her verlies aan genetische
informatie schadelijk is voor de levensvatbaarheid
van deze dieren. Er is tevens nog geen informatie
beschikbaar waaruit blijkt of ze zich kunnen voortplanren of niet.
Bij de tijgerpyton (Python molurus} daarentegen
heeft facultatieve parthenogenese een andere uitkomst (GROOT et al, 2002). Bij deze soort krijgen
de parthenogenetisch geproduceerde nakomelingen een exacte kopie van de genetische informatie
van hun moeder. Er gaat dus geen informatie verloren en alle nakomelingen zijn vrouwtjes. Het is
niet bekend of en zo ja, hoe deze vrouwtjes zich
kunnen voortplanten. Echter, omdat ze klonen van
hun moeder zijn is het aannemelijk dat ze zich net
als zij zowel seksueel als aseksueel kunnen voort110

planren.

D ISCUSSIE
Obligate parthenogenese bij reptielen is al langer
bekend. Een aantal van d eze soorten wordt ook al
geruime tijd in terraria verzorgd (zie bijvoorbeeld
SErrEN & SETll~N, 2003). O mdat het niet moeilijk is om deze soorten als parrhenogenetisch te
herkennen is niet te verwachten dat er nog veel
nieuwe ob ligaat parthenogenetische soorten o n tdekt zullen worden. Facultatieve parthenogenese is
pas recentelijke voor het eerst aangetoond. H et is
dus waarschijnlijk dar f.1cu lratieve parthenogenese
in de toekomst bij meer soorten wordt aangetoond . Twee argumenren pleiten voor het vaker
voorkomen van facultatieve parthenogenese dan
bij de zes reeds bekende soorten. Ten eerste zijn
verhalen over slangen die zich voortplanten terwijl
zij al geruime rijd geïsoleerd zijn van mannetjes vrij
algemeen. Tot nu toe werd dergelijke voo rtplanting automatisch verklaard als gevallen van spermaopslag, renvij l d e mogel ijkheid van parthenogenese verder nier onderzocht werd. Mogelijk dar her
in renminste een aan tal van deze gevallen eigenlij k

om parthenogese gaat. Met het verder ontwikkelen
van de m oleculair genetische technieken zal her al
makkelijker worden o m sperma-opslag en parthenogenese van elkaar te onderscheiden. Ten n.veede
zijn de zes soorren waarbij facultatieve parthenogenese bewezen is van vier verschillende famili es.
Deze wijde verspreid ing binnen de slangen kan
suggerreren dar de eigenschap vrij algemeen is.
Er is nog veel onbekend over facu ltatieve parthenogenese. Nier alleen is onbekend in hoeveel soorten het voorkomt, ook is her onbekend of her ook
in het wild voorkomt. De bekende gevallen zijn
allen op basis van in gevagenschap levende dieren.
Pas wanneer bekend is of, en hoe vaak, facu ltatieve
parthenogenese voorkomt bij in her wild levende
di eren is her mogelijk de evolutionaire bereknis
ervan te bepalen. In theorie zou het evo lutionaire
voordeel zeer groo t kunnen zijn. Immers, uitslu itend sex uelc soo rten kunnen zich nier langer
voortplanren wanneer ze geïsoleerd raken terwijl
facultatief parrhenogenerische soorren dat dan nog
wel kunnen. Maar nogmaals, om hier sluitende
uitspraken over re kunnen doen is meer kennis
nodig over her voorkomen van facultatieve panhenogenese in wilde dieren .

Python molurm bivittnti/S. f-oto M. Paa rs
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Mechanisme van seksuele voortplanting: In diploide
lichaamscellen ( I) is alle erfelijke info rmatie dubbel aanwezig, waarbij steeds één exemplaar van elke ouder
afko mstig is. De haploïde geslachtscellen (2) bevatten
echter slech ts één exemplaar. Na versmeiri ng mer een
geslachtscel van een ander d ier (bevruchting, 3) o nrsraar
er weer een d iplo ïde cel (4), met erfelijke inform atie van
beide ouders.

@
Mechanismen van aseksuele voortplanring (parthenogenese) bij reptielen: (I) de nakomel ingen zijn een exacte kopie van de moeder, of (2) de nakomelingen hebben
rwcc identieke exem plaren van d e hclfr van de generische in formatie van de m oeder.

Diagrammen: Z. L. Haberham

SLOTOPMERKING
D e mogelijkheid van f..1cul tatieve parthenogenese
bevat een belangrijke les voor terrariumhouders.
Eieren van dieren die nog nooit, of lang geleden,
gepaard hebben hoeven nier per defi nitie geen jongen re bevarren. Ze di reer weggooien zou dan ook
onverstandig zijn. De auteur komr graag in konrakr met personen die d ieren bezitren wel ke voor
nakomelingen hebben gezorgd ren vijl ze nog
nooit, of sleclm lang gelden, hebben gepaard.
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PART HENOGENESIS IN REPTILES
T he aurhor gives a review of the cu rrent knowiedge of parthenogen esis occurring in reptiles. In repriles, rwo kinds of parthenogenesis are described:
obligaro ry panh enogenesis and facultative panhenogencsis. Obligate parthenogen es is occurs in
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some lizard species and one snake (Table I). T hese
species are unable ro reproduce sexually. T he offspring are gencric clones o f rheir mothcrs. Mosr
obligarory parthenogeneric species are hybrids of
rwo relared sexual species. Facultarive parrhenogen ic reproduetion occurs in species thar normally
reproduce sexually. O n ly when there is no sperm
ava ilab le, a femal e wi l! reproduce asexually.
Facultarive parthenogenesis has on ly recen tly been
described for rhe fi rsr time. Since it can on ly be
d isringuished from sperm srorage by complicared
and expensive DNA analyses, proof fo r fac ul tarive
parthenogenesis is available for six species only
Cfable 2). Facultative parthenogenesis resulrs in
co mplerely ho mozygous sons in some species;
wh ile in orher species females are produced rhar are
generically idenrical ro their mo ther. In rhe discussion ir is argued rhar ir is unlikely that many new
obligatory parrhenogeneric species wil! be d iscovered in rhe furu re. However, more reports on facultarivc parthenogenetic species can be ex pecred.
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