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INLEIDING 

Fisher (1930) postuleerde z1Jn theorie over de ver
deling van individuen over mannelijk en vrouwelijk 
geslacht. Hij stelde dat de natuurlijke selectie 
zorgt voor gelijke verdeling over beide sexen. Dit 
is waar als het 'maken' van een mannetje of vrouw
tje energetisch even 'duur' is. Om dit effect tot 
uitdrukking te brengen wordt de sex-ratio gedefi
nieerd als het aantal mannetjes gedeeld door het 
totaal aantal individuen in een populatie. Deze 
ratio is 1/2 in de Fisher-theorie. Voor een aantal 
slangen is het bekend dat de sex-ratio significant 
afwijkt van 1/2. Echter, mannetjes hebben in on
geveer hetzelfde aantal soorten de overhand als 
vrouwtjes (zie Appendix). Er zijn verschillende 
invloeden, die afwijking van de sex-ratio veroor
zaken. We zullen twee verschillende sex-ratio's 
onderscheiden: primaire en secundaire sex-ratio. 

PRIMAIRE SEX RATIO 

De sex-ratio bij de geboorte (primaire sex ratio) 
is in het algemeen niet significant afwijkend van 
1/2. In een paar gevallen zijn afwijkingen gerap
porteerd. Sommige zijn in het voordeel voor man
netjes (Agkistrodon contortrix, Fitch, 1960; 
EZaphe quadrivirgata, Fukada, 1960; Notechis scu
tatus, Shine & Bull, 1977; Pituophis melanoleucus, 
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Gutzke et al., 1985). Eén is in het voordeel van 
de vrouwen (Elaphe climacop"hora, Fukada, 1965). 
Hierdoor zijn er verscheidene aanvullingen op de 
theorie van Fisher voorgesteld (Shine & Bull, 
1977). Maar er zijn nog wel een aantal vragen over 
onzekerheden die experimentele fouten kunnen in
troduceren. Gutzke et al. (1985) en Shine & Bull 
(1977) verzamelden eieren en broedden deze uit bij 
temperaturen tussen 22° en 32°c. De eieren die op 
uitkomen stonden, werden geopend en de embryo's 
werden gesexed. Zij vonden dat respectievelijk 
66% en 60% bij Pituophis en Notechis mannetjes 
waren. 
De temperatuur waarbij de eieren we~den bebroed 
zou van invloed zijn op het geslacht van het jonge 
dier. Dit effect is voornamelijk bestudeerd bij 
schildpadden en hagedissen (Bull, 1980) en bij 
s 1 echts één s l 1angensoort (Nerodia fasciata, Osgood, 
(1978). Omdat deze slang levendbarend is, werden 
de volwassen zwangere vrouwtjes bij verschillende 
temperaturen gehouden tot de geboorte van de jon
gen. Figuur 1 laat het effect van de temperatuur 
voor verschillende reptielen zien (gemodificeerd 
naar Bull, 1980). Het zal duidelijk zijn, dat dit 
temperatuureffect afwezig is als we met hetero
morfe geslachtschromosomen te maken hebben, wat 
het geval is bij slangen (Jones & Singh, 1985). 
Dat betekent dat na de bevruchting het geslacht 
van het embryo vast ligt en temperatuur alleen nog 
maar de periode van prenatale ontwikkeling beïn
vloedt. Of de bovengenoemde scheve sex-ratio's 
werkelijk afwijkingen van de Fisher-theorie zijn, 
is zeer de vraag. Ofschoon een redelijk aantal 
eieren is bestudeerd, verzameld over een redelijk, 
maar beperkt gebied, blijft de vraag of locale en 
seizoengebonden invloeden hier een rol spelen, 
onbeantwoord. 
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De sex-ratio, waargenomen in latere leeftijdsgroe
pen, secundaire sex-ratio, wijkt vaak van 1/2 af. 
De vraag is echter of deze afwijking reëel is, de 
actuele populatieverdeling weerspiegelend, of 
schijnbaar, de afwijkende gedragingen van manne
tjes en vrouwtjes weergevend. 
Seizoenseffecten kunnen deze sex-ratio beïnvloeden. 
Mannen overheersen vaak in de lente vanwege hun 
grote sexuele activiteit in deze periode, terwijl 
vrouwen veel later uit de overwinteringsplaats te 
voorschijn komen (Gregory, 1974). Terwijl mannen 
in het gebied van de overwinteringsplaats blijven, 
gaan de vrouwen na de paring meestal snel weg uit 
dit gebied. Dit verschil in gedrag zal de sex
ratio bij de overwinteringsplaats laten toenemen 
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en in het open veld laten afnemen. 
De fysiologische kant van het seizoengebonden 
verschil is gelegen in de hormoonsecretie in de 
voortplantingscyclus van de slangen. Het is bekend 
dat het gedrag van een zwanger vrouwtje heel an
ders is dan van een mannetje, bijvoorbeeld met 
betrekking tot het eetgedrag. Als dan ook in jacht
gebieden wordt verzameld, zal er zeker een scheve 
sex-ratio zijn te verwachten. 
Een ander biologisch aspect is, dat de mortaliteit 
ook geslachtsgebonden kan zijn. Terwijl over een 
periode van een jaar geen verschil in sterfte tus
sen mannen en vrouwen is te vinden bij Nerodia 
fasciata, liet Feaver (1977) zien dat 47% van de 
totale sterfte onder mannen tijdens de paringstijd, 
in de lente plaatsvond, terwijl 50% van de sterfte 
onder vrouwen, in de zomer, tijdens de periode van 
toegenomen jachtactiviteit optrad. 
Voor 19 colubride en viperide soorten zijn afwij
kende secundaire sex-ratio's gepubliceerd (zie 
Appendix). In 9 soorten overheersen mannen (a-i) 
en in 9 soorten vrouwen (k-s). In een soort (jen 
t) wordt voor beide gerapporteerd. Dit is te be
grijpen op grond van de bovengenoemde argumenten. 
Een van de theorieën over structurele afwijking 
van de sex-ratio betreft de relatie tussen de 
qrootte van de slang en de kans om te overleven. 
~eaver (1977) stelt, dat het sneller groeiende 
geslacht meer voedsel nodig heeft, waardoor hij/ 
zij aan grotere risico's wordt blootgesteld. Dus 
het grotere geslacht heeft een groter sterftecij
fer, en daarom zal de secundaire sex-ratio in het 
voordeel zijn van het kleinere geslacht. In 8 van 
de 9 soorten waarin de vrouwen in de meerderheid 
zijn, zijn de vrouwen groter, en in 5 van de 9 
soorten waarin de mannen in de meerderheid zijn, 
zijn de mannen groter. Dus grotere sterfte onder 
het grootste geslacht wordt niet door de gegevens 
ondersteund. Het tegengestelde lijkt eerder waar. 
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Misschien is het zo dat als je groter bent, je aan 
meer gevaren blootstaat, maar je overlevingskansen 
ook toenemen: de wet van de sterkste. 

PARTHENOGENESE 
In verschillende hagedissensoorten is aangetoond, 
dat voortplanting met betrokkenheid van slechts 
een geslacht, parthenogenese optreedt. McDowell 
(1974) rapporteert dat van de meer dan 100 door 
hem onderzochte exemplaren van Typhlina braminus, 
verzameld over een zeer groot verspreidingsgebied 
(Australië, China, Bali, India, Madagscar, Mexico), 
geen enkel mannelijk exemplaar werd aangetroffen. 
Ook Nussbaum (1980) en Darevsky et al. (1985) mel
den over Ramphotyphlops braminus, dat zij op een 
aantal eilanden van de Seychellen uitsluitend 
vrouwelijke exemplaren hebben gevonden. Er kan 
gesteld worden dat deze slang zich dus via parthe
nogenese kan voortplanten. Een bijkomstigheid is, 
dat hierdoor verspreiding ook op afgelegen eilan
den niet moeilijk is. Voor Acrochordus javanicus 
wordt door Magnussen (1979) gemeld, dat bij sectie 
op een exemplaar dat na zeven jaar geïsoleerd in 
gevangenschap te hebben geleefd, een ei met een 
volledig ontwikkeld embryo werd aangetroffen. 
Echter, ook dit embryo was dood. Maar de beschub
bing en het kleurpatroon waren gelijk aan die van 
het ouderdier. 
Dus de waargenomen sex-ratio's kunnen misleidend 
zijn als niet een degelijke kennis van de soort 
en de omstandigheden waaronder de waarnemingen 
zijn gedaan, aanwezig is. 

APPENDIX 

Scheve secundaire sex-ratio's in het voordeel 
van mannen: 
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a) Coluber constrictor; Brown & Parker, 1984. 
b) Diadophis punctatus; Fitch, 1975. 
c) Heterodon platyrhinos; Platt, 1969. 
d) PhyZZorhynchus decurtatus; Brattstrom, 1953. 
e) Pituophis meZanoZeucus; Gutzke et al., 1985. 
f) TantiZZa coronata; Semlitch et al., 1981. 
g) Agkistrodon contortrix; Fitch, 1960. 
h) CrotaZus viridis; Klauber, 1972. 
i) Vipera berus; Viitanen, 1967. 
j) Masticophis taeniatus; Julian, 1951. 

in het voordeel voor vrouwen: 
k) Lycodonomorphus bicolor; Madsen & 0osterkamp, 

1982. 
1) Nerodia cyclopion; Mushinsky et al., 1980. 
m) Nerodia fasciata; Mushinsky et al., 1980. 
n) Nerodia sipedon; Fitch, 1982. 
o) Opheodrys aestivus; Plummer, 1985. 
p) Storeria dekayi; Freedman & Catling, 1978. 
q) Thamnophis eZegans; Fleharty, 1967. 
r) Thamnophis radix; Seibert & Hagen, 1947. 
s) Thamnophis sauritus; Carpenter, 1952. 
t) Masticophis taeniatus;Hirth & King, 1968. 
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ERRATUM 

Li t teratura. Serpen ti um vol 8, nr 5. 

Scheve sexratio bij slkngen, door P. Schiereck. 

Onderschrift figuur op pg. 212. 

Figuur 1: Primaire sexratio van verschillende 
reptielensoorten als functie van de broedtempe
ratuur. 
A): Hagedissen: X: Agama a.gama., 0: Eublepha.ris 
ma.cularius. 
B): Schildpadden: X: Emys orbicularis, <> 
Testudo graeca, • : Caretta caretta, O: 
Chrysemys picta.' and 3 spp van Graptemys. 
C): Schildpad:· O: Chelydra serpentina.. 
D}: Slang: 0 Natrix fasciata, hagedis: 0: 
Lacerta. viridis, schildpad: X: Trionyx 
spiniferus. 
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