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SAMENVATTING 

 

Deze literatuurstudie behandelt enkele specifieke aspecten van de voortplanting bij 

waterschildpadden. De algemene gegevens over de voortplantingsstrategie bij deze dieren zal kort 

geschetst worden in de inleiding.  

Daarna komt in de literatuurstudie als eerste multipele vaderschap aan bod. Dit wil zeggen dat men 

in schildpaddennesten vaak eieren van meerdere vaders vindt. Er wordt nagegaan hoe dit fenomeen tot 

stand komt, alsook waarom dit gebeurt. Het impliceert immers dat vrouwelijke schildpadden meerdere 

malen paren, terwijl dit strikt fysiologisch gezien niet nodig is. De eventuele voordelen voor de vrouwtjes 

worden afgewogen tegenover de mogelijke nadelen, en tot slot wordt een alternatieve verklaring 

besproken. 

Deze literatuurstudie handelt eveneens over temperatuursafhankelijke geslachtsdeterminatie. Er 

wordt geschetst wat dit precies inhoudt en er wordt weergegeven hoe de gonadale groei en 

differentiatie evolueert in functie van de temperatuur. Er wordt nagegaan of exogeen toegediende 

steroïden het proces kunnen beïnvloeden, en hoe deze invloed precies past in het mechanisme van 

temperatuursafhankelijke geslachtsdeterminatie. De zoektocht naar een moleculaire verklaring en naar 

de evolutionaire betekenis komen ook aan bod. Tot slot wordt bekeken welke invloed de opwarming 

van de aarde heeft op deze vorm van geslachtsdeterminatie, en of de schildpadden in staat zijn om een 

evolutioniar antwoord te creëeren op deze klimaatverandering. 
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1. INLEIDING 

 

Op het eerste zicht is het verwonderlijk dat waterschildpadden een zodanig succesvolle soort zijn, 

gezien hun voortplanting omslachtig lijkt en vele gevaren inhoudt. De vrouwtjes moeten dikwijls grote 

inspanningen leveren om aan land te geraken en daar hun eieren te leggen. Deze worden dan relatief 

onbeschermd achtergelaten, vaak in een omgeving waar aan predators geen gebrek is. Op het moment 

dat de eieren dan uitkomen, moeten de kleine schildpadden, opnieuw onbeschermd, de gevaarlijke 

tocht richting water ondernemen. 

Nochtans heeft de voortplanting van schildpadden haar efficiëntie reeds bewezen, vermits deze 

diersoort al 220 miljoen jaar bestaat (Wyneken et al., 2007). Deze literatuurstudie heeft als doel enkele 

specifieke aspecten van hun complexe voortplanting te verduidelijken. 

De reproductieve strategieën van schildpadden, en van reptielen in het algemeen, hebben de laatste 

jaren veel aandacht gekregen, niet in het minst omdat deze op sommige punten aanzienlijk verschilt 

van de reproductieve biologie van zoogdieren.De geslachtsorganen van schildpadden verschillen dan 

weer niet veel van deze bij zoogdieren, buiten uiteraard de aanwezigheid van een cloaca bij 

schildpadden. De reproductieve organen omvatten de testis met epididymis of het ovarium, de ductus 

deferens of het oviduct en de cloaca bevat tenslotte de penis of de clitoris (Wyneken et al., 2007). Ook 

de hormonale veranderingen die kunnen waargenomen worden gedurende de periode dat de 

schildpadden seksueel actief zijn, vertonen gelijkenissen met de patronen bij zoogdieren. Voor de 

mannelijke dieren zijn vooral testosteron en gonadotropine belangrijk. Bij de vrouwelijke dieren werden 

veranderingen gevonden in de testosteron-, de oestrogeen-, de gonadotropine- en de 

progesteronspiegels (Wyneken et al., 2007). 

Alle schildpadden leggen hun eieren op het land, maar de frequentie waarmee en het tijdstip waarop 

ze dit doen, verschilt sterk van soort tot soort. Sommige schildpadden houden zich aan een strikt 

seizoensgebonden patroon (bv. Chrysemys picta), terwijl andere bijna het hele jaar door hun eieren 

afzetten (bv. Pseudemys floridana). Welk patroon eigen is aan een bepaalde species, komt meestal 

goed overeen met de temperaturen die vereist zijn voor de ontwikkeling van het embryo en het 

overleven van de jonge schildpadden van die bepaalde soort (Georges et al., 1993). 

Het aantal eieren per nest bij schildpadden loopt heel erg uiteen. Sommige soorten leggen slechts 

één ei per nest (voornamelijk landschildpadden), hoewel vele soorten 10 tot 50 eieren per nest leggen 

(Ewert, 1979. Vermeld in Wyneken et al., 2007). Zeeschildpadden leggen meestal grotere nesten, tot 

100 of zelfs 150 eieren per nest (Bonin et al., 2006). 

Ook het aantal nesten is sterk speciesafhankelijk. Sommige soorten produceren slechts één nest 

per reproductieve cyclus (bv. Chelydra), maar de meeste schildpadden zullen twee, drie, vier of zelfs 

vijf nesten per cyclus produceren. Er zijn ook meldingen van soorten die meer nesten kunnen maken, 

zoals Chelonia mydas, waarbij tot negen nesten per seizoen werden waargenomen, hoewel de meeste 

individuen van de betreffende soort er minder zullen maken. Er wordt dus variatie gevonden in het 

aantal nesten binnen dezelfde species, evenals binnen hetzelfde genus en zelfs binnen dezelfde familie 

(Ewert, 1979. Vermeld in Wyneken et al., 2007).  

Opmerkelijk is ook dat mannelijke schildpadden zich meestal vaker reproduceren dan de 

vrouwelijke, en dus niet dezelfde reproductieve cyclus volgen (Limpus, 1993). Bij de 

zoetwaterschildpadden zal meestal slechts een deel van de vrouwtjes deelnemen aan de 

reproductiecyclus. De vrouwtjes zullen zich hier dus meestal slechts op onregelmatige basis 
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voortplanten (Congdon en Tinkle, 1982). De schattingen van het aandeel van de populatie dat zich 

werkelijk voortplant tijdens 1 jaar variëren van 23 tot 80% (Frazer et al., 1990). De variatie kan o.a. te 

wijten zijn aan de energiereserves die voorradig zijn, vermits schildpadden slechts paren wanneer ze 

voldoende energiereserves kunnen opslaan. Dit is afhankelijk van de kwantiteit en kwaliteit van het 

voorradige voedsel, en dat is dan weer afhankelijk van het klimaat en het milieu in het algemeen 

(Congdon en Tinkle, 1982). 

 

2. MULTIPELE VADERSCHAP EN TSD BIJ WATERSCHILDPADDEN 

 

2.1. MULTIPELE VADERSCHAP 

 

2.1.1 Voorkomen en rol van sperma-opslag en polyandrie 

 

Verschillende studies tonen aan dat multipele vaderschap een op regelmatige basis voorkomend 

fenomeen is bij zowel zoetwater- als zeeschildpadden (zie tabel 1). Dit kan op twee manieren tot stand 

komen: Een vrouwtje kan paren met meer dan 1 mannetje gedurende dezelfde cyclus, of ze kan het 

sperma van één of meerdere mannetjes opslaan om het dan bij de volgende reproductiecyclus opnieuw 

te gebruiken (Uller en Olsson, 2008). 

 

Tabel 1: Moleculaire studies betreffende vaderschap bij zoetwater- en zeeschildpadden (Pearse en 

Avise, 2001) 

 

 

Een significant aspect van de reproductieve biologie van vrouwelijke schildpadden is dus de 

mogelijkheid om levensvatbaar sperma voor langere periode op te slaan in hun oviducten. Sperma-

opslag gebeurt bij schildpadden in het posterieure gedeelte van de albumine-secreterende regio van 

het oviduct (Gist en Jones, 1989). Sperma-opslag is wijdverspreid bij reptielen, hoewel de sperma-

opslagorganen, i.t.t. bij insecten bijvoorbeeld, relatief ongedifferentieerd zijn. Dit suggereert dat de 

hoofdreden voor het weerhouden en het overleven van sperma in soorten waar sperma-opslag niet 
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verplicht is, bestaat uit een sterke selectie op het langdurig overleven van sperma die resulteert uit 

spermacompetitie en de snelle turnover van de vrouwelijke reproductiecyclus. Sperma-opslag bij 

vrouwtjes zorgt dus voor een sterke selectiedruk bij de mannetjes voor sperma dat lang kan overleven 

(Uller en Olsson, 2008). Van verschillende zoetwaterschildpadden is echter geweten dat ze meer dan 1 

nest eieren per zomer leggen, en bij deze dieren zou sperma-opslag dan wel noodzakelijk zijn om 

bevruchting van de eieren te verzekeren, vermits aangenomen wordt dat de vrouwtjes niet meer paren 

in de korte periodes tussen het leggen van de verschillende nesten (Gist en Congdon, 1998). Het is in 

ieder geval zo dat deze sperma-opslag geen weerslag heeft op de fitheid van de vrouwtjes in 

vergelijking met vers sperma, vermits er bij vers sperma geen hogere aantallen uitgekomen jongen 

waargenomen worden (zie figuur 1) (Pearse en Avise, 2001). 

 

 

Figuur 1. Percentage succesvol uitgekomen jongen van 

vrouwelijke Amerikaanse sierschildpadden die sperma van 

hetzelfde of van verschillende mannetjes gebruikten. Er blijkt 

duidelijk dat het gebruiken van sperma van meerdere 

mannetjes geen invloed uitoefent op de leefbaarheid van het 

nageslacht. 

 

(Pearse en Avise, 2001) 

 

 

 

Wanneer een vrouwtje paart met meerdere mannetjes kan dit leiden tot multipele vaderschap, 

hoewel de link tussen polyandrie en multipele vaderschap niet rechtlijnig is (Griffith, 2007). Indien we de 

vrouwelijke voortplantingsstrategieën dus enkel zouden categoriseren volgens vaderschap  (monandrie 

vs polyandrie)  zou dit kunnen leiden tot verkeerde conclusies. We moeten ook in rekening brengen dat 

er vaak een discrepantie bestaat tussen veldonderzoek en laboratoriumbewijs voor veelvuldig paren 

(Sakaluk et al., 2002). 

 

2.1.2 Voordelen van multipele vaderschap voor de vrouwtjes 

 

We kunnen ons de vraag stellen waarom multipele vaderschap voorkomt bij schildpadden. Paren is 

immers niet zonder gevaar voor de vrouwtjes, en brengt extra fitheidskosten met zich mee. Dit 

impliceert dat er voor de vrouwtjes voordelen aan moeten verbonden zijn. 

Algemeen kunnen we de voordelen van multipele vaderschap opdelen in directe en indirecte 

voordelen. De directe voordelen zijn deze die voortvloeien uit de hulp van meer dan één vader bij de 

eiproductie of het uitbroeden van de eieren, terwijl de indirecte voordelen te maken hebben met 

genetische kwaliteit of genetische variabiliteit van het nageslacht (Uller en Olsson, 2008). 
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2.1.2.1 Directe voordelen 

 

Deze lijken bij schildpadden weinig tot geen rol te spelen, vermits er geen ouderlijke zorg is voor de 

eieren, en omdat er geen bewijzen (noch vermoedens) zijn dat het ejaculaat van de mannetjes zou 

gebruikt worden als bron van energie door de vrouwtjes (wat hun dan zou kunnen helpen bij het proces 

van de eiproductie) (Uller en Olsson, 2008).  

Het is echter wel zo dat de aanwezigheid van voldoende sperma bij de vrouwtjes om hun eieren te 

bevruchten ook gezien kan worden als een direct voordeel, en dit kan een rol spelen wanneer bv. 

sommige mannetjes in de populatie onvruchtbaar zijn (Olsson en Madsen 1996), of wanneer de 

vrouwtjes om één of andere reden gedurende een bepaalde periode weinig in contact komen met de 

(meest geschikte) mannetjes (Pearse en Avise 2001).  

 

2.1.2.2 Indirecte voordelen 

 

Indirecte voordelen zijn natuurlijk moeilijk te onderzoeken. Dit brengt dan ook met zich mee dat er 

veel hypotheses zijn, waarvan de ene al wat minder eenvoudig te evalueren is als de andere. We 

kunnen wel proberen om de relevantie van de verschillende vooropgestelde redenen te beoordelen aan 

de hand van de biologie van schildpadden en patronen van multipele vaderschap. 

Een eerste hypothese is dat de vrouwtjes door het paren met meerdere mannetjes de kwaliteit van 

hun nageslacht kunnen verbeteren, met name indien ze kunnen paren met kwalitatief betere 

mannetjes. Er is echter weinig bewijs dat vrouwtjes actief op zoek gaan naar mannetjes, of dat de 

verschillende vaders binnen één nest nageslacht van een verschillend fenotype produceren. Er is ook 

geen bewijs dat enkel het sperma van bepaalde mannetjes minder leefbare of dode jongen voortbrengt 

(Uller en Olsson, 2008). Er kon in bepaalde studies bij reptielen wel een positieve correlatie vastgesteld 

worden tussen paren met meerdere vaders en overlevingskansen van het nageslacht (Eizaguirre et al., 

2007), maar in geen enkele studie kon een hogere frequentie van paren met meerdere mannetjes 

vastgesteld worden indien men de vrouwtjes in contact bracht met kwalitatief betere mannetjes (Olsson 

et al., 1996). 

Het feit dat actieve vrouwelijke partnerkeuze bij reptielen vrijwel ongezien is (Olsson en Madsen, 

1995) klopt wel indien men de hypothese van een ― cryptische vrouwelijke keuze‖ volgt. Vrouwtjes 

zouden dan veelvuldig paren om meer mogelijkheden te hebben voor hun cryptische keuze. Dit is 

bestudeerd bij hagedissen en wordt bij deze diersoort als de meest waarschijnlijke oorzaak van de 

evolutie van vrouwelijke promiscuïteit aanzien (Olsson et al., 1994). Bij deze theorie verwacht men 

echter dat de meeste eieren afkomstig zouden zijn van vooral één -namelijk het beste- mannetje 

(Eberhard,1996). Logischerwijze zou de frequentie van veelvuldig paren van de vrouwtjes dan veel 

hoger moeten liggen dan de frequentie van multipele vaderschap. Als alternatief kan aangenomen 

worden dat er binnen een populatie een significant aantal mannetjes leven die allemaal even goed zijn 

voor het vrouwtje, maar dat er dan ook een aantal kwalitatief slechtere mannetjes zijn die er niet in 

slagen eieren te bevruchten. Maar indien er effectief een hoog aantal mannetjes met dezelfde waarde 

voor vrouwtjes binnen dezelfde populatie is, is de kans klein dat de selectiedruk voor cryptische 

vrouwelijke keuze sterk genoeg is (Uller en Olsson, 2008). Er zijn dus nog experimenten nodig om deze 

hypothese verder te onderzoeken. 
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De derde hypothese stelt dat mannetjes die goed zijn in spermacompetitie kwalitatief hoogstaande 

nakomelingen voortbrengen (Jennions en Petrie, 2000). Deze veronderstelling klopt met het feit dat de 

leefbaarheid van het nageslacht vergroot naarmate het vrouwtje meer partners (maar daarom niet 

noodzakelijk vaders) heeft (Olsson et al. 1994). Deze theorie is echter nooit getest bij reptielen. Om 

deze theorie te evalueren, zijn dus ook een aantal studies nodig, namelijk over de vraag of 

spermacompetie erfelijk is, of meer gecorreleerd is met genetische kwaliteit in het algemeen. 

Ten slotte wordt ook het zogenaamde ―bet-hedging‖ aangehaald als verklaring. Bet-hedging is de 

manier waarop dieren met hun gedrag reageren op fluctuaties in de omgeving die de mortaliteit van de 

jongen veel harder beïnvloeden dan de mortaliteit van de volwassenen. Wanneer een nest een 

genetisch grote diversiteit bezit, is de kans groter dat de jongen beter bestand zijn tegen deze 

fluctuaties en dus minder snel sterven. Hoewel dit theoretisch mogelijk is, zijn de condities die 

genetische bet-hedging uitlokken vrij restrictief (Yasui, 2001). Er zijn ook geen solide bewijzen die 

aantonen dat genetische vaderlijke variatie aanleiding geeft tot fenotypische variatie die groot genoeg is 

om een rol te spelen bij fluctuerende omstandigheden. Momenteel zijn er dan ook geen studies 

voorhanden die de rol van bet-hedging kunnen evalueren (Uller en Olsson, 2008). 

 

2.1.3 Nadelen van multipele vaderschap voor vrouwtjes 

 

De voordelen voor mannetjes van veelvuldig paren zijn duidelijk. Zij kunnen op die manier hun 

genen efficiënter verspreiden in de populatie en de kost van sperma is betrekkelijk laag. Voor vrouwtjes 

zijn de voordelen, zoals hierboven beschreven, minder duidelijk. Een enkele paring is meestal genoeg 

om de bevruchting te garanderen. Het paren zelf is vrij riskant en kostelijk voor de vrouwtjes en 

beïnvloedt hun fitheid dan ook negatief (Trivers, 1972). Deze kosten kunnen o.a. bestaan uit: 

transmissie van ziektes (Loehle, 1997. Vermeld in Lee en Hays, 2004); risico op verwondingen en 

mortaliteit (Blackenhorn et al, 2002); verlies van tijd en energie ( Watson et al, 1998). 

 

2.1.4. ‘Convenience polyandrie’ 

 

Het is duidelijk dat de nadelen van veelvuldig paren vrij zwaar doorwegen voor de vrouwtjes, en dus 

zou het logisch zijn indien hier enkele duidelijke voordelen tegenover stonden. Maar zoals reeds 

beschreven, zijn de voordelen voor de vrouwtjes meestal niet zo groot als we ze zouden verwachten. 

Over dit onderwerp is er dan ook nog steeds discussie. Een alternatieve studie (Lee en Hays, 2004) die 

niet uitgaat van specifieke voordelen voor de vrouwtjes, introduceerde het begrip ― convenience 

polyandrie‖. Dit soort polyandrie werd reeds eerder aangetoond bij insecten (Watson, 1998). 

De studie van Lee en Hays concentreert zich op groene zeeschildpadden. Bij deze dieren is 

multipele vaderschap een vast gegeven, hetzij aan een lage frequentie (FitzSimmons, 1998), hetzij aan 

een gemiddelde frequentie (Lee en Hays, 2004). Er werd geen correlatie gevonden tussen multipele 

vaderschap en reproductief succes. Evenmin werden er indicaties gevonden die erop wijzen dat 

mannetjes die vader zijn van een groter deel van het nest van betere kwaliteit waren. Daaruit kan dus 

besloten worden dat geen evidente voordelen voor de vrouwtjes aanwezig waren, hoewel natuurlijk niet 

alle mogelijke voordelen uitgesloten kunnen worden, vooral omdat er gewerkt werd met een wilde 

populatie schildpadden (Lee en Hays, 2004). 
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Vrouwelijke groene zeeschildpadden bepalen of er al dan niet gepaard wordt. De mannetjes van 

hun kant proberen zoveel mogelijk te paren en zijn hierbij erg opdringerig en agressief (Miller, 2003). 

Om de mannetjes af te schudden moeten de vrouwtjes dan ook veel moeite doen. De manieren waarop 

de vrouwtjes de mannetjes proberen te ontlopen zijn o.a. snel wegzwemmen, bijten naar de mannetjes, 

een weigerende houding aannemen en hun achterste poten tegen mekaar vouwen (Booth en Peters, 

1972). Dit vereist relatief veel energie, vooral omdat groene zeeschildpadden van opgeslagen energie 

afhangen voor hun voortplantings- en migratieactiviteiten (Hays et al., 2002). Lee en Hays stellen dat, 

indien veelvuldig paren effectief voordelig zou zijn voor de vrouwtjes, dit aan veel hogere frequentie zou 

moeten gebeuren, vooral omdat er aan mannetjes geen gebrek is. Zij zien als meest logische verklaring 

dat vrouwtjes weigeren om veelvuldig te paren, tenzij de kosten van het weigeren om te paren hoger 

oplopen dan de kosten om de copulatie te ondergaan. De vrouwtjes willen dus niet zozeer voordeel 

halen uit het paren met meerdere mannetjes, ze willen vermijden dat hun fitheid negatief beïnvloed 

wordt door paring te weigeren. Dit wordt aangeduid als ―convenience polyandrie‖. 

 

2.2. TEMPERATUURSAFHANKELIJKE GESLACHTSDETERMINATIE 

 

2.2.1 Definitie en voorkomen 

 

Temperatuursafhankelijke geslachtsdeterminatie (TSD) is het fenomeen waarbij het geslacht 

bepaald wordt door de incubatietemperatuur en niet door genen. Dit laatste wordt genotypische 

geslachtsdeterminatie (GSD) genoemd en is de manier van geslachtdeterminatie die gebruikt wordt bij 

bv. zoogdieren. Bij TSD brengt de incubatietemperatuur de cascade op gang die zal leiden tot de 

ontwikkeling van ovaria of testes. Temperatuur beïnvloedt bovendien ook de ontwikkelingssneldheid 

(Elf, 2003). Hoewel er reeds veel onderzoek is gebeurd naar dit onderwerp, zijn nog vele aspecten 

ervan niet opgehelderd. Vermeldingswaardig is dat de constante incubatietemperaturen in laboratoria 

geen perfecte simulatie zijn van de condities in het wild, waar fluctuaties in temperatuur veelvuldig 

voorkomen, o.a. onder invloed van de dag-en-nachtcyclus (Yao en Capel, 2005). Reptielen die gebruik 

maken van TSD hebben dus geen geslachtschromosomen, en hebben bijgevolg geen genetische 

predispositie om op een bepaalde manier te reageren op een bepaalde temperatuur. Elk individu heeft 

de mogelijkheid om mannelijk of vrouwelijk te ontwikkelen, onafhankelijk van zijn genen. Dit werd 

geconstateerd bij alle tot nu toe bestudeerde krokodillensoorten, bij de meeste schildpadden (bij 

sommige schildpadden wordt het geslacht via chromosomen bepaald, zoals bij zoogdieren) en bij 

sommige hagedissen (Pieau, 1996). TSD is het bekendste voorbeeld van milieuafhankelijke 

geslachtsdeterminatie (ESD), waarbij het geslacht kan bepaald worden door heel veel verschillende 

invloeden (o.a. op basis van de populatiedynamiek, op basis van hormonen, etc.). Indien een populatie 

gebruik maakt van ESD, brengt dit met zich mee dat ze zich snel kan aanpassen aan een 

veranderende omgeving. Het nadeel is uiteraard dat een populatie die gebruik maakt van ESD heel 

kwetsbaar is voor grote veranderingen in het milieu, die tot grote veranderingen in de geslachtsratio 

kunnen leiden (Yao en Capel, 2005). 

De periode van de ontwikkeling gedurende dewelke het geslacht gedetermineerd wordt bij TSD, is 

de thermosensitieve periode (TSP). Deze valt meestal tussen een derde en de helft van de totale 

incubatietijd (Wibbels et al.,1991a). Bij temperaturen die binnen de ‗transition range of temperature‘ 

(TRT) liggen, wordt een bepaald aandeel vrouwtjes en een bepaald aandeel mannetjes in een nest 
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gezien. Bij temperaturen hoger of lager dan de TRT ontstaat slechts 1 geslacht. De ‗pivotal 

temperature‘ wordt gedefinieerd als de temperatuur waarbij 50% mannetjes en 50% vrouwtjes 

geproduceerd worden (Mrosovsky en Pieau, 1991). Bij veel schildpadden, inclusief alle bestudeerde 

zeeschildpadden, zorgen temperaturen boven de TRT voor vrouwtjes en die beneden de TRT voor 

mannetjes. Bij andere schildpadden worden twee TRT‘s waargenomen. Intermediare temperatuur zorgt 

dan uitsluitend voor mannetjes, terwijl bij de extreem lage of hoge temperaturen enkel vrouwtjes gezien 

worden. Het valt evenwel niet uit te sluiten dat er bij schildpaddensoorten die ogenschijnlijk slechts 1 

TRT hebben, een tweede kan gevonden worden indien men meer temperaturen zou testen bij deze 

dieren (Pieau, 1996). 

Opmerkelijk is dat er bij temperaturen behorende tot de TRT weinig intersexen geproduceerd 

worden, hoewel ze wel frequenter zijn in TSD populaties dan bij zoogdieren. Men spreekt van een 

―alles-of-niets-effect‖ van de incubatietemperatuur (Crews et al.,1991). 

Er zijn aanwijzingen dat temperatuur niet de enige factor is die de geslachtsdeterminatie beïnvloedt, 

of tenminste bij sommige species. Een studie bij de Amerikaanse sierschildpad bijvoorbeeld, toont aan 

dat er een seizoensafhankelijke shift is in de geslachtsratio bij dezelfde temperatuur. Deze verschuiving 

zou te wijten zijn aan de afzetting van verschillende aantallen steroïden in de dooier door de moeder 

(Bowden et al., 2000). De studie hield rekening met confounding factoren en sloot verschillende 

alternatieve hypotheses als verklaring voor de seizoensafhankelijke shift in geslachtsratio uit.  

 

2.2.2 Gonadale differentiatie en groei 

 

De gonadale differentiatie begint bij het ontwikkelen van de genitale kammen als verdikkingen van 

het coeloomepitheel op de mesonefros. Bij schildpadden bevinden de germinale cellen zich op het 

einde van de gastrulatie in de achterste germinale sikkel. Daarna migreren ze via het dorsaal 

mesenterium naar de gonaden (Cuminge et al., 1986). Op het moment dat de genitale kammen zich 

ontwikkelen, worden epitheliale cellen bij het oorspronkelijke mesenchym van de gonaden gevoegd. 

Deze cellen zijn afkomstig van drie plaatsen: het extern epitheel van het kapsel van Bowman (een 

onderdeel van de lichaampjes van Malphighi); het coeloomepitheel van de laterale zijde van de 

gonaden (op de plaats van de vroegere nephrostomen) en van het germinaal epitheel zelf. Cellen die 

prolifereren van de lichaampjes van Malpighi en van het coeloomepitheel vormen het rete blasteem. 

Vanuit de cellen die prolifereren vanuit het germinaal epitheel, komen dunne strengen epitheliale cellen 

die het onderliggende mesenchym penetreren. Deze vormen de epitheliale strengen (chordae 

sexuales). Epitheliale strengen en rete blasteem komen in aanraking met mekaar in het binnenste deel 

van de gonade (Pieau et al.,1999). 

Tot op dit moment worden de gonaden als ongedifferentieerd beschouwd, hoewel de epitheliale 

strengen iets dunner zijn bij vrouwelijke temperaturen dan bij mannelijke. Vanaf de aanvang van de 

TSP, zullen de gonaden zich duidelijk tot testes of ovaria beginnen ontwikkelen (zie figuur 2). 

Indien de gonaden zich ontwikkelen tot testes, zal het germinaal epitheel dunner worden. De 

germinale cellen zullen beginnen te migreren tussen de medullaire strengen, waarin de cellen meer en 

meer gaan lijken op volwaardige Sertolicellen. De medullaire strengen zullen dan de seminifere 

strengen vormen (Pieau en Dorizzi, 2004). 

Indien de gonaden zich ontwikkelen tot ovaria, zal het germinaal epitheel verdikken doordat de 

epitheelcellen en de germinale cellen prolifereren om oögoniale nesten te vormen. Op die manier wordt 
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de ovariële cortex gevormd. De germinale cellen blijven dus aan het oppervlak van de gonade, terwijl 

de primitieve epitheliale strengen zich terugtrekken naar de medulla (Pieau et al., 1999). De 

fragmentatie van deze strengen wordt vaak gezien als de regressie ervan (Merchant-Larios et al., 

1997). 

 

Figuur 2: Structuur van de gonaden op 

verschillende stadia van de embryonale 

ontwikkeling in functie van temperatuur 

(Pieau en Dorizzi, 2004) 

 

 

Legende: c, cortex; dm, dorsaal mesenterium; 

gc, germinale cel; gcm, germinale cel in 

meiose; ge, germinaal epitheel; m, medulla; 

pf, primordiale follikel; sc, sex cord; tc, 

testicular cord; tt, testicular tube  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 De rol van steroïden in de gonadale differentiatie 

 

2.2.3.1 De invloed van exogeen toegediende steroïden 

 

TSD werd ontdekt bij schildpadden in het begin van de jaren ‗70. Vanaf dat moment werden er 

experimenten uitgevoerd om het mechanisme hiervan te achterhalen.  

Het werd al snel duidelijk dat de exogeen estradiol verschillende graden van feminisatie 

teweegbracht bij mannelijke incubatietemperatuur, gaande van ovotestes tot volwaardige ovaria. De 

grootte van het teweeggebrachte effect werd bepaald door het tijdstip van toediening en door de 

hoeveelheid estradiol die gebruikt werd. De ovaria die gevormd werden, verschilden op geen enkele 

significante wijze van de ovaria die geproduceerd werden op vrouwelijke incubatietemperatuur (Pieau, 

1974). Er kon ook een synergistisch effect van temperatuur en oestrogenen vastgesteld worden: om 

eenzelfde effect te bekomen, moest er bij temperaturen dichter bij de pivotal temperature minder 

oestrogeen gebruikt worden dan bij meer extreme mannelijke temperaturen (Wibbels et al., 1991b).  
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Testosteron daarentegen, bleek niet in staat om het effect van vrouwelijke incubatietemperatuur 

ongedaan te maken, en er konden dus geen testes gevormd worden bij deze temperaturen. Wel 

integendeel, er werd een ovariële cortex waargenomen op het oppervlak van de testes bij een 

mannelijke incubatietemperatuur na toediening van exogeen testosteron. Dit is een paradoxaal effect 

(Pieau, 1974). 

Er werden ook experimenten uitgevoerd met antagonisten van oestrogeen en inhibitoren van 

aromatase, welke de omzetting van androgenen naar oestrogeen verhinderen. Een eerste bevinding 

was dat tamoxifen (een geneesmiddel met anti-oestrogene werking) bij mannelijke temperaturen de 

vorming van een ovariële cortex veroorzaakte. Wanneer een combinatie van tamoxifen en oestradiol 

werd gebruikt, werden er ook ovotestes gevormd. Dit duidt aan dat tamoxifen de werking van het 

oestradiol op de testes gedeeltelijk kon verhinderen (Dorizzi et al., 1991). Fadrazole en letrozole (twee 

non-steroïdale aromatase-inhibitoren) hadden geen duidelijk effect op de testesdifferentiatie (Dorizzi et 

al., 1994). Bij vrouwelijke incubatietemperatuur leidde tamoxifen tot de vorming van ovotestes. 

Wanneer tamoxifen samen met oestradiol werd toegevoegd, kon nog steeds een lichte masculinisatie 

opgemerkt worden (Dorizzi et al., 1991). Fadrazole en letrozole zorgden voor een duidelijke 

masculinisatie van de gonaden (Dorizzi et al., 1994). Wanneer hetzelfde experiment met letrozole werd 

uitgevoerd na de TSP, bleek dat de ovaria de potentie om te vermannelijken nog niet verloren hadden 

(Dorizzi et al., 1996). 

Uit deze studies blijkt dat oestrogenen een rol spelen in de ovariële differentiatie én in het behouden 

van de ovariële structuren. Er is gebleken dat ze een dubbele rol spelen, namelijk het voorkomen van 

de vorming van testiculaire strengen in het binnenste van de gonade, en aan de oppervlakte zorgen ze 

voor de inductie van de vorming van een cortex uit het oorspronkelijke germinaal epitheel (Pieau et al., 

1998). Bijkomend bewijs voor oestrogeenverwikkeling in de geslachtsdeterminatie is dat er een 

seizoensafhankelijke variatie is in de steroïdenconcentraties in de dooier, waarbij er verhoogde 

estradiolgehalten waargenomen werden bij de latere nesten, en dit resulteerde in een overmaat aan 

vrouwtjes (Bowden et al., 2000). 

Het feit dat oestrogenen een feminisatie teweeg brengen bij mannelijke temperaturen, kan gebruikt 

worden om de contaminatie van het milieu met polychloorbifenylverbindingen in te schatten. Deze 

kunnen immers oestrogeeneffecten veroorzaken (Korach et al., 1988. Vermeld in Crews et al., 1995). 

Experimenten toonden aan dat het mogelijk is om eieren van TSD-reptielen te gebruiken als biomarkers 

voor milieucontaminatie (Crews et al., 1995). 

 

2.2.3.2 Mechanisme van de gonadale differentiatie in functie van temperatuur 

 

De resultaten van bovenstaande studies kunnen verklaard worden door de aromatase-activiteit in de 

gonaden tijdens de TSP. Deze activiteit hangt af van de incubatietemperatuur. Aromatase-enzymen 

zetten androgenen om in oestrogenen (zie figuur 3). De aromatase-activiteit blijft laag in het begin van 

de TSP bij zowel vrouwelijke als mannelijke temperaturen. Enige tijd later stijgt deze activiteit echter 

exponentieel bij de vrouwelijke temperatuur, met een piek aan het einde van de embryonale 

ontwikkeling (Desvages en Pieau, 1992). De hoge activiteiten van dit enzym kunnen dan gelinkt worden 

aan de hoge concentraties van oestrogeen.  
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Figuur 3: Voornaamste interacties tussen de steroïden in de gonaden van embryo’s van Europese 

moerasschildpadden (Pieau et al., 1999) 

 

 

Op dit schema is te zien hoe aromatase-enzymen een sleutelrol spelen bij het omzetten van mannelijke 

hormonen (testosteron) naar het vrouwelijke estradiol. Ook is te zien hoe 3β hydroxysteroid 

dehydrogenase de vorming van progesteron en testosteron katalyseert. 

Het eerder beschreven paradoxaal effect bij de injectie van exogeen testosteron bij mannelijke 

temperaturen (de vorming van een ovariële cortex op het oppervlak van de testes) kan ook door de 

aromatase-activiteit verklaard worden. Er wordt uiteraard geen hoge activiteit van dit enzym 

waargenomen in de testes, maar de aromatisatie van exogeen toegediend testosteron kan gebeuren in 

andere weefsels, bijvoorbeeld in de hersenen, waar reeds aromatase activiteit is voordat de TSP 

aanbreekt. Hierdoor kan het testosteron dan omgezet worden in oestradiol, wat de vervrouwelijking van 

de gonaden verklaard (Jeyasuria en Place, 1998. Vermeld in Pieau et al., 1999). Om dit extragonadale 

fenomeen uit te sluiten, werden de effecten van dihydrotestosteron (DHT) op de gonadale ontwikkeling 

bestudeerd. DHT is een niet-aromatiseerbaar derivaat van testosteron. Testosteron wordt via het 5α-

reductase omgezet in DHT. De toediening hiervan bleek geen opmerkelijk effect te hebben op de 

verwachte seksratio‘s. 5α-reductase inhibitoren konden evenmin de vermannelijking van de gonaden 

tegenhouden bij mannelijke temperaturen. Deze resultaten sluiten, in vergelijking met oestrogenen, een 

grote rol van androgenen uit (Pieau, 1996). Het is wel zo dat 5α-DHT een vermannelijkend effect kan 

hebben indien de eieren die ermee behandeld worden geïncubeerd worden bij de pivotal temperature. 

Dit is belangrijk omdat de incubatietemperatuur bij reptielennesten in de natuur vaak de pivotal 

temperature is (Pieau, 1982). 

Ook in de 3ß hydroxysteroid dehydrogenase-activiteit kan een verschil gevonden worden. Deze is 

hoger bij de ontwikkeling van de testes dan bij de ontwikkeling van de ovaria (Desvages en Pieau, 

1991). De exacte rol van 3ß HSD in gonadale geslachtsdifferenitatie is nog niet helemaal duidelijk en 

hieromtrent is dus nog onderzoek nodig (Pieau et al., 1999).  
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De andere steroïdogene enzymen, 5α-reductase en 20β-hydroxysteroid oxidoreductase, hebben 

een hoge activiteit bij zowel mannelijke als vrouwelijke temperaturen (Desvages en Pieau, 1991). 

 

2.2.4 Genen betrokken bij TSD 

 

Genen spelen uiteraard geen determinerende rol bij TSD (het hebben van een bepaald gen bepaalt 

niet of het betreffende ei een mannetje of vrouwtje zal voortbrengen), maar het genoom speelt 

onvermijdelijk wel een rol in de gonadale differentiatie. 

We kunnen de genen die mogelijk een bijdrage leveren aan de determinering van het geslacht 

opdelen in twee grote groepen; namelijk de genen die instaan voor de expressie van aromatase en 

oestrogeenreceptoren, en de homologen van genen die een rol spelen bij de geslachtsdeterminering 

van zoogdieren. 

 

2.2.4.1 Aromatase en oestrogeenreceptor genen 

 

Door cDNA‘s te isoleren kon men aantonen dat aromatase activiteit in functie van de 

incubatietemperatuur terug te brengen was op de regulatie van de transcriptie van aromatasegenen 

(Jeyasuria en Place, 1998. Vermeld in Pieau et al., 1999). Oestrogeen receptor mRNA‘s werden bij de 

aanvang van de TSP tot expressie gebracht bij zowel de toekomstige vrouwtjes als de toekomstige 

mannetjes. In de toekomstige testes werden transcripts teruggevonden in de medullaire testiculaire 

strengen. In de toekomstige ovaria werden transcripts teruggevonden in zowel de medulla als in de 

cortex ( Bergeron et al., 1998). 

 

2.2.4.2 Homologen van zoogdiergenen 

 

Hoewel vertebraten er verschillende mechanismen op nahouden om het geslacht vast te leggen 

(ESD versus waarneembare seksdeterminerende genen), komt het bij de meeste species wel tot de 

ontwikkeling van gonaden die opgebouwd zijn volgens dezelfde structuur. Dit zijn dan de testes, waar 

Sertolicellen omringd worden door cellen die spermatogenese ondergaan; en de ovaria, die ook een 

specifieke structuur hebben waarin de oöcyten zich ontwikkelen. Deze vaststelling vormde de basis om 

te beginnen onderzoeken of de verschillende vertebraten, ondanks hun afwijkende mechanismen van 

geslachtsdeterminatie, een gelijkaardige moleculaire structuur betreffende geslachtschromosomen 

bezitten (Yao en Capel, 2005).  

Bij zoogdieren speelt het SRY (sex-determing region of the Y chromosome) een centrale rol in de 

geslachtsbepaling. Er is geen (gekend) homoloog gen van het SRY in reptielen die van het TSD-

mechanisme gebruik maken (Elf, 2003). Homologen van een aantal andere genen werden wel 

teruggevonden bij deze reptielen (zie figuur 4). 
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Figuur 4: Vergelijkende studie van de genen die een 

rol spelen bij de geslachtsdeterminatie bij de muis en 

bij de lettersierschildpad (Yao en Capel, 2005) 

 

De kracht van de expressie van de genen is 

weergegeven via de dikte van de lijnen (dikkere lijnen 

duiden een sterkere expressie van het gen aan). De 

rode lijnen duiden het tijdstip aan waarop er 

morfologische verschillen waargenomen worden 

tussen de gonaden van de beide geslachten. De roze 

en blauwe vlakken duiden de temperatuur- of 

gengevoelige periodes aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het SOX9 gen is bij zoogdieren specifiek mannelijk en is verantwoordelijk voor de stimulatie van de 

productie van het anti-Mullerian hormoon (AMH). Het AMH is nodig voor de regressie van de Mullerse 

kanalen en komt ook tot expressie in de vroege Sertoliceldifferentiatie (Munsterberg en Lovell-Badge, 

1991. Vermeld in Elf, 2003). Vermits het beschouwd wordt als een erg essentieel gen voor de 

testesdeterminatie, werd verwacht dat het in schildpadden (en andere TSD species) vergelijkbare 

effecten zou hebben. Bij deze dieren blijkt het gen echter niet uitsluitend tot expressie te komen bij de 

mannetjes. Uit een studie op Trachemys scripta (zoetwaterschildpadden) bleek bovendien dat het gen 

in de schildpadgonaden op een laag niveau tot expressie gebracht voor en tijdens de TSP, en dat de 

verhoging van de expressie (die dan wel uitsluitend mannelijk is) veel te laat begint om nog een rol te 

kunnen spelen in de initiatie van de testesstructuur (Spotila en Hall, 1998). Een ander gelijkaardig gen, 

het SOX8 gen, bleek evenmin geslachtsspecifiek te zijn bij deze dieren, zodat besloten werd dat geen 

van beide SOX genen een essentiële rol speelt in de bepaling van het geslacht bij T. scripta. 

Dit patroon wordt echter niet gevolgd door alle waterschildpadden. Bij de zeeschildpad Lepidochelys 

olivacea bijvoorbeeld, gaat de SOX9-expressie wel aan de organisatie van de testes vooraf (Moreno-

Mendoza et al., 2001). Er dient opgemerkt te worden dat er grote verschillen kunnen gevonden worden 

betreffende de mechanismen van de morfogenese bij de verschillende schildpaddenspecies. De 

verschillen die gevonden werden in de SOX9-expressie kunnen hier mogelijk aan gelinkt worden (Yao 

en Capel, 2005). 

Het SF-1 (steroïdfactor 1) is betrokken bij de activatie van het AMH en het SOX9 bij zoogdieren, en 

als een activator van steroïdogene enzymen in het algemeen (waaronder aromatase) (Pieau et al., 

1999). Er wordt verondersteld dat de expressie ervan nodig is voor de vorming van de genitale kammen 

http://jb.oxfordjournals.org/content/vol138/issue1/images/large/mvi09702.jpeg
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(Elf, 2003). SF-1 kon echter ook al geïdentificeerd worden als een onderdrukker van de transcriptie van 

aromatasegenen (di Clemente et al., 1994. Vermeld in Pieau et al., 1999). De expressie van SF-1 werd 

onderzocht bij T. scripta. De situatie bleek hier vrij gelijkaardig te zijn aan deze bij zoogdieren, er werd 

namelijk een upregulatie genoteerd van SF-1 in de ontwikkelende mannelijke gonade, en een 

downregulatie in de ontwikkelende vrouwelijke gonade. De expressie bleek onderdrukt te kunnen 

worden door de toediening van exogeen estradiol (Fleming en Crews, 2001). Het SF-1 zou hier, naar 

analogie met de zoogdieren mogelijk als een vermannelijkende factor (via SOX9 en AMH) of als 

vervrouwelijkende factor (via activatie van de transcriptie van het aromatasegen) kunnen optreden 

(Pieau et al., 1999). Het expressiepatroon van Wt1 (Wilms‘s tumor 1) bij Trachemys scripta vertoont 

eveneens sterke gelijkenissen met dat bij zoogdieren. Bij zoogdieren is dit gen, net als SF-1, belangrijk 

voor de initiële vorming van de gonaden. Vermits de expressie van beide genen reeds begint voor de 

TSP, kan men veronderstellen dat schildpadden SF-1 en Wt1 gebruiken om vorming van de gonaden te 

initiëren (Yao en Capel, 2005) 

Het DAX1 is een proteïne dat bij zoogdieren de synergistische actie van SF-1 en Wt1 kan 

verhinderen door interactie met het SF-1. Het werkt als een onderdrukker van de SOX9 en de AMH 

transcriptie, en kan dus beschouwd worden als een vervrouwelijkende factor (Nachtigal et al., 1998). Er 

werd een homoloog van het DAX1 teruggevonden bij alligators (meerbepaald bij A. mississipiensis), 

maar het is niet geweten of dit dezelfde functie heeft bij TSD reptielen als bij zoogdieren (Lance, 

unpublished results. Vermeld in Pieau et al., 1999). 

Een ander gen dat een rol zou kunnen spelen in de geslachtsdeterminering is het DRMT1. Het is 

een zeer oud gen, dat teruggevonden werd bij zowel invertebraten als bij vertebraten (Ferguson-Smith, 

2006). Bij T. scripta start de expressie ervan bij het begin van TSD, en de expressie blijft hoog 

gedurende de volledige testesontwikkeling (Kettlewell et al., 2000). Er wordt zelfs gesuggereerd dat de 

temperatuursafhankelijke regulatie van de expressie van dit gen de primaire trigger zou kunnen zijn 

voor de geslachtsbepaling bij schildpadden en krokodillen die TSD gebruiken (Ferguson-Smith, 2006). 

 

2.2.5 De evolutionaire betekenis van TSD 

 

Waarom vele reptielen, waaronder een groot deel van de schildpadden, geen 

geslachtschromosomen hebben zoals zoogdieren, is niet bekend. Er zijn verschillende hypotheses en 

veronderstellingen, maar blijft moeilijk om onweerlegbaar bewijs te vinden dat één van de verklaringen 

bevoordeelt (Shine, 2006). De hypotheses kunnen onderverdeeld worden in vier grote groepen: 

 

Groepsadaptatie: hier wordt verondersteld dat TSD evolutionair zo gegroeid is omdat het de 

geslachtsratio kan bepalen en op die manier de groepsfitheid kan beïnvloeden. Dit komt echter niet 

overeen met beschikbare data over de populatiestructuur van TSD reptielen (Burke, 1993). 

Fylogenetische inertie: TSD zou op dit moment geen voordelen meer opleveren, maar zou louter zo 

gegroeid zijn omdat het nu eenmaal een ancestrale vorm van geslachtsdeterminering is. Deze 

hypothese lijkt niet overeen te komen met het feit dat fylogenetische geslachtsdeterminatiesystemen bij 

reptielen niet stabiel zijn (Ewert en Nelson, 1991). 

Vermijden van inteelt: indien een bepaald nest vooral mannetjes of vooral vrouwtjes bevat, is er minder 

mogelijkheid tot inteelt, en dit reduceert dan weer de negatieve gevolgen van inteelt (Ewert en Nelson, 

1991). Deze verklaring lijkt echter weinig waarschijnlijk, vermits TSD voorkomt in organismen, waarvan 
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het nageslacht van de verschillende jaarlijkse nesten aan inteelt doet, zoals schildpadden (Burke, 

1993). 

Differentiële fitheid: als de incubatietemperatuur de fitheid van het nageslacht kan beïnvloeden, dan kan 

TSD de maternale fitheid verhogen door ervoor te zorgen dat het jong zich kan ontwikkelen tot het 

meest geschikte geslacht bij een bepaalde incubatietemperatuur (Charnov en Bull, 1977. Vermeld in 

Shine, 2006). Voor het model opgesteld door Charnov en Bull (zie figuur 5) is het dus essentieel dat 

mannelijke of vrouwelijke fitheid varieert in functie van de temperatuur. Dit impliceert dat het geslacht 

dat het meeste baat heeft bij een verhoogde groei, het geslacht is dat geproduceerd wordt bij de 

incubatietemperatuur die de groei na het uitkomen van het ei het meest zal bevorderen (Janzen en 

Phillips, 2006). Tot nu toe kon dit echter niet bewezen worden. Voor elke studie die beweert dat het 

geslacht dat het meest geproduceerd wordt bij TSD effectief het geslacht is dat later maximaal zal 

groeien onder die bepaalde temperatuursomstandigheden (bv. Freedberg et al., 2001), is er wel een 

studie die omgekeerde resultaten bekomt (bv. St. Clair, 1998). Zelfs studies die dezelfde species 

gebruiken, bekomen geen éénduidige resultaten. De verklaring voor deze tegenstrijdige resultaten zou 

liggen in de oorsprong van TSD. Recent werd aangetoond dat TSD waarschijnlijk voor het eerst 

ontstaan is bij amniote vertebraten 300 miljoen jaar geleden, en dat er verschillende meer recente 

oorspongen van TSD kunnen teruggevonden worden, onafhankelijk van elkaar (Janzen en Krenz, 

2004). Janzen en Phillips suggereren dat de adaptieve significantie van TSD verloren kan gegaan zijn 

doorheen de tijd, en dat het mechanisme nu enkel blijft voortbestaan omdat het werkt, m.a.w. omdat er 

geen fitheidskosten mee gepaard gaan. Dit zou dan in overeenstemming zijn met de fylogenetische 

inertie verklaring die hierboven werd aangehaald (Janzen en Phillips, 2006). 

 

Figuur 5 : Visualisatie van de differentiële 

fitheidsveranderingen volgens het theoretische 

Charnov-Bull model (Janzen en Phillips, 2006) 

 

 

De bovenste twee grafieken illustreren een 

TSD patroon waarbij het geslacht van de 

nakomelingen geleidelijk evolueert van 100% 

vrouwelijk (weergegeven door de rode kleur) 

tot 100% mannelijk (weergegeven door de 

blauwe kleur) in functie van een verschillende 

constante incubatietemperatuur. Bij dit patroon 

wordt er verwacht dat mannelijke fitheid groter 

is dan de vrouwelijke indien er meer mannetjes 

geproduceerd worden bij een bepaalde 

temperatuur (middelste grafieken). Het 

omgekeerde kan dan waar zijn voor de 

vrouwelijke fitheid (grafiek linksonder) of de vrouwelijke fitheid kan onafhankelijk zijn van de 

temperatuur (grafiek rechtsonder) 
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2.2.6 Het effect van global warming op TSD schildpadden 

 

Zoals eerder gezegd, is een TSD populatie heel kwetsbaar voor grote veranderingen in het milieu, 

vermits deze tot grote veranderingen in de geslachtsratio kunnen leiden (Yao en Capel, 2005). De 

opwarming van de aarde is zo‘n verandering in het milieu die een grote impact zou kunnen hebben op 

de TSD schildpadden. Volgens schattingen gebaseerd op de toename van de atmosferische CO2 zal 

de temperatuur op aarde met 2 tot 11°C toenemen (Stainforth et al., 2005. Vermeld in Wyneken et al., 

2007). Schildpadden mogen wel al meerdere klimaatveranderingen overleefd hebben, vermits deze 

opwarming zo snel gebeurt, zou het kunnen dat bepaalde schildpadsoorten zich niet snel genoeg 

kunnen aanpassen. Dit zou dan betekenen dat de productie van mannelijke schildpadden verhinderd 

wordt (Janzen, 1994). Schildpadden zullen dus zo snel mogelijk een evolutionair antwoord moeten 

formuleren op deze klimaatverandering om hun geslachtsratio te handhaven. Verschillende 

mogelijkheden waarop ze dit zouden kunnen verwezenlijken, zijn reeds bestudeerd. 

Ten eerste zouden schildpadden kunnen overschakelen van TSD op GSD. Het is vrij 

onwaarschijnlijk dat verschillende schildpaddensoorten op korte tijd op deze manier kunnen evolueren. 

Het zou immers betekenen dat er ofwel reeds individuen binnen een bepaalde soort zijn die gebruik 

maken van GSD, of dat er een mutatie naar GSD plaatsvindt in de volgende generaties (Wyneken et 

al., 2007). 

Ten tweede zou er een verschuiving van de pivotal temperature kunnen plaatsvinden, waardoor het 

mogelijk zou zijn om mannetjes te produceren bij hogere temperaturen. Dit zou echter verhinderd 

kunnen worden door de variatie in het milieu, die de individuele variatie zou kunnen overtreffen 

(Wyneken et al., 2007). Bovendien werd er geen hogere pivotal temperature vastgesteld bij 

schildpadden in warmere gebieden (Ewert et al., 2004). 

Ten derde zouden vrouwtjes koudere nestplaatsen kunnen opzoeken. Er is immers reeds 

opgemerkt dat schildpadden in warmere gebieden op zoek gaan naar schaduwrijke plaatsen om hun 

nest te maken (Ewert et al., 2005). Het is echter niet bekend of nestgedrag van de schildpadden erfelijk 

is. Er werd een patroon van herhaalbaarheid gezien in de nestkeuze bij de vrouwtjes, en dit zowel bij 

zeeschildpadden (Kamel en Mrosovsky, 2004) als bij zoetwaterschildpadden (Janzen en Morjan, 2001); 

maar herhaalbaarheid op zich is nog geen bewijs voor erfelijkheid. Verder zou ook hier de verandering 

in het klimaat de kleinere veranderingen in het gedrag van de schildpadden kunnen overtreffen. We 

moeten ook rekening houden met het feit dat de menselijke activiteit op vele potentiële nestplaatsen 

van de schildpadden grote veranderingen in keuze van de vrouwtjes uitsluit (Wyneken et al., 2007). 

Ten vierde zou de fenologie van het nestgedrag kunnen veranderen. De schildpadden zouden hun 

eieren bv. vroeger of later in het seizoen kunnen leggen. Momenteel is er geen bewijs voor erfelijke 

variabiliteit in de fenologie (Wyneken et al., 2007). 

Tenslotte zouden de vrouwtjes diepere (en dus koelere) kuilen kunnen graven om hun eieren in te 

leggen. Het is echter duidelijk dat dit gelimiteerd is door de grootte van de schildpadden. Er is ook nog 

geen bewijs dat dit effectief zou gebeuren. Er werd wel individuele variatie vastgesteld, maar deze was 

vooral gebaseerd op de leeftijd van de vrouwtjes. Oudere vrouwtjes zijn immers zwaarder, en gaan dan 

ook diepere kuilen maken (Morjan, 2003). 
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2.3. BESPREKING 

 

Het is duidelijk dat er nog vele vraagtekens zijn betreffende de voortplanting bij schildpadden.  

Om te beginnen is het nog niet helemaal duidelijk waarom men in nesten vaak eieren van meerdere 

vaders terugvindt. De mogelijke voordelen voor de vrouwtjes werden besproken, maar tot nog toe zijn 

geen harde bewijzen gevonden voor één van de hypotheses. Convenience polyandrie zoals 

beschreven in de studie van Lee en Hays zou een mogelijke alternatieve verklaring zijn, maar er dient 

onderzocht te worden of deze verklaring stand houdt bij alle schildpaddensoorten die TSD vertonen. 

 

Het grote vraagstuk blijft natuurlijk de temperatuursafhankelijke geslachtsdeterminatie, en dit niet 

alleen bij schildpadden, maar ook bij een hele reeks andere reptielen. De invloed van de steroïden in dit 

fenomeen is uitgeklaard, en ook de rol van het aromatase-enzym is bekend. Of het 3βHSD een 

duidelijke rol speelt in het hele gebeuren is niet bekend, en hieromtrent is verder onderzoek zeker op 

haar plaats. De grote uitdaging blijft echter om een verklaring vinden op moleculair niveau, of tenminste 

te achterhalen welke genen een invloed hebben op TSD. 

Onderstaande figuur 6 toont de mogelijke interacties tussen verscheidene genen en de aromatase 

genen in TSD reptielen. Deze zijn echter nog niet bewezen, en er zijn nog vele vragen niet 

beantwoordt. Men weet bv. niet of deze homologen van zoogdiergenen op indirecte of directe wijze 

inwerken op het aromatase-gen, of hun transcriptie onder oestrogeencontrole staat, of temperatuur hier 

een rol in speelt, enzovoort (Pieau et al., 1999). Hoewel sommige auteurs vermoeden dat een regulatie 

van de expressie van het DMRT1 de primaire switch zou zijn die de cascade van TSD op gang brengt, 

is hier nog geen éénduidige concensus over (Ferguson-Smith, 2006). Het moleculaire target van de 

temperatuur blijft dus nog steeds ongekend. Het is in ieder geval wel duidelijk dat het aromatase-enzym 

en de bijhorende genen een sleutelrol spelen. Verder onderzoek zou zich ten eerste moeten 

concentreren op de vraag hoe de transcriptie van het aromatasegen geregeld is in de gonaden , en ten 

tweede zouden de moleculaire en cellulaire doelwitten van de oestrogenen in de corticale en medullaire 

delen van de gonaden moeten geïndentificeerd worden (Pieau en Dorizzi, 2004).  

 

 

Figuur 6 : Mogelijke interacties van homologen van 

geslachtsdeterminerende factoren bij zoogdieren met het 

aromatasegen bij TSDreptielen (Pieau et al., 1999). 

 

Legende: A, androstenedione; E1, estrone ; E2 estradiol-17β; 

ER, estrogeenreceptor; T, testosteron; DHT, 

dihydrotestosteron; hsp,  heat shock proteïne. 
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Een tweede punt dat voor controverse blijft zorgen betreffende TSD, is de evolutionaire betekenis. 

De vier grote hypotheses werden vermeld, maar zoals gezegd, is er voor de eerste drie weinig tot geen 

bewijs. Het is vooral het door Charnov en Bull opgestelde theoretische model waarrond discussie 

ontstaat. Uiteraard kan hieromtrent geen definitief besluit gevormd worden zolang verschillende studies 

die dit model toetsen mekaar blijven tegenspreken. 

Als laatste punt van deze bespreking dient opgemerkt te worden dat het effect van global warming 

op de schildpaddenpopulatie, en op alle TSD populaties in het algemeen, niet kan ingeschat worden. 

Ook al werden de verschillende mogelijkheden onderzocht waarop de schildpadden zich zouden 

kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie, het lang niet duidelijk in hoeverre ze dit ook zullen doen, of 

in hoeverre het snelle tempo waarmee het klimaat warmer wordt de kans op succes zal verhinderen. 
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