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Bij de voorplaat: De gestekelde boomkikker Hyla lancasteri 
Taxonomische status: Familie Hylidae, Boomkikkers 
Verspreiding: Costa Rica en Panama. 
Beschrijving: Tot 4,5 em. Opvallend stompe snuit en grote voorpoten. In de liezen felgeel met 
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brede zwarte banden. Variabel: in berggebieden zijn de dieren soms zeer 
opvallend gestekeld. Sommige exemplaren zijn ook donderder of meer groen. 
Langs beken en stroompjes in nevelwoud en bergregenwoud. 
Larven Ieven in stilstaande stukken van stromende wateren. 
Er zijn wei eens kikkers onder de naam Hyla lancasteri geimporteerd, maar die 
bleken tot andere soorten te behoren, bijvoorbeeld tot Bufo coniferus (!). 
Duell man, W .E. 1970. The Hylid frogs of Middle America. Monographs of the Natural History 
Museum, the Univ. of Kansas. 1: 1-753. 

Tekst en tekening: Peter Mudde. 
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De Gebandeerde waterslang (Nerodiafasciata) 
in bet terrarium 

INLEIDING 
In de afgelopen jaren heb ik meerdere 
Gebandeerde waterslangen verzorgd. 
Deze soort wordt regelmatig in de han
del aangeboden en door enkele liefheb
bers gekweekt. Er is echter nauwelijks 
iets over deze soort in Lacerta geschre
ven. In dit artikel wil ik mijn ervaringen 
omtrent bet verzorgen van en het kwe
ken met deze mooie waterslang beschrij
ven, aangevuld met enkele literatuur
gegevens. 

HET GESLACHT NERODIA 
Vertegenwoordigers van het geslacht 
Nerodia werden vroeger tot het geslacht 
Natrix gerekend, waartoe ook onze 
inheemse Ringslang (Natrix natrix) 
behoort. Men komt in de handel en in 
de wat oudere literatuur dan ook nog 
vaak de naam Natrix fasciata tegen. In 
vergelijking met het geslacht Natrix is 
Nerodia over het algemeen plomper 
gebouwd. Ze zijn ook niet eierleggend 
( ovipaar) maar eierlevendbarend ( ovo
vivipaar). De schubben hebben een dof 
uiterlijk. 
Enkele soorten kunnen vrij groot wor
den: Nerodia cyclopion tot 188 em, N. 
taxispilota tot 175 em (CONANT, 1975). 
Nerodia heeft een semi-aquatiele levens
wijze en ze worden dan ook voomame
lijk in en nabij rivieren, meren, sloten, 
moerassen en dergelijke aangetroffen. 
Hun voedsel, bestaande uit amfibieen en 
vissen, vinden ze meestal in en bij het 
water. Het geslacht is verspreid van 
zuidoost Canada en de Verenigde Staten 
tot in Mexico en omvat de volgende 
soorten: 
Nerodia cyclopion, N. erythrogaster, N. 
fasciata, N. rhombifera, N. sipedon, N. 
taxispilota en N. valida. 

BESCHRDVING EN 
ONDERSOORTEN 
N. fasciata is een vrij plomp gebouwde 
slang en kan een lengte van 61-107 em 
bereiken. Vrouwtjes kunnen groter 
worden en zijn veel zwaarder gebouwd 
dan mannetjes, en ze kunnen in uitzon
deringsgevallen tot bijna 160 em lang 
worden (CONANT, 1975; ASHTON & 

ASIITON, 1981). 
Over bet algemeen hebben de slangen 
dwarsbanden over bet gehele lichaam 
die rood, bruin of zwart kunnen zijn; 
vandaar de Nederlandse naam. De kleur 
tussen de dwarsbanden kan varieren van 
grijs tot bruin, geel of zelfs rood. Op
vallend is de enorme variatie van teke
ning en kleur binnen de soort. 
Als karakteristiek kenmerk voor deze 
soort wordt wei de streep genoemd die 
van het oog naar de mondhoek loopt. De 
zwarte streep kan echter bij sommige 
exemplaren geheel of gedeeltelijk ont
breken. 
In CONANT (1975) worden zes onder
soorten onderscheiden: fasciata, picti
ventris, con.fluens, clarki, taeniata en 
compressicauda. De laatste drie onder
soorten komen uitsluitend voor in zoot
en brakwater-moerassen langs de kust 
van Florida en het zuiden van de V.S. 
De overige drie ondersoorten hebben 
een wat groter verspreidingsgebied. 
N. f fasciata en N. f pictiventris heb
ben beide de voor deze soort kenmer
kende dwarsbanden en zijn van uiterlijk 
vrijwel aileen van elkaar te onderschei
den door hun buiktekening. De buikteke
ning van.N. f fasciata bestaat uit donke
re, onregelmatig gevormde of ietwat 
vierkante vlekken op een Iichte onder
grand. Bij N. f. pictiventris zijn deze 
vlekken meer wormachtig van vorm en 
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N. f. pictiventris in het wild gevangen vrouwtje van 120 em. Foto: Steven Bol. 

liggen ze langs de rand van de 
buikschubben (CONANT, 1975). Tevens 
kan deze ondersoort nog vlekken tussen 
de dwarsbanden op de Hanken hebben. 
Bij N. f conjluens zijn de dwarsbanden 
veel breder en onregelmatig gevormd. 
De vlekken op de buik zijn groot en 
vierkant van vorm, en ze strekken zich 
uit over twee of drie buikschubben. Het 
aantal dwarsbanden op het lichaam 
varieert van elf tot zeventien, vee! min
der dan de dertig of meer dwarsbanden 
van N. f fasciata en N. f pictiventris. 
N. f clarki heeft vijflichte lengtestrepen 
met daartussen vier zwarte lengtestre
pen. Ook op de buik bevindt zich vaak 
een lengtestreep. 
N. f compressicauda is zeer variabel 
van kleur en tekening. Sommige dieren 
zijn grijs of bruin met donkere vlekken 
of dwarsbanden, terwijl andere egaal 
roestbruin ofbleek oranje gekleurd zijn. 
Bij N. f taeniata is het voorste dee! van 
het lichaam gestreept. Halverwege het 
lichaam vervagen de strepen, en gaat de 
tekening over in blokken of dwarsban-

den. Vee! exemplaren worden bij het 
ouder worden steeds donkerder of zelfs 
helemaal zwart. Aileen onder water is 
dan nog iets van de oorspronkelijke 
tekening te zien. Dit kan de determinatie 
aanzienlijk bemoeilijken. Daar waar het 
verspreidingsgebied van de verschillende 
ondersoorten elkaar overlapt kunnen 
bastaarden voorkomen die kenmerken 
van beide ondersoorten vertonen. Ook 
zijn er wei kruisingen tussen N. fasciata 
en N. sipedon gevonden (CAMP et al., 
1977). 
Vee! liefhebbers blijken problemen te 
hebben om N. fasciata te onderscheiden 
van N. sipedon. Zo zijn er de afgelopen 
jaren regelmatig nakweekdieren aange
boden onder de naam N. sipedon. Bij de 
gevallen die ik heb kunnen natrekken, 
bleek het echter iedere keer om N. 
fasciata te gaan. Bij N. sipedon ont
breekt de donkere streep die van het oog 
tot de mondhoek loopt. Het voorste dee! 
van het lichaam is dwars gebandeerd, 
zoals bij N. fasciata . Al snel gaan bij N. 
sipedon de dwarsbanden over in drie 
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Het verspreidingsgebied van de verschillende ondersoorten van 
N. fasc/ata binnen de VS (N. f compress/cauda komt ook tangs de 
noordkust van Cuba voor). 
I = N. f fasciata 4 = N. f taeniata 
2 = N. f pictiventris 
3 = N. f conjluens 
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5 = N. f compress/cauda 
6 = N. f clarki 

rijen e1kaar afwisse1ende v1ekken. A1s 
derde verschi1 heeft N. sipedon halve
maanvormige vlekken op de buik 
(CONANT, 1975). 

LEEFWIJZE IN DE NATUUR 
N. fasciata komt binnen zijn versprei
dingsgebied vrijwel overal voor waar 

water is, bijvoorbee1d rivieren, kanalen, 
moerassen enzovoorts. De ondersoorten 
clarki, taeniata en compressicauda 
komen voornamelijk voor in zout- en 
brakwatermoerassen en mangrove
bossen; ze worden in de V .S. dan ook 
wei zoutwater-moerass1angen of man
grove-waters1angen genoemd. 
Bij een vierjarig onderzoek in Louisiana 
b1eek de soort actief te zijn van februari 
tot en met november (MUSIDNSKY et al., 
1980). In jaren met een strenge winter 
werd N. fasciata pas actief in mei. In de 
koelere maanden waren ze zowel over
dag als 's nachts actief. Vanaf juni tot 
en met oktober waren ze vooral 's 
nachts actief, en zag men ze overdag 
nauwelijks. 
In het veld mat men de lichaamstempe
ratuur (deze werd binnen 15 seconden 
na de vangst gemeten met een thermo
metersonde in de cloaca). Hij varieerde 
van 15 tot en met 33°C, met een gemid
delde van 26,5°C (mannetjes hadden een 
iets lagere temperatuur dan vrouwtjes). 
Van de dieren vond men 40% buiten het 
water, zonnend op een drijvende boom
stam of iets dergeijjks. Bij verstoring 
vluchtten ze meteen het water in. De 
overige 60% werd zwemmend in het 
water aangetroffen. De s1angen paren in 
de herfst of in het vroege voorjaar. 
Tot maximaal 57 jongen worden van 
mei tot augustus geboren (TRUTNAU, 

1981). De lengte van de jongen kan 
varieren van 18 tot 27 em (CONANT, 

1975). N. jasciata voedt zich met vis en 
kikkers; kikkervisjes en padden vormen 
slechts een klein deel van het menu. 
ASHTON & ASHTON (1981) verme1den 
ook nog ongewervelden zoals krabbe
tjes voor de in zoutwater-moerassen 
voorkomende ondersoorten. CAMP et al . 
( 1980) hebben onderzoek gedaan in een 
gebied waar N. taxispilota sympatrisch 
is met N. fasciata (dat wi1 zeggen dat 
twee of meer soorten naast elkaar voor 
komen in een gebied). Uit dat onderzoek 
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blijkt dat N. taxispilota zich voorname
lijk met vis sen voedt, terwijl N. fasciata 
zowel amfibieen als vissen eet. 

TERRARIUM 
De volwassen Gebandeerde waterslangen 
bewonen bij mij een terrarium van 
60x40x55 em (l xbxh). De helft van het 
bodemoppervlak wordt ingenomen door 
een waterbak van 24 liter, die schoonge
houden wordt met een aquariumfilter. 
De andere helft van het bodemoppervlak 
is bedekt met houtspaanders, bladeren, 
gras, grind en aarde. Een kunstvaren, 
die half onder water zit en enkele takken 
completeren de inrichting. Het terrarium 
is zo ingericht dat de slangen boven de 
waterbak op de takken of in de kunstva
ren kunnen zonnen en bij onraad het 
water in kunnen duiken, wat een enigs
zins natuurlijk effect geeft. 
Verlichting en verwarming bestaan uit 
een gloeilamp van 40 of 60 watt, a! naar 
gelang de kamertemperatuur. Het terra
rium staat in een nauwelijks verwarmde 
ruimte, zodat het in februari/maart vaak 

N. f pictivenrris in het wild gevangen vrouwtje. 

niet warmer wordt dan 6-10°C. Om in 
deze tijd van het jaar temperaturen te 
bereiken van plaatselijk 25-30°C moet 
ik een lamp met een hoger wattage 
gebruiken. 's Zomers voldoet een lamp 
van 40 watt ruimschoots ; op hete dagen 
schakel ik de verlichting/verwarming 
soms geheel uit. 

VERZORGING 
De slangen krijgen een- of tweemaal per 
week diepvries spiering of levende 
zoetwatervis. De spiering wordt altijd 
flink bepoederd met vitamine B-com
plex, omdat deze thiaminase kan bevat
ten, dat vitamine Bl afbreekt. Dieren 
met een tekort aan vitamine Bl zijn te 
herkennen aan het feit dat ze hun kop en 
nek naar achteren getrokken houden. 
Tevens zijn de bewegingen heel onge
controleerd. zw ART (1992) geeft als 
behandeling een injectie met vitamine 
Bl met een dosering van 80 mg per kg 
lichaamsgewicht, twee keer binnen 48 
uur. Om thiaminase onschadelijk te 
maken is een minuut of tien verhitten 

Foto : Steven Bot. 
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van de spiering tot 80°C afdoende 
(ZWART, 1982). Ook voeg ik altijd een 
multivitaminen- en mineralenpreparaat 
(Nekton-rep) aan de vis ofhet water toe. 
De spiering hied ik altijd op een schotel
tje aan, de zoetwatervis gooi ik in de 
waterbak. Het voordeel van het voeren 
van levende vis is dat men het jacht
gedrag kan zien. 
Behalve in de winter brandt het Iicht 
zo'n twaalf tot zestien uur per dag. De 
temperatuur varieert van ± 30-35°C 
vlak onder de lamp tot 18-25°C op de 
koelere plekken. Het terrarium staat in 
een onverwarmde ruimte. De tempera
tour in de bak varieert enigszins met de 
kamertemperatuur. 's Nachts kan de bak 
afkoelen van minimaal 10°C in het 
vroege voorjaar tot zo'n 20-30°C mid
den in de zomer. 
's Winters krijgen de slangen een win
terrust. Deze duurt ± drie tot vier 
maanden (oktober-februari) bij een 
temperatuur van 5° tot 8°C in de koel
kast. De slangen verblijven dan in een 
(plastic) bakje met enkele ventilatie
gaatjes, dat is gevuld met Iicht vochtig 
materiaal als zaagsel of bladeren. Be
langrijk is dat het winterrustbakje niet te 
veel uitdroogt. 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 
Gebandeerde waterslangen zijn meestal 
vrij rustige dieren. Ze kunnen urenlang 
op een warme plek in het terrarium 
liggen zonnen. Ik probeer het terrarium 
altijd zo in te richten dat de zonplek 
goed in het zicht ligt. Geef je de slangen 
de kans om hun voorkeurstemperatuur 
te bereiken als ze verstopt zijn, dan loop 
je de kans dat je ze weinig ziet. 
De meeste exemplaren Iaten zich niet 
graag beetpakken en zullen snel probe
reo te bijten. Dit is mijns inziens niet 
zo'n probleem omdat je in principe de 
slangen zelden uit het terrarium hoeft te 
hal en. 
N a de winterrust zijn de mannetjes nogal 

onrustig en kruipen rood op zoek naar 
een vrouwtje om mee te paren. 
Ik voer mijn dieren graag levende vis. 
De anders zo rustige slangen zullen dan 
pijlsnel op elke beweging afschieten. 
Eenmaal in de waterbak zullen ze (soms 
met geopende bek) wild rondzwemmen. 
Zwemt er een vis tegen het lichaam van 
de slang aan, dan zwaaien ze hun kop 
naar die plek en happen toe. Soms komt 
de vis al meteen in de geopende bek 
terecht. Het naar binnen werken van de 
vis kost meestal weinig tijd, behalve 
wanneer de vis erg groot is. De vis 
wordt meestal onder water opgegeten. Is 
de vis erg groot dan slepen ze de vis 
eerst op bet land waarna deze wordt 
opgegeten. 
Onder water lijkt het erop dat de slangen 
puur op gevoel jagen. Ze schijnen hier
voor zintuigen op de flanken te hebben 
die ze in staat stellen de precieze plek te 
lokaliseren, waar een vis tegen de slang 
aan zwemt. Mogelijk stelt deze manier 
van jagen de slangen in staat om vis te 
vangen in troebel, modderig water of in 
bet donker. Ik denk dat de slangen bij 
de jacht op kikkers wei op zicht jagen. 
Wanneer de slangen zich op het landge
deelte bevinden reageren ze namelijk 
wei op bewegingen. Wanneer een ande
re slang met een vis in de bek door de 
bak kruipt schieten ze bier pijlsnel 
achteraan. Soms weten ze ook precies de 
hand van de verzorger te lokaliseren (en 
er in te bijten). 

OUDERDIEREN 
Het mannetje is een gekweekt dier (F2) 
uit 1987 van Fons Sleijpen (SLEIJPEN, 
1991). 
Begin 1992 bedroeg de lengte circa 72 
em bij een gewicht van 132 gram. Hij 
behoort tot de ondersoort N. f. fasciata 
en is rood gekleurd met zwartbruine 
dwarsbanden. Het vrouwtje is in 1989 
als in het wild gevangen exemplaar in 
mijn bezit gekomen. Het vrouwtje is nu 
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N. f pictiventris in het wild gevangen mannetje van 54 em. Foto: Steven Bol. 

(begin 1993) 93 em lang en weegt 444 
gram. Het is mij niet geheel duidelijk tot 
welke ondersoort zij behoort. De buik
tekening is karakteristiek voor N. f. con
jluens, ze heeft eehter vrij vee! dwars
banden (18 tot 20). 
Haar oorspronkelijke tekening zal heb
ben bestaan uit bruine dwarsbanden op 
een beige-gele ondergrond. Ze is eehter 
vrijwel zwart geworden. 

KWEEK 
Als stimulans voor de voortplanting 
ondergaan de dieren een winterrust. In 
1991 zag ik begin mei paarpogingen. 
Hierbij kruipt het mannetje met sehok
kende bewegingen over het vrouwtje. 
Een echte eopulatie heb ik niet kunnen 
zien. In 1990 heb ik helemaal geen 
paargedrag gezien. 
In 1990 wierp het vrouwtje op 31 augus
tus, rond 10 uur, vijftien jongen. De 
dieren waren gemiddeld 25,7 em lang en 
wogen gemiddeld 6 gram. In 1991 wierp 
het vrouwtje op 16 september 27 !even
de jongen van gemiddeld 26,8 em en 

7,3 gram. Beide keren vond ik geen 
onbevruchte eieren of dode jongen. 
In 1992 vond ik sleehts verkaasde (on
bevruehte) eieren in de maand septem
ber (het mannetje is tijdens de winterrust 
begin 1992 gestorven en heeft in het 
voorjaar het vrouwtje niet kunnen be
vruchten). Opslag van sperma vindt dus 
niet altijd plaats. Opvallend is het grote 
versehil in het aantaljongen en de lengte 
en het gewicht van de jongen in twee 
achtereenvolgende jaren. In 1990 waren 
lengte en gewicht van het vrouwtje vlak 
na de winterrust resp. 83 em en 208 
gram. In 1991 waren lengte en gewieht 
87 em en 350 gram. Bij slangen is het 
een vrij bekend versehijnsel dat het 
aantal eieren c.q. jongen gerelateerd is 
aan lengte en gewicht van het moeder
dier. In dit geval is vooral het gewieht 
van het vrouwtje flink toegenomen, wat 
een mogelijke verklaring is voor het 
grotere aantal jongen, die bovendien 
groter en zwaarder waren, hoewel het 
uiteraard ook gewoon toeval zou kunnen 
zijn. 
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OPKWEEK VAN DE JONGEN 
De jongen zijn na de geboorte onder
gebracht in een apart bakje dat ver
warmd wordt met een gloeilamp. Meest
al vervellen ze vrijwel direct na de 
geboorte en ze beginnen reeds na enkele 
dagen te eten . Hun dieet bestaat vrijwel 
uitsluitend uit spiering (met vitamine B
complex) aangevuld met levende visjes 
voor de moeilijke eters. De slangen 
kunnen, athankelijk van de temperatuur 
en het voedselaanbod, vrij snel groeien. 
Vooral als ze een constante bodemver
warming krijgen zullen ze snel groeien. 
Ik ben meestal vrij zuinig met warmte 
en voedsel zodat ze niet zo extreem snel 
groeien. Net zoals in de natuur waar dat 
meestal ook niet het geval is. 
Ter illustratie hoe snel de jongen kunnen 
groeien: twee j onge slangen die een jaar 
lang royaal werden gevoerd (zonder een 
wi nterrust) waren na een jaar 69 em (het 
vrouwtje) en 56 em (het mannetje) lang. 
De meeste nakweekdieren krijgen min
der royaal te eten, meestal eenmaal per 
week, en gaan 's winters in winterrust. 

Athankelijk van hun eetlust, bij een 
dieet van voornamelijk spiering, meten 
ze na een jaar gemiddeld 37 em. Een 
interessant detail om te vermelden is het 
aantal dwarsbanden van de jonge slan
gen ( op het lichaam zonder staart). Bij 
11 van de in totaal 42 jongen varieerde 
dit aantal van 20 tot 27, wat tussen de 
30 banden van het mannetje en 18-20 
banden van het vrouwtje ligt. Als men 
nu naar het in het wild gevangen 
vrouwtje kijkt, die de buiktekening heeft 
van N. f conjluens, maar met meer 
dwarsbanden dan voor deze ondersoort 
wordt aangegeven, zou men kunnen 
veronderstellen dat zij afkomstig is uit 
een populatie die in het grensgebied ligt 
tussen N. f conjluens en N. f fasciata. 
De dieren uit zo'n populatie zouden 
karakteristieke eigenschappen van beide 
ondersoorten kunnen vertonen. 

ZIEKTEN 
Bij nakweekdieren zal men in het aJge
meen weinig problemen met de gezond
heid van de slangen hebben. Wanneer 

N. f fasciata gekweekt paartje van ± acht maanden oud. Foto: Steven Bol. 
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men de dieren te vochtig houdt (bet 
terrarium moet altijd een of meer droge 
plekken hebben) kunnen er vrij snel 
problemen met de huid ontstaan, zoals 
blaren. Deze blaren zijn ophopingen van 
bacterien en ontstekingscellen in de 
hoornlaag van de huid. De blaren moe
ten worden geopend en vervolgen~ met 
een desinfecterende oplossing worden 
schoongemaakt. Het toedienen van extra 
vitamines (vooral vitamine A), zodat bet 
vervellen wordt bevorderd, en bet dro
ger inricbten van bet terrarium is nood
zakelijk om de dieren te genezen 
(ZWART, 1992). 
Wanneer men de dieren een winterrust 
geeft moet men er voor zorgen dat de 
temperatuur niet onder de± 0° tot 4°C 
zakt, daar dit meestal fatale gevolgen 
heeft. In bet gunstigste geval houden ze 
aan te lage temperaturen aileen een 
longontsteking over, die vaak moeilijk 
te genezen is. Het mannetje waar ik in 
1990 en 1991 mee gekweekt heb is aan 
bet eind van de winterrust (eind maart 
1992), die een kleine vijf maanden had 
geduurd, doodgegaan. Mogelijk is deze 
winterrust te lang geweest, hoewel bet 
in de natuur minstens zo lang kan duren. 
Het diertje was ook nauwelijks verma
gerd, dus uitputting lijkt mij niet de 
doodsoorzaak. 
In bet wild gevangen dieren willen nogal 
eens last hebben van spoelwormen en 
lintwormen. Vooral in bet geval van 
spoelwormen is bet belangrijk de dieren 
te ontwormen, daar deze wormen geen 
tussengastheer nodig hebben om zich te 
vermeerderen. Ze kunnen zich in bet 
terrarium snel vermeerderen ( ontlasting 
met spoelwormeieren in bet water wordt 
door de slang weer opgedronken). Hier
door kunnen ze echt ziek worden en 
zelfs doodgaan. De slangen kunnen ook 
nog allerlei bacteriele ziektes herbergen. 
In de handel ziet men nogal eens dieren 
met oogontstekingen en blaren. Zulke 
dieren zijn vaak niet meer te redden. 

Denk hierom altijd aan een quarantaine
periode van drie tot zes maanden, en zet 
pas aangeschafte dieren (vooral in het 
wild gevangen dieren) nooit meteen bij 
de rest van de collectie. (ZWART, 1992). 

TOT SLOT 
Gebandeerde waterslangen zijn mooieen 
goed houdbare slangen, ook voor een 
beginnende liefbebber. Wanneer men 
gezonde dieren de juiste verzorging 
geeft is kweken met deze soort heel 
goed mogelijk. Ik hoop dat N. fasciata 
iets meer bekendheid krijgt door dit 
artikel. Hoe meer men van een bepaalde 
soort weet, hoe beter men de soort in 
een terrarium zal kunnen verzorgen en 
tot voortplanting brengen. 

SOME REMARKS ON NERODIA FASCIATA 
The author bas had several years experience in 
the husbandry and breeding of N. fasciata. The 
genus Nerodia (formerly part of Natrlx) com
prises seven species of ovoviviparous, semi
aquatic, robust snakes: N. cyclopion, N. ery
throgaster, N. fasciata, N. rhombifera, N. 
sipedon, N. taxispilota and N. valida. 
N. fasciata specimens can grow up to 160 em 
in length. They are grey, tan, yellow or even 
black in colour and have red, brown or black 
transverse stripes over the length of the body. 
They also have a dark stripe running from the 
eye to the angle of the jaw. Six subspecies are 
known, the differences between some of these 
are described in the article. In addition the 
difference between N. fasciata and N. sipedon 
is discussed. 
Some ecological notes on N. fasciata are provi
ded. 
The author keeps this species in a terrarium of 
60x40x55 em (lxbxh) with a plentiful water 
supply and a dry substrate. The temperature 
varies between 30 and 35°C. 
The diet consists of freshly defrosted and live 
fish with multivitamins and vitamin B once or 
twice a week. 
The animals are allowed to hibernate for three 
to four months on a damp substrate in a refrige
rator at 5-8 oc in a tank with lightly moist 
material. The history of the breeding animals is 
discussed. Breeding behaviour commences 
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N. f fasciata in het wild gevangen mannetje van 57 em. Foto: Steven Bot. 

when the animals emerge from hibernation. 15 
Young were produced in August 1990 and 27 
in September 1991 . The young were fed freshly 
defrosted fish. The fastest growing female 
reached a length of 69 em. within one year 
(without hibernation). 
Notes are provided on behaviour and on disea
ses and their treatment. 
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De Spaanse ribbensalamander 
Pleurodeles waltZ in het aquarium 

INLEIDING 
Het geslacht Pleurodeles telt twee soor
ten: de Algerijnse ribbensalamander, P. 
poireti, en de Spaanse ribbensalamander, 
P. walt/, die veel in aquaria gehouden 
wordt (THORN, 1968) 
De Spaanse ribbensalamander blijkt naar 
onze ervaringen een goed in gevangen
schap te houden salamander te zijn en 
als hij onder de juiste condities gehou
den wordt, is hij ook makkelijk tot 
voortplanting te brengen. Het opkweken 
van de jonge dieren Ievert ook geen 
speciale problemen op, zodat we bier 
van een goed te houden salamander 
kunnen spreken. Daarom hebben wij 
onze ervaringen met de Spaanse ribben
salamander in dit artikel samengevat. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
De Spaanse ribbensalamander komt voor 
op het lberisch schiereiland, maar niet 
in het noorden en het noordoosten. Ook 
is deze salamander bekend uit noordelij
ke en noordwestelijke gebieden van het 
westen en midden van Marokko (RIMPP, 
1978). Spaanse ribbensalamanders Ieven 
hoofdzakelijk in het water, en men vindt 
de dieren dan ook in voor hun allerlei 
geschikte watertjes zoals sloten, vijvers, 
plassen, langzaam stromende riviertjes 
enzovoorts. Ook komen deze salaman
ders vaak in tijdelijke stroompjes en 
poeltjes voor; als deze in de zomer 
opdrogen kruipen de dieren onder stenen 
of in spleten in de bodem en houden 
daar een droogterust (THORN, 1968). 
De bier beschreven biotoopgegevens zijn 
afkomstig van Edo van Uchelen, die in 
het voorjaar van 1990 in het zuiden van 
Portugal langs de kust van de Algarve 
verbleef. Hij schrijft dat de Spaanse 

ribbensalamander een soort is van het 
laagland en dat hij doorgaans zeer alge
meen is in de gebieden waar hij voor
komt. 
In het bovengenoemde gebied waren 
deze salamanders talrijk en vond Van 
U chelen er in april zowel halfwas als 
volwassen dieren en larven in allerlei 
watertypen. Opvallend hierbij was dat 
hij de salamanders aileen vond in troe
bele watertjes. Deze waren vaak ont
staan door stagnerend regenwater. De 
vermoedelijke oorzaak dat we de sala
manders aileen in troebele watertjes 
aantroffen kan de in dat gebied veelvul
dig voorkomende Koereiger (Ardeola 
ibis) zijn. Dit omdat de poelen vaak 
nauwelijks beschut liggen en deze sala
manders, als de poe len helder water 
zouden bevatten, een gemakkelijke prooi 
zouden zijn voor deze reigers. 
De volwassen dieren zijn vooral 's 
nachts actief. Overdag houden ze zich 
verborgen in de (klei-)bodem van de 
poelen. De kleur van de dieren maakt 
dat ze zeer moeilijk te zien zijn in de 
doorgaans onbegroeide poelen. De 
larven metamorfoseren voor de zomer 
en als in deze periode de poelen opdro
gen, houden deze jongen net als de 
ouderdieren een droogterust. 

BESCHRIJVING 
THORN (1968) vermeldt dat de dieren uit 
Marokko kleine verschillen vertonen met 
die van het Iberisch Schiereiland. De 
lengte van de geslachtsrijpe dieren van 
het Iberisch Schiereiland kan van 17 tot 
meer dan 30 em bedragen. Ribbensala
manders zijn dan ook de grootste sala
manders die in Europa voorkomen. De 
geslachtsrijpe dieren uit Marokko blijven 
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De kop. 

ldeiner, deze hebben een lengte van 13 
tot 20 em (THORN, 1968). 
De Spaanse ribbensalamander heeft een 
ruwe huid en het lichaam is zwaar 
gebouwd, vooral bij de vrouwtjes. De 
brede kop is sterk afgeplat en is nogal 
variabel van vorm. Bijzonder in de 
skeletbouw is dat de ribben niet naar 
beneden maar naar boven gebogen 
staan. Op de flanken zit een rij van acht 
tot tien oranje, witte of gele knobbels 
die met de uiteinden van de nbben 
corresponderen (THORN, 1968). De 
uiteinden van de ribben kunnen door de 
huid heen worden gevoeld als dicht op 
elkaar geplaatste harde knobbels. Hier
door ontstaan er hard aanvoelende ran
den op de flanken , die de dieren be
scherming kunnen bieden tegen eventue
le predatoren. De staart is afgeplat en 
minstens even lang als de kop en het 
lichaam samen. Hij eindigt in een stom
pe punt. De mannetjes hebben in ver
houding een langere staart dan de wijf
jes. De hoogte van de staartvin varieert, 
maar is bij de mannetjes in de paartijd 
het hoogst. 
Het duidelijkst zijn mannetjes van 
vrouwtjes te onderscheiden door hun 

Foto: Ad Bouwman. 

minder zware lichaamsbouw, en ze 
krijgen in de voortplantingstijd zwarte 
copulatieborstels aan de binnenzijde van 
de voorpoten. De voorpoten van de 
mannetjes zijn meer ontwikkeld dan die 
van de vrouwtjes, ook is de cloaca bij 
de mannetjes in de paartijd meer opge
zwollen dan die van de wijfjes. 
Spaanse ribbensalamanders zijn enigs
zins variabel van ldeur. De bovenkant 
kan grijsbruinig of gelig grijs tot olijf
groen zijn met donkere vlekken die vaak 
tamelijk regelmatig over het lichaam 
verspreid zijn. 
In de voortplantingstijd krijgen de man
netjes een wat meer roestbruinige tint. 
De buik is grijs of wit, of kan oranje 
geldeurd zijn met een donkere tekening. 
De onderkant van de staart en de punten 
van de tenen zijn oranje. 

AQUARIUM 
Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat 
men een grote salamander als de Spaan
se ribbensalamander huisvest in een zo 
groot mogelijk aquarium, dat minstens 
met 30 em water is gevuld. Het aquari
um moet op een koele, maar vorstvrije 
plaats staan waar de seizoenen duidelijk 

Lacerta 52(1) 



Mannetje waarbij de copulatieborstels duidelijk zichtbaar zijn. Foto: Ad Bouwman. 

merkbaar zijn. Eventuele verlichting nodig, enkele stukken kienhout of stenen 
boven het aquarium moet in de winter die boven het water uitsteken of een 
korter branden dan in de zomer. Als drijvend stuk kurkschors voldoen. 
richtlijn voor de tijd dat het Iicht boven Spaanse ribbensalamanders zijn onder-
het aquarium moet branden kan de ling niet agressief zodat we meer dieren 
daglengte in ons land aangehouden bij elkaar kunnen houden. Wei moet 
worden. Deze salamanders zouden men zich realiseren dat deze grote sala-
volgens verschillende bronnen nachtdie- manders vee! afval kunnen produceren. 
ren zijn, maar ze zijn in een matig Hierdoor moet men een aquarium waar-
verlicht aquarium ook vaak overdag in deze salamanders dicht op elkaar 
actief. worden gehouden regelmatiger schoOJ1-
De Spaanse ribbensalamander kan het maken dan een aquarium waar maar 
hele jaar door in het water worden enkele dieren in worden gehouden. Een 
gehouden, maar bij ons schijnen de goede pomp is in het eerste geval dan 
dieren het op prijs te stellen zich af en ook zeker geen luxe. Wordt het aquari-
toe ook buiten het water te kunnen urn niet goed schoongehouden dan is de 
ophouden. Een echt Iandgedeelte is niet kans groot dat er epidemieen uitbreken, 

Vrouwtje. Foto: Ad Bouwman. 
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die als men niet tijdig ingrijpt, de dood 
van de dieren tot gevolg kunnen hebben. 
De bodembedekking kan bestaan uit fijn 
grind of rivierzand, dat afbankelijk van 
bet aantal dieren en de grootte van bet 
aquarium regelmatig moet worden 
schoongespoeld. De inrichting van bet 
aquarium kan sober gehouden worden, 
hetgeen bet schoonhouden vergemakke
lijkt. Wei moeten er voldoende 
schuilplaatsen zijn evenals waterplanten, 
waar de dieren graag tussen zitten en 
waaraan de vrouwtjes meestal hun eieren 
afzetten. 

VOEDSEL 
Aan bet voedsel stellen de dieren geen 
speciale eisen. Dit kan bestaan uit regen
wormen, muggelarven, vliegemaden 
enzovoorts. Ook vinden ze voedsel op 
de geur en eten ze niet-bewegend voer, 
zoals op maat gesneden stukjes hart, vis 
of kipfilet. De hoeveelheid voedsel die 
de dieren eten hangt sterk af van de 
watertemperatuur. 
In de zomer bij hogere temperaturen of 
in de winter bij zeer lage temperaturen 
eten ze weinig. Ze lijken een voorkeur 
te hebben voor niet te groot voedsel. In 
hun actieve perioden zijn ze bijzonder 
vraatzuchtig; ze werken dan flinke 
regenwormen of stukken vlees naar 
binnen. Dode of niet opgegeten stukken 
voedsel moeten zo snel mogelijk worden 
verwijderd om waterverontreiniging te 
voorkomen. 

VOORTPLANTING 
In de natuur begint de voortplantingstijd 
gelijk met de regentijd: van januari tot 
in april. Bij ons in bet aquarium hebben 
deze salamanders zich afbankelijk van 
de watertemperatuur van eind augustus 
tot in mei voortgeplant. De hoogst 
gemeten watertemperatuur waarbij de 
dieren eieren afzetten was 22°C, de 
laagst gemeten watertemperatuur waarbij 
dit gebeurde was 6°C. 

De meeste voortplantfngsactiviteit zagen 
wij bij watertemperaturen tussen de 17 
en l8°C. Bij watertemperaturen onder 
de soc zijn Spaanse ribbensalamanders 
nauwelijks actief en in de zomer, als de 
watertemperatuur voor langere tijd 
hoven de 20°C is, vertonen de salaman
ders ook minder activiteit. 
Zodra na de zomer de watertemperatuur 
weer daalt, beginnen de dieren actiever 
te worden. In deze periode krijgen de 
geslachtsrijpe mannetjes zwarte copula
tieborstels aan de binnenzijde van hun 
voorpoten. Deze blijven vaak tot bet 
voorjaar zichtbaar. In bet aquarium zijn 
de mannetjes dan ook paarlustig van na 
de zomer tot in het voorjaar. Binnen 
deze tijd zetten de vrouwtjes een of twee 
keer eieren af. Opvallend hierbij was dat 
de vrouwtjes de eieren bij ons altijd 
korte tijd na een gehele of gedeeltelijke 
waterverversing afzetten. 
Wij verversen bet aquariumwater altijd 
met koud leidingwater, waardoor de 
dieren een plotselinge maar korte afkoe
ling ondergaan. We weten niet of dit de 
voortplanting stimuleert en of de waters
amenstelling hierbij een rol speelt. Wei 
zien we, mits de dieren in de juiste 
conditie verkeren, dat ze een of enkele 
dagen na een waterverversing paarge
drag gaan vertonen. 

PAARGEDRAG 
Voordat de bevruchting plaatsvindt 
vertoont de Spaanse ribbensalamander 
een interessant baltsgedrag: bet mannetje 
kruipt onder het vrouwtje en haakt zijn 
voorpoten om die van bet vrouwtje. Op 
deze manier 'draagt' hij het vrouwtje 
geruime tijd op zijn rug, waarbij de ruw 
aanvoelende copulatieborstels aan de 
binnenzijde van zijn voorpoten hem 
meer houvast geven. In de beginfase van 
deze omklemming zien we vaak dat het 
vrouwtje haar lichaam stijf houdt en de 
achterpoten naar achteren strekt. Ze 
houdt haar kop omhoog en wordt door 
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Het vrouwtje wordt door het mannetje op zijn rug meegedragen. Foto: Ad Bouwman. 

het mannetje op zijn rug meegevoerd. 
Afhankelijk van haar paringsbereidheid, 
werkt ze later meer mee door zich 
minder stijf te houden en soms met hem 
mee tezwemmen. Volgens RIMPP(l978) 
houdt het mannetje zijn kop omhoog als 
hij onder het vrouwtje is gekropen en 
zijn voorpoten om die van haar heeft 
gehaakt, zodat zijn snuit de keel van het 
wijfje aanraakt. Ats ze daarna met haar 
kop de flanken van het mannetje aan
raakt, zou dit voor hem een teken van 
haar paringsbereidheid zijn. Dit laatste 
hebben we overigens nooit gezien. 
In ieder geval gaan de dieren, nadat het 
mannetje enige tijd met het vrouwtje op 
zijn rug door het aquarium gezwommen 
of gekropen heeft, naar een open ptek in 
het aquarium. Waarna hij een voorpoot 
Ioshaakt, onder het vrouwtje wegkruipt 
en zich zo draait dat zijn tichaam in een 
bocht om de kop van het wijfje komt. 
Hierbij probeert hij zijn cloaca zo dicht 
mogelijk voor de snuit van het vrouwtje 
te brengen. Soms wrijft hij deze ook 
daadwerketijk tangs de snuit van het 
vrouwtje. 

Na dit actieve, maar kortdurende gedrag 
blijft het mannetje stilstaan, waarbij hij 
zijn cloaca zo dicht mogetijk voor de 
snuit van het vrouwtje houdt. Nadat het 
mannetje zo enige tijd heeft gestaan, 
doet hij met zijn achterpoten een stapje 
opzij zodat zijn cloaca iets verder van de 
kop van het vrouwtje verwijderd is. Ats 
een vrouwtje paringsbereid is, volgt ze 
de cloaca van het mannetje door ook 
met haar achterpoten een stapje opzij te 
doen, waardoor haar snuit weer dicht bij 
de cloaca van de man komt. 
Doordat het mannetje de gehete paring 
een voorpoot om een voorpoot van het 
vrouwtje blijft vasthouden, draaien de 
dieren in een kringetje, waarbij ze zich 
met hun achterpoten rondbewegen. De 
bedoeting van dit gedrag is dat de cloa
ca's van beide dieren dezelfde cirkel 
beschrijven. Ats hij na korte of tangere 
tijd op deze manier rondbewogen heeft, 
stopt het mannetje, waardoor het vrouw
tje, dat de cloaca van de man votgt, als 
het ware geremd wordt. Daarna zet het 
mannetje een zaadpakketje af op de 
bodem, en draaien de dieren weer ver-
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Vrouwtje waaraan zich twee mannetjes vastgehaakt hebben. Foto: Ad Bouwman. 

der, totdat de cloaca van het vrouwtje 
boven het zaadpakketje komt. Op dat 
moment stoppen de dieren weer en kan 
het vrouwtje het zaadpakketje in haar 
cloaca opnemen. 
Oat een dergelijke bevruchting weleens 
wil mislukken, bewijzen de op de bo
dem van het aquarium te vinden niet 
opgenomen zaadpakketjes. Om dit te 
compenseren kunnen de mannen meer 
zaadpakketjes afzetten. 
Een enkele keer hebben we gezien dat 
een mannetje zich niet met beide voor
poten aan een vrouwtje vasthaakt maar 
met een voorpoot, waarna de dieren 
direct aan de hierboven beschreven 
rondgang begonnen. Ook zagen we vaak 
dat het vrouwtje de cloaca van het man
netje niet volgde. In dat geval kruipt het 
mannetje weer onder het vrouwtje en 
haakt zijn losgemaakte voorpoot weer 
om die van het vrouwtje vast, waarna de 
'ceremonie' opnieuw begint. Een derge
lijk gedrag kan, afhankelijk van de 
paringsbereidheid van het vrouwtje, wei 
drie dagen duren. 
De mannetjes zijn in deze periode on-

derling niet agressief. Wei gebeurde het 
regelmatig dat verschillende mannetjes 
zich zowel aan de achterpoten als aan de 
voorpoten van een vrouwtje hadden 
vastgehaakt. De mannetjes die het 
vrouwtje niet op de juiste plaats hadden 
vastgegrepen, lieten na enige tijd het 
vrouwtje weer los. Het mannetje dat het 
vrouwtje op de juiste plaats vasthield, 
voltooide dan meestal de paring. Vrouw
tjes die geen eieren dragen worden met 
rust gelaten. We denken dat de vrouw
tjes met legrijpe eieren aan de geur 
herkend worden. 

EIEREN 
De eieren worden meestal enkele dagen 
na de opname van een of meer zaadpak
ketjes in een of twee dagen tijd door het 
vrouwtje gelegd. Bijons in het aquarium 
werden de meeste eieren aan waterplan
ten afgezet, slechts een in verhouding 
klein aantal werden aan stukken steen of 
kienhout afgezet. 
Als een vrouwtje eieren gaat leggen, 
drukt ze met naar achteren gestrekte 
achterpoten haar geopende cloaca tegen 
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een substraat aan. In deze houding perst 
ze dan verschillende eitjes naar buiten. 
Als ze de eieren afzet aan waterplanten 
kruipt het vrouwtje tussen de waterplan
ten in en duwt met haar achterpoten een 
of meer bladeren tegen haar cloaca aan, 
waarna ze de eieren naar buiten perst. 
De pas uit het Iichaam gekomen eieren 
hebben een grote kleefkracht en hechten 
zich dan ook snel aan de bladeren. Als 
de eerste eieren zijn vastgehecht, strekt 
het vrouwtje haar achterpoten achteruit 
waarna ze nog een aantaJ eieren uit het 
Iichaam perst. Meestal zien we dan ook 
bij legsels van Spaanse ribbensalaman
ders meer eitjes in trosjes bij elkaar 
zitten. 
Yrouwtjes die voor het eerst eieren 
leggen produceren ongeveer honderdvijf
tig eieren, meestal in trosjes van drie of 
vier stuks. Yrouwtjes van vier jaar oud 
kunnen tussen de zevenhonderd en 
achthonderd eieren afzetten in trosjes tot 
twaalf stuks (THORN, 1968). 
De eieren zijn voor een dergelijk grote 
salamander klein te noemen, de diameter 
van de pas gelegde eieren is ca. 7 mm. 

De kern heeft een donkere animate en 
een lichtere vegetatieve pool. De eieren 
kwamen bij ons afhankelijk van de 
temperatuur na vijftot dertien dagen uit. 
Eieren die bij een gemiddelde tempera
tuur van 21 ,5°C werden gehouden 
kwamen na vijf dagen uit; bij een ge
middelde temperatuur van 17,2°C kwa
men ze na dertien dagen uit. 
Wit men met deze salamanders kweken 
dan is het raadzaam om een aantal 
eieren bij de ouderdieren te verwijderen 
en in een ander aquarium onder te 
brengen. Doen we dit niet dan is de 
kans groot dat het hele legsel door de 
ouderdieren wordt opgegeten. Mochten 
er toch nog enkele eieren overblijven en 
uitkomen dan vergrijpen de ouderdieren 
zich ook aan de larven. Als we de eie
ren in het aquarium bij de ouderdieren 
Iaten uitkomen, haalt meestal geen 
enkele larf de metamorfose. 

LARVEN 
De lengte van de pas uit het ei gekomen 
larven varieert van 1 I tot 12 mm. De 
larfjes zijn wat transparant geelbruinig 

Mannetje probeert zijn cloaca voor de snuit van het vrouwtje te brengen. Foto: Ad Bouwman. 
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Eieren. 

van kleur met donkere gedeeltes op de 
rug. Naarmate de diertjes ouder worden 
krijgen ze meer kleur. De larven hebben 
aan beide zijden van de kop drie paar 
uitwendige kieuwen en daarvoor een 
sprietig orgaantje, dat de funetie van 
evenwiehts- en heehtorgaan heeft. Deze 
orgaantjes scheiden op het eind een 
kleverige substantie af waarmee de 
larven zieh kunnen vastheehten. 
Bij de pas uit het ei gekomen larven zijn 
de voorpoten en de aehterpoten nog niet 
ontwikkeld, hooguit is de eerste aanzet 
van de voorpoten te zien. Zodra de 
voorpoten zich geheel ontwikkeld heb
ben, verdwijnen de heehtorgaantjes. Een 
vinzoom loopt van aehter de kop tot aan 
de punt van de staart, die aan de onder
kant ook van een vinzoom voorzien is. 
De groei en ontwikkeling van de larven 
is sterk afhankelijk van de temperatuur. 
Hier zijn door GALLIEN & DUROCHER 

( 1957) een aantal waarnemingen aan 
verrieht. Tijdens dit onderzoek werden 
de eieren en de larven op een eonstante 
temperatuur van 18°C gehouden. De 

Foto: Ad Bouwman. 

eieren kwamen na elf dagen uit. De 
voorpoten waren 29 dagen later geheel 
ontwikkeld en drie dagen later waren de 
heehtorgaantjes verdwenen. De aehter
poten waren na de 68ste dag geheel 
ontwikkeld, en de diertjes metamorfo
seerden na 1 09 dagen bij een Iengte van 
72 mm. De hier genoemde tijden zijn 
gemiddeld genomen over een aantal die
reo. 
Zelf hebben we de larven bij versehil
lende temperaturen opgekweekt. Larven 
die bij een temperatuur tussen de 19 en 
22°C werden opgekweekt waren alle
maal na 120 dagen gemetamorfoseerd, 
bij een lengte van 6 a 7 em. Van larven 
die bij een gemiddelde temperatuur van 
l4,8°C werden gehouden, metamorfo
seerden de eerste dieren pas na vijf 
maanden, bij een lengte van 8 tot 10 
em. De laatste van deze Iarven meta
morfoseerden pas na negen maanden, bij 
een lengte van 14 em. 
De pas uit het ei gekomen larven nemen 
geen voedsel tot zieh. Ze teren de eerste 
tijd op de inhoud van hun dooierzak. De 
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duur van deze periode is afhankelijk van 
de temperatuur en de ontwikkeingsfase 
waarbij de diertjes uit het ei zijn geko
men. In deze periode zijn de diertjes 
weinig actief en liggen meestal op de 
bodem. 
Zodra de diertjes beweeglijker worden, 
beginnen we met bet geven van voer. 
Dit kan in het begin bestaan uit water
vlooien en andere kleine waterdiertjes. 
Ook niet te grote tubifex-wormpjes 
worden gegeten. Als de larven wat 
grater zijn, kan het menu uitgebreid 
worden met muggelarven, ldeine stukjes 
vlees, ldeine regenwormen enzovoorts. 
V oedselresten en afval moeten net als bij 
de ouderdieren zo snel mogelijk verwij
derd worden, omdat de larven nog 
gevoeliger zijn voor waterverontreini
ging dan de ouderdieren. Om deze 
reden houden we de larven in aquaria 
waarvan de inrichting uit enkele stenen 
en wat takjes waterpest (Elodea cana
densis) bestaat. Zodoende zijn ze mak
kelijk schoon te houden. Bij zeer jonge 
larven kan waterverontreiniging binnen 
een dag hun dood betekenen. Bij wat 
oudere larven uit zich vervuiling van het 
water vaak door beschimmelde kieuwen 
van de larven. Om deze ellende te 
voorkomen raden we aan de larven niet 
te dicht op elkaar te houden. Ook kun
nen er larven verloren gaan door onder
ling kannibalisme. Het is daarom beter 
dieren van ongeveer dezelfde grootte bij 
elkaar te houden. 

NA DE METAMORFOSE 
Na de metamorfose zien de jongen eruit 
als een verldeinde uitgave van de ouders 
en hebben ze ongeveer dezelfde Ievens
wijze. We houden ze in aquaria, zoals 
we die beschreven hebben voor de 
volwassen dieren. Oudere dieren lieten 
jonge dieren van 10 em lang ongemoeid, 
als ze bij hen in het aquarium onderge
bracht werden. De nakweekdieren plan-

ten zich in het tweede jaar voort bij een 
lengte van 17 a 19 em. Dieren die 
binnen deze tijd die lengte nog niet 
hebben bereikt, planten zich pas voort 
als ze de genoemde lengte bereikt heb
ben. 

PLEURODELES WAL7I, IN CAPTIVITY 
The males can be distinguished from the fema
les by their more slender build furthermore, in 
the breeding season the develop black copulati
on brushes on the inside of their forelegs. 
P. walt/ can grow to length of 30 em, it is 
therefore clear that this salamander must be 
housed in a large aquarium. A true land area is 
not necessary; a few stones or pieces of wood 
which rise above the water surface or floating 
pieces of cork bark are sufficient. 
This species does not demonstrate intra-specific 
aggression, and therefore several specimens 
may be held together in one aquarium. 
They do not require a special diet; earthworms, 
mosquito larvae, maggots etc. are suitable. 
They will also accept non-moving food such as 
pieces of heart or other meat which they locate 
by smell. 
In the author's aquarium the salamanders 
breed from August to May regardless of tempe
rature. This species exhibits an interesting 
courtship behaviour after which the male 
produces a sperm packet which the female takes 
up in her cloaca. The eggs are produced a few 
days after mating and are often placed on water 
plants. 
Depending on temperature, the eggs hatch 5-13 
days after they are laid. The rearing of the 
larvae poses no specific problems. After meta
morphosis the young look exactly like miniature 
adults and have the same habits. The young are 
sexually mature in their second year when they 
are 17-19 em long. 
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Een mislukte kweek met de Afrikaanse 
doornstaartagame (Uromastyx acanthinurus) 

INLEIDING 
Sinds drie jaar ben ik in bet bezit van 
een koppel Afrikaanse doomstaart
agamen ( Uromastyx acanthinurus). Toen 
ik de dieren koeht waren ze zeer mager. 
Het waren de laatste dieren van een 
grote zending. Ze gingen vrij snel na 
aanschaf eten, en na een paar maanden 
ging bet duidelijk beter met ze. Na twee 
jaar waren bet flinke, gevulde beesten. 
Moeilijkheden met de verzorging heb ik 
deze twee jaar niet gehad. 
In deze periode heeft bet vrouwtje zelfs 
eieren gelegd. Ondanks bet feit dat deze 
niet zijn uitgekomen, wil ik toch op deze 
manier mijn ervaringen meedelen, om
dat er over deze diersoort nog weinig 
gepubliceerd is. 

TERRARIUM 
De hagedissen zijn ondergebraeht in een 
terrarium van 100x60x70 em Oxbxh). 
Dit verblijfwordt verlieht met een HPL
lamp van 80 W en een spot van 40 W. 
De temperatuur in bet terrarium. is 
overdag ongeveer 32°C. Onder de spot 
kan de temperatuur wei tot oplopen 
50°C. Tijdens de nacht komt de tempe
ratuur niet onder de 22°C. De HPL
lamp zorgt voor een hoge lichtintensi
teit. Ook hangt er in bet terrarium een 
lamp die ultraviolet Iicht geeft. Deze 
lamp brandt elke dag een kwartier. De 
bodembedekking bestaat uit een laag 
zand van 10 em dik en enkele stenen. 
Er staat ook een kistje in bet terrarium 
zoals besehreven door WHEELER (1990). 
Het meet 20x20x7 em (lxbxh), is voor
zien van een afneembaar deksel, heeft 
twee sehuin oplopende toegangskanalen 
en is onder bet zand aangebracht. Het 
kistje dient overdag als schuilplaats en 
's naehts als slaapplaats. 

DE DIEREN 
De eerste twee dieren koeht ik begin 
1989 in de dierenhandel. De totale 
lengte van elke hagedis was ongeveer 20 
em, en bet geslaeht was nog niet te 
bepalen. Na een jaar waren de dieren 
wei groter, en waren ze meer gekleurd, 
maar er was nog steeds geen sprake van 
een duidelijk geslaehtsonderseheid. 
Totdat ik in bet bezit kwam van een 
ouder en groter dier, dat volgens mij 
een vrouwtje was. De kop van dit dier 
was vrij spits. In deze periode waren de 
agamen ondergebraeht bij een bevriend 
terrariumhouder die ze zeer warm en 
voehtig hield. Hij sproeide tweemaal per 
week, en de temperatuur in bet hele 
terrarium bedroeg overdag ongeveer 
38°C. 
Een hagedis, dit bleek een mannetje te 
zijn, groeide in die periode zeer snel. 
De kleur van dit dier werd geel en 
oranje. Toen ik bet nieuwe dier bij de 
andere twee agamen plaatste, zag ik na 
een week een paarpoging tussen bet 
mannetje en bet nieuwe vrouwtje, dat 
groen gekleurd was. 
Tot dat moment heb ik de dieren nooit 
een winterslaap Iaten houden. Aangezien 
ik verder geen voortplantingsgedrag zag, 
besloot ik om de doornstaartagamen eind 
december 1991 in winterslaap te Iaten 
gaan. 

WINTERSLAAP EN VOORT
PLANTINGSGEDRAG 
Nadat ik de dieren gedurende een week 
geen eten had gegeven, verlaagde ik in 
drie weken de temperatuur geleidelijk. 
Bij een temperatuur van ongeveer 15°C 
verbleven de dieren anderhalve maand 
in een doos op zolder, die gevuld was 
met aarde en bladeren. Tijdens deze 
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De paring. 

periode hield ik de mannetjes en de 
vrouwtjes gescheiden. De wijfjes zijn 
tijdens deze winterslaap niet wakker 
geworden, terwijl de mannetjes (ik had 
een tweede mannetje kunnen bemachti
gen) minstens vier keer wakker zijn ge
weest. Begin februari heb ik de dieren 
weer in hun verblijf gezet en de tempe
ratuur in twee weken tijd verhoogd. Na 
enkele weken zag ik dat het grote 
vrouwtje bijtwonden vertoonde. Vooral 
in haar nek was de huid flink bescha
digd. 
Daar ik in die tijd regelmatig thuis was, 
hield ik de dieren goed in de gaten. Ik 
kon zodoende de oorzaak vaststellen. 
Het vrouwtje bleef de meeste tijd in het 
kistje zitten, maar zodra ze eruit kwam 
ging het mannetje hevig kopknikkend 
achter haar aan. Terwijl hij haar pro
beerde te bijten, ging hij net zo lang 
achter het vrouwtje aan tot ze weer in 
het kistje verdween. Het mannetje was 
in deze periode fel geel en had een 
oranje kop. De kleur van het vrouwtje 
was , als ze tenminste de kans kreeg om 
onder de lamp te gaan zitten, fel groen. 

Foto: G. Uytterschout. 

Op 5 maart zag ik voor het eerst een 
paring . Deze duurde 18 minuten. Op 7 
en 9 maart zag ik nog twee paringen, 
die respectievelijk 7 en 11 minuten 
duurden. Na 9 maart heb ik geen parin
gen meer gezien. Het mannetje werd 
ook aanmerkelijk rustiger: het vrouwtje 
kon zich wat vaker Iaten zien zonder 
nagejaagd te worden. In de weken die 
op de laatste paring volgden werd het 
vrouwtje aanzienlijk dikker. 
Vanaf 16 april werd het wijfje zeer 
onrustig. Ze liep bijna constant door het 
terrarium, en ze ging zelfs nauwelijks 
onder de lamp zitten. Dit gedrag was 
voor mij de aanleiding om een bak met 
vochtig zand in het terrarium te plaat
sen. Op 20 april had het vrouwtje een 
gat gegraven onder de bak met zand. 's 
A vonds zag ik dat ze het gat had dicht
gemaakt en zelfs nog een extra hoeveel
heid zand op het gat had gedeponeerd. 
Nadat ik haar uit het terrarium had 
gehaald, verwijderde ik de eieren. Het 
waren zes eieren, die er zeer slecht 
uitzagen. Ik plaatste het legsel in een 
broedstoofbij een temperatuur van 31 °C 
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en een relatieve lucbtvocbtigbeid van 
85% . Een dag later waren aile eieren 
verscbrompeld. Het vrouwtje was niet 
ecbt slanker geworden. In de periode dat 
bet vrouwtje bezig was met graven en 
bet leggen van de eieren zat bet manne
tje meestal in bet kistje. Bij bet vrouwtje 
nam ik een vorm van broedzorg waar, 
daar ze bet gat nogmaals toedekte nadat 
de eieren verwijderd waren en bet nest 
ook nog enige tijd bewaakte. Twee 
dagen na bet leggen van de eieren was 
de oorspronkelijke situatie bersteld. Het 
mannetje was de meeste tijd te zien en 
bet vrouwtje verbleef veel in bet kistje. 

SLOTOPMERKINGEN 
Wat de oorzaak van bet slecbte legsel is, 
is tot op beden niet duidelijk. Sinds de 
dieren in mijn bezit zijn, beb ik ze 
gevoerd met verscbillende soorten zaden 
(zonnebloempitten, erwten, mais en 
linzen), verscbillende soorten groenvoer 
(andijvie, sla, paardebloemen en weeg
bree) en krekels. Aile groenten bestoof 
ik met Sporavit. 
Van Zwartepoorte (pers. med.) vernam 
ik dat vrouwtjes tijdens de dracbt erg 
veel kalk moeten krijgen. Misscbien ben 

ik daar te laat mee geweest en was de 
verzorging op dit punt niet optimaal. 
Het vrouwtje is op dit moment niet meer 
in Ieven. Een operatie aan de ontstoken 
eileiders overleefde ze niet. Ik beb op 
dit moment wei een ander vrouwtje, dat 
ik kort na bet overlijden van het eerste 
vrouwtje in fokleen kon krijgen. Het 
mannetje beeft nog geen interesse voor 
bet nieuwe vrouwtje getoond. Misschien 
komt bier na de volgende winterslaap 
verandering in. 

A FAILED ATIEMPT TO BREED 
UROMASTYX ACANIHJNURUS 
Three adult lizards of this species were kept in 
a terrarium of 1 00x60x70 em. Day temperatu
res varied between 32-sooc (under a spotlight). 
At night the temperature dropped to 22 oc. 
After a six week period of hibernation the male 
showed sexual interest one of the females. 
Several matings occurred, after which the 
female produced a clutch of six eggs. Unfortu
nately the eggs shrivelled after one day. An 
explanation for this might be that the female 
had a shortage of lime when pregnant. 
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BOEKBESPREKING 
Gunther Kohler, 1993 
Der Griine Leguan 
Freilandbeobachtungen, Pflege, 
Zucht und Erkrankungen (2e druk) 

De liethebber van Groene leguanen heeft zich 
jarenlang moeten behelpen met een nogal 
beperkte hoeveelheid fundamentele informatie. 
Er bestaat wei een aanzienJijke bibliotheek aan 
wetenschappelijke publikaties (voor een groot 
deel in bet bezit van de Doelgroep Groene 
Leguanen), maar als je wat meer overzicht, 
samenhang of algemene diepgang zocht, was er 
niets beschikbaar. Met de verschijning van bet 
bier besproken hoek lijkt die tijd voorbij. 
Zoals de ondertitel al aangeeft is bet werk in 
vier hoofddelen opgesplitst, die worden vooraf
gegaan door algemene informatie zoals naam
geving, systematiek, anatomie en geslachts
onderscheid. Het is prettig dat de schrijver aan 
verschillende in de literatuur gangbare opvattin
gen over de systematiek aandacht besteedt. 
In bet eerste grote deel valt de zeer uitgebreide 
behandeling op van de Groene leguaan in bet 
wild, zowel aan de hand van de literatuur als 
aan de hand van de uitgebreide eigen waar
nemingen van de schrijver. De literatuur wordt 
overigens vrij beknopt behandeld. De in details 
geinteresseerde liethebber kan via de doelgroep 
aan vrijwel aile in bet hoek genoemde artikelen 
komen. Het is jammer dat bet uitgebreide 
onderzoek op Curacao van ondermeer vAN 

MARKEN LICHTENBELT (1991) ontbreekt. 
Na bet overzicht van de natuurl ijke situatie, iets 
wat eigenJijk altijd de basis van de terrarium
houderij zou moeten zijn, volgt een mijns 
inziens complete handleiding voor bet houden 
van leguanen in gevangenschap. Hoewel je bij 
bet woord handleiding zou denken aan een vast 
omschreven protocol, laat de schrijver van bet 
bier beschreven hoek je voldoende ruimte om 
je eigen situatie en opvattingen in een set 
basisprincipes in te passen. 
In hoofdstuk 7 worden aile aspecten van de 
voortplanting in gevangenschap besproken. 
Daarbij gaat Gunther Kohler er wat al te 
gemakkel ijk van uit dat geslaagde voortplanting 
geen probleem is, als je je maar spiegelt aan de 
natuur. Hij erkent dat we ons vroeger moesten 
behelpen met toevalstreffers. Tegenwoordig 
gaat bet in zijn omgeving feilloos. Wat er dan 
precies veranderd is, vermeldt hij niet. Bij 
persoonlijke navraag bleek dat er vooral in bet 
bekende probleemgebied van kalk/vitamine D 

gezocht moet worden. De gegevens in hoofd
stuk 7 zijn overigens zeer waardevol. 
Een paragraaf over ziektes en behandelingen 
vormt bet logische vervolg. Van de hand van 
een dierenarts in spe mag je een grondige 
behandelingverwachten. Die verwachtingwordt 
ruimschoots beantwoord. Slechts ~n Iicht 
kritische opmerking is er te maken: de nieraan
doeningen die leguanen van middelbare leeftijd 
zo dikwijls parten spelen, krijgen naar mijn 
smaak nog steeds onvoldoende aandacht. Sinds 
de eerste druk uit 1991 is er wei iets verbeterd, 
maar bet kan nog veel beter, bet is belangrijk 
genoeg. Verder heb ik niets dan lof over dit 
deel. Gelukkig voor de Nederlandse lezer is de 
lijst met geneesmiddelen uit de eerste druk 
verdwenen; ze waren bier voor een deel toch 
nauwelijks te verkrijgen. W aar bet voor particu
lieren zinnig is, is er in de tekst nog wei een 
aantal middelen genoemd. 
Een aardigheidje voor in bet bijzonder begin
ners is tegen bet eind van bet hoek te vinden: 
een verklarende woordenlijst met vakuitdruk
kingen en jargon. 
De kleurenfoto's in bet hoek zijn van goede 
kwaliteit en illustratief. Het is aileen storend dat 
ze slechts eenzijdig zijn afgedrukt zodat de 
achterkant van een kleurenpagina steeds leeg is 
(ook geen tekst dus). Het niveau van de zwart
witfoto's is vergeleken met de eerste druk 
aanzienJijk verbeterd. 
AI met al lijkt me dit hoek verplichte kost voor 
de liethebb~r van leguanen. 
Als tussenoplossing ben ik met de schrijver 
overeengekomen een versie in bet Nederlands 
uit te brengen. De ruwe vertaling is inmiddels 
gereed. Wanneer dat hoek uitkomt is nog niet 
bekend. Laat je niet weerhouden vast de Duitse 
versie aan te schaffen; de totale oplage is 
beperkt tot drieduizend exemplaren. 

LITERA TUUR: 
MARKEN LICHTENBELT, W. van, 1991. Ener
getics of the green iguana Iguana iguana in 
a semi-arid environment. Proefschrift Univer
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John Boonman 
Neptunusstraat 17, 2024 GM Haarlem 
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BOEKBESPREKING 
J .E.M. van der Coelen (red.}, 1992. 
Verspreiding en ecologie van amfibieen 
en reptielen in Limburg. 

In ons land is Limburg de soortenrijkste provin
cie wat betreft reptielen en amfibieen. Dit boek 
over de verspreiding en ecologie van amfibieen 
en reptielen in Limburg is om meer redenen 
een bijzonder boek. Het is de weergave van tien 
jaar lang onderzoek aan salamanders, padden, 
kikkers, hagedissen en slangen door vrijwilli
gers van de Herpetologische Studiegroep 
Limburg. De aldus verkregen gegevens zijn 
bewerkt door zeventien auteurs, die met dit 
boek voor iedereen hun kennis over amfibieen 
en reptielen toegankelijk hebben will en maken. 
Niet slecbts de verspreiding, maar ook de 
ecologie en bescherming komen uitgebreid aan 
bod. De uitgevers spreken op de omslag van 
bet boek de hoop uit dat bet een bijdrage za1 
leveren aan bet behoud van ooze reptielen en 
amfibieen. 
Het boek bestaat grofweg uit twee onderdelen: 
enkele algemene hoofdstukken en soortbeschrij
vingen. Er wordt iets medegedeeld over de 
belangrijkste literatuur over reptielen en amfi
bieen in Limburg tot 1980, inventarisaties in de 
periode van 1980 tot 1990, opzet en verant
woording, landschappen van Limburg en de 
algemene biologie van deze dieren. Het laatste 
hoofdstuk vind ik wat aan de magere kant, 
vooral waar bet over reptielen gaat (slechts ~n 
bladzijde). De opmerking dat reptielen voor hun 
overwintering een 'veelal vorstvrije plaats' 
kiezen, bevreemdt mij wat. Verreweg bet 
grootste gedeelte van bet boek vormen de 
soortbeschrijvingen. Deze worden allemaal 
behandeld in aparte hoofdstukken, die steeds 
gelijk zijn ingedeeld. Zo worden naast de 
Nederlandse ook de Franse, Duitse, Engelse en 
wetenschappelijke namen gegeven. Ook de 
status van de soort in Limburg en omliggende 
gebieden wordt genoemd. Deze status is vaak 
echter (noodgedwongen) nogal vaag, zoals 
'mogelijk bedreigd', 'mogelijk voorkomend' 
enzovoorts. De beschrijving van bet uiterlijk is 
vrij sumrnier: er zijn bijvoorbeeld geen gege
vens opgenomen over de beschubbing van de 
reptielen. De goede kleurenfoto 's van elke soort 
maken bet toch goed mogelijk de soorten 

te herkennen. Aileen bij de kikkers van bet 
Groene kikker-complex zal dat nog wei proble
men geven. Een duidelijke atbeelding van de 
verschillende larven van de amfibieen ontbreekt 
helaas. Ook wordt er, behalve bij Salamandra 
en Natrix, niet vermeld tot welke ondersoort de 
Limburgse vertegenwoordiger behoort. 
Het grootste deel van elk hoofdstukje gaat zoals 
te verwachten over bet voorkomen, de biotoop 
en de levenswijze in Limburg. In dit gedeelte 
zijn erg veel gegevens verwerkt die behalve in 
de tekst ook in duidelijke verspreidingskaartjes 
en staafdiagrammen te vinden zijn. De staafdia
grammen geven de procentuele verdeling weer 
van bet aantal waarnemingen per halve maand. 
Dit geeft een goede indruk van de activiteit van 
de verschillende soorten in de loop van bet jaar. 
Goede zwart-witfoto's Iaten de verscbillende 
biotopen zien. 
De laatste soortbeschrijvingen gaan over uit
beemse amfibieen en reptielen die in Limburg 
gevonden zijn. Ook de Europese moerasscbild
pad (Emys orbicularis) wordt, al dan niet 
terecht, in deze categorie geplaatst en ook 
voorzien van literatuurgegevens waaruit dit zou 
blijken. 
Na de soortbeschrijvingen krijgen we nog een 
aantal hoofdstukken met als eerste de herpetolo
gische waardering van Limburg, waarin wordt 
uiteengezet hoe men door middel van een 
puntenwaardering voor de verscbillende soorten 
gekomen is tot een verdeling in meer en minder 
belangrijke uurbokken. Ook bet hoofdstuk over 
bedreiging en bescberming van, en beheer en 
beleid over de Limburgse berpetofauna is bet 
lezen zeker waard. In de bijlage ten slotte 
stellen de auteurs zicb voor, en vinden we een 
uitgebreide literatuurlijst. 
Samengevat is bet een mooi boek, dat er keurig 
uitziet. Het is vooral aan te bevelen voor 
natuurliethebbers die geinteresseerd zijn in de 
reptielen en amfibieen van Limburg. 

Piet Mantel 
Aalsmeerderweg 52, 1432 CS Aalsmeer 
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Gegarandeerd vers, 
door geheel Nederland! 
Levende insekten en wormen 
zijn een uitstekend voedsel voor 
vogels en andere insekten
eters, maar ook zeer geschikt 
als visvoer of aas. Toch zijn ze 
lang niet overal verkrijgbaar in 
de speciaalzaken. Daarom 
verzorgt lnsekt Expresse al 
sinds 1988 postorder-levering 
door geheel Nederland. Een 
ruim assortiment, zorgvuldig 
verpakt, gegarandeerd versl 
Kijkt u de prijslijst er maar op 
na. 

EENVOUDIG 
BESTELLEN: 
Telefonlsch: bel 033-550136 en 
de antwoordcentrale noteert uw 
bestellingl U kunt bellen van 
maandag tim vrijdag, van 8.00 
tot 18.00 uur. 
Schriftelijk: met gebruikmaking 
van de BESTELCOUPON die u 
bij iedere zending aantreft, of 
d.m.v. een briefje naar onze 
vestiging in Harderwijk. 

FRANKO 
THUISBEZORGD: 
Uw bestelling wordt wekelljks 
op dinsdag verwerkt, zodat u 
die op woensdag thuis ont
vangt. Daarom moet uw bestel
ling uiterlijk op dinsdag v66r 
11 .00 uur genoteerd zljn, maar 
liever een dag eerderl Uiteraard 
kunt u op andere dagen bestel
len voor levering in de volgende 
week. (Uitzonderingen hierop 
i.v.m. jonge dieren etc. even
tueel in overleg.) Vaste verzend
kosten voor iedere levering 
f 7,50. 

BETALING: 
Daarvoor geldt een eenvoudige 
afspraak: wlj leveren snel en 
zonder vertragingen, dus u 
betaalt de bijgesloten faktuur 
per omgaande. Hebben wij op 
het moment dat u opnieuw 
bestelt nog geen betaling 

bestel- en infolijn: 033-550136 ontvangen, dan wordt levering 
in afwachting daarvan uit
gesteld. 

DIREKT VAN 
DEKWEKERIJ 
NAAR U THU/S! 
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