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Lacerta 
Lacerta is de tweemaandelijkse publikatie van de Neder1andse Vereniging voor Herpeto1ogie en Terrariumkunde. De vereniging heeft onge
veer 2000 1eden, waarvan ruim f50 in het buitenland. Voor p1aatsing komen in aanmerking artikelen over reptielen, amfibieen, terrariumtech
niek, terrariumplanten en ge1eedpotigen. De voorkeur gaat uit naar artike1en over voortp1anting, gedrag en ecologie. 
De vereniging en het tijdschrift hebben geen winstoogmerk. Medewerkers en auteurs ontvangen geen tionorarium. Ovemame van artikelen ai
leen na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. 

Aanwijzingen voor auteurs 
Aile correspondentie betreffende het tijdschrift Lacerta via de hoofdredacteur. 
Manuscripten bij voorkeur insturen OP. MS-DOS diskette in WordPerfect zonder opmaakcodes (of anders in een ASCII-hestand) samen met 
twee afdrukken. Indien dit niet mogehjk is, dan in drievoud getyP.t met dubbele regelafstand en brede marge. 
Het manuscript dient niet al eerder gepubliceerd te zijn, of tegeliJkertiJd elders ter publikatie aangeboden te worden. 
Raadpleeg voor stijl en indeling recente nummers van Lacerta. Na de btel met Nederlandse en wetenschappelijke naam, volgen de naam en het 
adres van de auteur en een korte inleiding. De overige tekst onderverdelen in hoofdstukken met zo kort mogelijke kopjes. Geen voetnoten ge
bruiken. Het artikel beeindigen met een Nederlandse samenvatting, die in het Engels wordt vertaald, en een alfabetisclie literatuurlijst met aile 
in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven (artikel, boek, verzamelwerk): 
LEEUWEN, F. van, 1984. De Japanse vuurbuiksalamander (Cynops pyrrhogaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42: 230-237. 
MERTENS, R. & H. WERMUTH, 1960. Die Amphibien und Reptilten Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main. 
SCHNEIDER, B., 1981. Algyroidesfitzingeri (W1egmann, 1834)- Tyrrhenische Kieleidechse. In: Bohme, W. (red.). Handbuch der Reptilien 
und Amphibien Europas. Band l. Echsen 1: 392-401. Akademische Verlags~esellschaft. Wiesbaden. 
Als illustraties komen in aanmerking goede dia's, zwartwit- en kleurenfoto s, en zwartwit-tekeningen (in zwarte inkt) elk op een apart blad. 
Tekeningen en foto's maximaal op A4 formaat inzenden. De genummerde illustraties dienen elk vergezeld te gaan van een korte tek:st als on
derschrift. Vermeld deze teksten op een apart vel. Dia's krijgt u teruggestuurd. overige illustraties aileen op verzoek. Auteurs ontvangen drie 
presentexemplaren, eventueel meer na overleg vooraf met de hoofdredacteur. 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de vereniging omvat onder meer een abonnement op Lacerta (zesmaal per jaar) en bet Mededelingenblad (elfmaal per 
jaar). Verenigingsjaar en jaargang lopen van oktober tot en met september. De contributie voor 1994-1995 bedraagt f55,00 (Nederland en 
Belgie), f80,00 (elders). 
Adreswijziging, aanmelding, of opzegging (v66r 1 september) bij de 1edenadministratie. 
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De Drieteen-Doosschildpad (Terrapene carolina triunguis) 

Familie Emydidae, Moerasschildpadden. 
De Verenigde Staten: Missouri tot Texas en zuidwest Georgia. 
Ze hebben een schildlengte van tien tot twaalf em, bij uitzondering tot 16,5 em. 
Gewoonlijk slechts drie tenen aan de achterpoten. Het rugschild is steeds weinig 
getekend, maar de kop en voorpoten van de mannetjes zijn opvallend bont, zwart 
en rood tot blauw en oranje in verschillende intensiteiten. Vrouwtjes met meer wit 
en oranje op de kop en geelbruine ogen. 
Bosranden en open Iandschappen, niet al te droge plaatsen. Verstoppen zich onder 
rottend plantenmateriaal en zitten ook graag eens in de madder. 
Drie tot vijf eieren. Deze komen na tien tot veertien weken uit. Vrouwtjes kunnen 
tot vier jaar na de Iaatste paring bevruchte eieren Ieggen. 
Levendige en nieuwsgierige dieren met, zoals voor schildpadden gebruikelijk, 
weinig ontzag voor de inrichtig van de bak. 
Van nature allerlei kleine ongewervelden, slakken en wormen met name, op 
Iatere Ieeftijd meer plantaardige voedsel. In het terrarium allerlei soorten voer, van 
kattebrokken tot fruit en jonge muizen. 
Een niet al te kleine bak waarin iets te doen valt, dus ingericht met een verhoging, 
een stronk of iets dergelijks. Een waterbak is sterk aan te bevelen. 

CONANT, R. 1975. A field guide to reptiles and amphibians of eastern and central North 
America. Houghton Mifflin Co., Boston. 
ERNST, C.H. & R.W. BARBOUR. 1989. Turtles of the world. Smithsonian Institution Press, 
Washington. 

Tekst en tekening: Peter Mudde 

Andere bladen: Trillende gevoelens 
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MESTEL, R., 1994. Courting tree frogs make the earth move. New Scientist 144: 8. 
en: 
HOLDEN, C., 1994. Vertebrate vibrations. Science 266: 1810. 

Wie weleens in een tropisch regenwoud in bijvoorbeeld Puerto Rico of Maleisie is 
geweest, weet welk een muur van geluid daar geproduceerd wordt door aile moge
lijke dieren. Als je als schepsel in een dergelijke omgeving voor je communicatie 
aangewezen bent op geluiden, is het denkbaar dat je gedwongen wordt naar andere 
manieren om te zien om je met soortgenoten te verstaan. 
Onlangs is in Maleisie een boomkikker ontdekt waarvan het vrouwtje door te trom
melen met haar tenen de aandacht trekt van mannetjes. Het ging hier duidelijk niet 
zozeer om het geluid maar om de trilling van de ondergrond. Een dergelijke seis
mische communicatie was al eerder waargenomen bij de Witlip-kikker uit Puerto 
Rico (Leptodactylus albilabris). Dit dier brengt de grand aan het trillen met zijn 
keelzak. Een sterk ontwikkeld onderdeel van het binnenoor (waar bij ons het even
wichtsorgaan gesitueerd is) maakt het mogelijk deze laagfrequente trillingen waar 
te nemen, met een gevoeligheid die honderdmaal grater is dan wat mensen kunnen. 
Wetenschappers verwachten bij amfibieen en reptielen nog meer diersoorten te zul
Ien ontdekken die zich van een dergelijk communicatiesysteem bedienen, omdat bij 
hen de bouw van het binnenoor daarvoor geschikt is. 

Samenvatting: John Boonman 
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Notities over de Esculaapslang 
(Elaphe longissima) in de literatuur, 
de natuur en het terrarium 

INLEIDING 
De slangen van bet geslacht Elaphe zijn 
populaire terrariumdieren. Voor de 
Europese vertegenwoordigers van dit 
geslacht geldt dit bet minst. Reden voor 
mij om de Esculaapslang, Elaphe lon
gissima (Laurenti, 1768), eens nader te 
belichten. Ik hoop daarmee tevens een 
samenvatting te presenteren van de ge
gevens in de mij beschikbaar gestelde, 
met name Duitstalige, literatuur. Deze 
gegevens zal ik zonodig aanvullen of 
bevestigen met mijn ervaringen opge
daan tijdens waamemingen in het veld 
en het terrarium. 

GESCHIEDENIS VAN EEN NAAM 
De Esculaapslang, Elaphe longissima, 
is bij velen bekend als de slang om de 
staf in het 'Esculaapteken' van de diver
se medische beroepen. Dit teken heeft 
zijn oorsprong in Mesopotamie waar 
Ningishzida, god der geneeskunde, een 
staf droeg met daaromheen de twee
slachtige en tweekoppige slang ge
naamd Sachan (BAUCHOT, I994). 
Vermoedeiijk heeft deze als voorbeeld 
gediend voor bet latere Esculaapteken 
in de Griekse oudheid. In de Ilias van 
Homerus kan men lezen dat Asklepios 
een goede arts was die mede door toe
doen van de slang tot 'God der 
Geneeskunde' werd verheven (vgl.: 
ZIMNIOK, 1984 ). Asklepios wordt dan 
ook vaak afgebeeld met in de hand een 
staf waar omheen zich een slang heeft 
gewikkeld. De slang zou zieke li
chaamsdelen kunnen genezen door ze 
te likken. Uit een artikel in het medi
sche tijdschrift The Lancet blijkt dat de 
Vierstreepslang (Elaphe quatuorline-

at a), een slang met een verspreidings
gebied deels gelijk aan dat van de 
Esculaapslang, een celgroeistimulerend 
eiwit in het speeksel heeft (vgl.: VAN 
DER VLUGT, 1994). Het moet daarom 
niet worden uitgesloten dat de oude 
Grieken niet Elaphe longissima maar 
Elaphe quatuorlineata uitbeeldden en 
aanbaden als de 'Esculaapslang'. 
In 293 v. Chr. werd naar aanleiding van 
een al drie jaar durende pestepidemie in 
Rome (ltalie) een Esculaapslang uit de 
Asklepios-tempel te Epidauros (Grie
kenland) gehaald en per schip naar 
Rome gebracht. Door toedoen van dit 
dier werd de pest verdreven en een 
Romeinse god was geboren, namelijk 
Aesculapius. 
Door de Romeinen zou de Esculaap
slang meegenomen zijn tijdens veld
tochten en aldus in het huidige 
Duitsland zijn beland, waar hij nu in 
onderling ge'isoleerde gebiedjes voor
komt nabij Schlangenbad, Hirschhorn 
en Passau (vgl. ZIMNIOK, I984). Het 
voorkomen van de Esculaapslang op 
die plaatsen is echter vrijwel zeker au
tochtoon, waarvoor ondermeer fossiele 
vondsten uit het Pleistoceen van noor
delijk Midden-Europa alsook het resul
taat van taalkundig en kunsthistorisch 
onderzoek pleiten (BOHME, I 993). 

BESCHRIJVING 
De Esculaapslang is een van de grootste 
slangen van Europa. De meeste veld
gidsen geven een maximumlengte tus
sen 140 en 160 em. ARNOLD et al. 
(I 978) noemen 200 em als maximum 
en een waarde van onder de I 40 em als 
meest voorkomende lichaamslengte. 
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Lengtekampioen is een in het wild aan
getroffen Oostenrijks exemplaar van 
225 em {LUTIENBERGER, 1978; 
BOHME, 1993). 
BOHME ( 1993) toont aan dat de manne
lijke exemplaren van deze soort bedui
dend groter worden dan de vrouwelijke. 
Door Van Marie en mij werden vier 
vrouwen en twee mannen gehouden 
waarbij het tegenovergestelde bleek. 
Het ging hier om in gevangenschap ge
boren en opgekweekte dieren, waarvan 
de vrouwtjes (geboortejaar 1990) 130 
em lang zijn en vrij fors gebouwd, en de 
mannetjes (geboren in 1989) een lengte 
hebben van 120 em en daarbij nogal 
slank zijn. 
Het verschil in geslacht is duidelijk 
waarneembaar. Het mannetje heeft bij 
gelijke totaallengte een langere staart 
dan het vrouwtje. Tevens is bij het man
netje net na de cloaca duidelijk een ver
dikking van de staart te zien door de 
aanwezigheid van de twee hemipenes. 
De Esculaapslang heeft een slanke 
bouw. De kop is relatief klein, smal en 
meestal onduidelijk van de hals ge
scheiden. Aile schubben zijn glad, zij 
het dat die van de buik aan de uiteinden 
naar de flank zijn omgeknikt en er zeld
zame populaties bestaan met gekielde 
rugschubben. De rugzijde van deze 
slang kan geelbruin, olijfgroen, grauw
bruin of grauwzwart van kleur zijn met 
over de hele lengte kleine witte stipjes 
(ARNOLD et al., 1978; GRUBER, 1989 
en BOHME, 1993 ). De onderzijde is 
egaal geel of creme van kleur. Er zijn 
melanistische (zwarte) en albino exem
plaren bekend. Volwassen dieren heb
ben vaak een vage streeptekening in 
de lengte over de rug. Deze streepteke
ning is volgens ARNOLD et al. (1978) 
vooral te vinden bij exemplaren uit 
Italie en op Sicilie, die door andere au
teurs Elaphe longissima romana wor
den genoemd. BOHME ( 1993) merkt 
echter op dat de streeptekening ook 

veelvuldig voorkomt in andere popula
ties en vooral in het westelijke versprei
dingsgebied van de slang. Door hem 
wordt onder andere de populatie rond 
Schlangenbad (Duitsland) als voor
beeld gegeven. Deze feiten kunnen er 
volgens mij op duiden dat het gestelde 
door ZIMNIOK (1984), met betrekking 
tot de verspreiding van de Esculaap
slang door de Romeinen, niet helemaal 
naar het rijk der fabelen moet worden 
verwezen. 
Direct achter de kop heeft de Esculaap
slang aan weerszijden een gele v lek die 
naarmate het dier ouder wordt vervaagt. 
Mij is opgevallen dat Esculaapslangen 
uit Frankrijk helderder vlekken hebben 
dan die uit het Dorotheer Wald nabij 
Wenen. Ook verder zijn de dieren uit 
Frankrijk Iichter van kleur (groener) 
dan de dieren uit het Dorotheer Wald. 
Laatstgenoemde dieren zijn donker
groen/bruin van kleur en naar mijn me
ning minder mooi. 
De jongen van de Esculaapslang ver
schillen in tekening van de ouderdieren. 
Ze hebben 4-7 rijen kleine donkere 
vlekken over de lengte van de rug en 
een sterk getekende kop. Op de hals 
hebben ze aan weerszijden een opval
lend Iichte vlek waardoor het lijkt alsof 
ze een 'ring' om de nek hebben. Jonge 
Esculaapslangen kunnen dan ook mak
kelijk worden aangezien voor jonge 
Ringslangen, Natrix natrix. Volgens 
BOHME (1993) heeft de Esculaapslang 
23 (zelden 21) rijen dorsalia (rugschub
ben) midlijfs; 195 tot 250 ventralia 
(buikschilden) en 60 tot 104 paar sub
caudalia (onderstaartschubben). 

ONDERSOORTEN 
EN VERSPREIDING 
Er worden momenteel (BOHME, 1993) 
drie ondersoorten van de Esculaapslang 
onderscheiden, te weten Elaphe longis
sima longissima, Elaphe longissima ro
mana (Suckow, 1798) en Elaphe ion-
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Biotoop Elaphe I. longissima: een houthakkerplaats in het Dorotheer Wald (Wenen). Foto: C.M. Langeveld 
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gissima ssp. (sensu Nilson & Andren, 
1984). 
Elaphe l. /ongissima heeft als versprei
dingsgebied Noordoosr-Spanje, Frank
rijk, Zwitserland, Oostenrijk, enkele 
plaatsen in Duits land, verder Tsj echie 
en Slowakije, Zuid-Polen, Noord- en 
Midden-ltalie, voormalig Joegoslavie, 
Grieke nland, Hongarije, Roemenie, 
Moldavie, het westen van de Oekraine, 
Alban ie, Griekenland, Bulgarije, hier 
e n daar in Noord-Turkije en Noord
Jran , en het westen van de Kaukasus. 
Het meest noordelijke punt in het ver
spre idingsgebied is het ge'isoleerde 
voorkomen bij Schl angenbad (Rhein
gau-TaUJms, Duits land). 
Elaphe l. romana heeft als verspre i
dingsgebied Midden- en Zuid-ltalie als
mede Sicilie . Volgens K.-D. Schulz 
(pers. med. 1994) is uit recent, nog niet 

gepubliceerd, onderzoek gebleken dat 
Elaphe /. romana o.a. qua bloedbeeld 
Sterk afwijkt van de nominaatvorm. Het 
ligt dan ook in de verwachting dar deze 
ondersoort binnen afzienbare tijd als 
een op zichzelf staande soort wordt be
noemd. 
Elaphe longissima ssp zou een recente
lijk ontdekte ondersoort zijn d ie ge'lso
leerd bij het Urmia-meer in Iran voor
komt. In oudere li teratuur wordt ook 
nog Elaphe /. persica als ondersoort ge
noemd. Deze benaming werd gebruikt 
voor een kleine e n me lanistische votm 
van de Esculaaps lang in Noord- lran 
(langs de Kaspische Zee). Uit onder
zoek van NILSON & ANDREN ( 1984) is 
echter gebleken dat deze slang zodanig 
afwijkt van de nominaatvorm dat ze nu 
als zelfstandige soort, Elaphe persicct, 
door het Ieven gaat. 

Lacerta 53(6) 



Efaphe fongissima romano (S icilie). 
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GRUBER ( 1989) noemt als ondersoort 
nag Elaphe I. rechingeri. Deze onder
soort zou aileen vo01·komen op het ei
land Amorgos in de Cycladen 
(Griekenland). ARNOLD et al. ( 1978) 
geven aan dat het hier gaat om een vorm 
van de Yierstreepslang (Elaphe qua
tuorlineata). Het betreft hier de voor
heen als aparte soort beschouwde 
Elaphe rechingeri (Werner 1935). Oak 
BOHME ( 1993) geeft aan dat E. rechin
geri geen Esculaapslang is. Hij wijst 
erop dat deze reeds door LOTZE ( 1970) 
ontmaskerd is als een Elaphe quatuorli
neclfa. KRATZER ( 1973) geeft aan dat 
E. rechingeri geen zelfstandige onder
soon is van E. quatuorlineata maar een 
niet of nauwelijks getekende variant 
van Elaphe quatuorlineata muenteri 
(Bedriaga, 188 1) mede omdat zwak en 
sterk getekende op hetzelfde eiland le-

Foto: K.-D. Schulz 

ven. LOTZE (zie BOHME & SCERBAK, 
1993) trof beide varianten aan bij jon
gen uit een en hetzelfde legsel. 

BIOTOOP EN LEEFW IJZE 
De Esculaapslang is vooral overdag ac
tief. Hij komt voor tot 1800 meter hoog
te en geeft de voorkeur aan droge biota
pen. Hij houdt van zonnige plekken 
waar hij beschut is tegen de wind en 
wordt aangetroffen tangs bosranden, 
tussen rotsen en op oude muren en ru"i
nes (TRUTNAU, 1981; ARNOLD et al. , 
1978). BOHME ( 1993) geeft aan dat in 
Oostenrijk, met name ten noorden van 
Wenen, deze s lang ook veelvuldig 
wordt waargenomen in 'Auwaldgebie
den' . Het betreft hier bossen die worden 
doorsneden door kleine stroompjes die 
uiteindelijk in de Donau uitmonden. 
TIEDEMANN ( 1990) noemt nog als bio-
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toop in de omgeving van Wenen Iichte 
loofbossen op heuvel- en bergachtig 
terrein waar niet al te grote tempera
tuurschommelingen plaats vinden. Tij
dens eigen waamemingen van 1990 tot 
en met 1994 in de maand mei binnen 
een populatie Esculaapslangen in bet 
Dorotheer Wald ten zuiden van Wenen, 
trof ik de slang aan op en in hopen 
sprokkelhout, in drassige weiden en 
langs vochtig loofbos ongeveer drie 
meter van de bosrand. Tevens vond ik 
deze slang op een houthakkersplaats 
(LANGEVELD & VAN MARLE, 1993 ). 
Het bleek dat de slangen graag opge
rold tussen ongeveer 30 a 40 em hoog 
gras lagen, vertrouwend op hun schut
kleur. Ze vluchtten pas als ze werden 
aangeraakt. De meeste slangen zag ik 
tussen 09.30 uur en 13.00 uur (zomer
tijd) op halfbewolkte tot lichtbewolkte 
dagen. Het grootste aantal trof ik aan 
tussen 10.30 uur en 12.00 uur. Tijdens 
wanne dagen van 25°C of meer, werden 
geen slangen aangetroffen. Wanneer ik 
een ·slang ving voor nadere bestudering 
beet hij hevig om zich been. Enkele 
exemplaren scheidden daarbij een sterk 
naar muskus ruikende vloeistof af. 
Nadat ze werden teruggezet op de 
plaats waar ze waren gevangen, vlucht
ten ze direct bet sprokkelhout in. Een 
ander waargenomen afweergedrag be
stood uit bet afplatten van de kop en bet 
oprichten van bet voorste deel van bet 
lichaam. Vervolgens viel bet dier uit 
naar zijn belager. 
Het voedsel van de Esculaapslang be
staat voor bet grootste deel uit knaag
dieren, maar er worden ook vogels en 
hagedissen gegeten (ARNOLD et al., 
1978; BOHME, 1993; GRUBER, 1989). 

VOORTPLANTING ALGEMEEN 
Nadat de slangen in de maanden april of 
mei uit hun winterslaap zijn gekomen 
vinden in de maanden mei en juni de pa
ringen plaats. Voorafgaande aan deze 

paringen houden de · mannetjes onder
ling baltsgevechten waarbij ze om el
kaar been kronkelen en e1kaars kop te
gen de grond proberen te drukken. 
Tijdens de paringen bijt bet mannetje 
bet vrouwtje in de nek waama hij zijn 
cloaca onder die van bet vrouwtje 
brengt en een hemipenis inbrengt (eigen 
waameming). In juli worden vervolgens 
5 tot 10 eieren gelegd in o.a. mesthopen 
en holle, vermolmde borneo (BOHME, 
1993; GRUBER, 1989). De eieren heb
ben een matwitte, leerachtige schaal 
waarbij de lengte varieert van 35 tot 58 
mm en de breedte van 17 tot 25 mm 
(BOHME, 1993). De grootte van de ei
eren is afhankelijk van de grootte van de 
moederslang ( een grote slang geeft gro
te eieren). De schaal van Esculaap-slan
geneieren die in gevangenschap zijn ge
legd, is niet glad zoals bij de meeste 
slangeneieren, maar voorzien van een 
groot aantal puntjes in de vorm van ro
zetjes (SCHMIDT, 1990). Ook de eieren 
die bij mij in bet terrarium gelegd wer
den hadden die puntjes. Of de eieren 
van in bet wild levende exemplaren ook 
deze puntjes vertonen is mi j niet be
kend. In de door mij gelezen literatuur 
werd er verder niet over gesproken. 
Gedurende de incubatieperiode nemen 
de eieren vocht op waardoor ze groeien. 
Over de incubatieduur van de eieren in 
de vrije natuur heb ik in de literatuur 
niets kunnen vinden. Voor in gevangen
schap gelegde eieren geldt een incuba
tieduur van 60 dagen bij een incubatie
temperatuur van 24-26°C (TRUTNAU, 
1981 ). Ook MATTISON ( 1988) spreekt 
over eieren die in gevangenschap zijn 
gelegd en geeft een incubatieperiode 
aan van 47 tot 61 dagen (geen incubatie
temperatuur vermeld). Tenslotte noemt 
SCHMIDT ( 1990) 60 dagen een gangba
re incubatieduur en hij vermeldt verder 
nog dat bij een incubatietemperatuur 
tussen de 31-32°C de eieren na 48 a 49 
dagen uitkomen. 
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HET T ERRARIUM 
Na de algemene beschrijving van de 
Esculaapslang en de waarnemingen in 
de vrije natuur, geef ik. nu mijn bevin
dingen met deze slang in gevangen
schap. lk ben in het bezit van drie die
ren die in Nederland geboren zijn: een 
mannetje uit 1989 en twee vrouwtjes ( I 
en 2) uit 1990. Mijn dieren stammen af 
van dieren uit Zuid-Frankrijk. 
Het terrarium waar zein worden gehou
den is 80 em lang, 50 em diep en 70 em 
hoog en gemaakt van wi t geplastifi
ceerd meubelplaat. Als substraat ligt er 
een ongeveer 3 em dikke laag zaagsel 
in. Als verwarming gebruik ik een re
fleetorlamp. In het voorjaar wordt een 
40 Watt en in de zomer een 25 Watt 
lamp gebruikt. De verliehting in het ter
rarium brandt in vootjaar en zomer 12 
uur per dag en 6 a 8 uur per dag in het 
najaar. Tijdens zeer warme zomerdagen 
(>30°C) wordt de verliehting terugge
bracht tot enkele uren. Zo'n 20 em on
der de lamp bevindt zich een ligplank 
met daarop een stuk kurks~hors. 

Jonge £/aphe I. /ongissima komt ui t. 

Ongeveer 15 em onder deze ligplank 
bevindt zieh een tweede, smallere, Jig
plank waar eveneens een stuk kurk
sehors op Iigt. Op de bodem ligt een 
derde stuk kurk en een plastic sehuil
doos van 20x 15x6 em (lxbxh) die deels 
gevuld is met zaagsel. Het kurksehors 
en de sehuildoos worden veel door de 
slangen gebruikt als sehuilplaats. 
Een waterbak met een doorsnede van 
20 em wordt door de slangen uits lui
tend gebruikt om te drinken. 

GEDRAG EN VERZORGING 
De Eseu laapslang is een, in het terrari
um, niet agressieve rustige slang. De 
verschillende individuen die ik verzorg 
Iaten zich makkelijk uit het terrarium 
nemen voor eontrole. Ze zijn niet 
schuw en er is zelfs sprake van een 
beetje nieuwsgierigheid die zieh uit 
door het fe it dat de dieren naar de ruit 
komen wanneer ik voor het terrarium 
sta. Ze zijn met name 's avonds aetief. 
Tijdens de voedering is het zaak de drie 
slangen te seheiden omdat ze anders de-

Foto: C.M. Langeveld 
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Elaphe I. /ongissima verscholen in het gras (Wenen). 
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Foto: C.M. Langeveld 

zelfde prooi grijpen. Twee s langen wor
den uit het terrarium gehaald en afzon
derlijk in een em mer gestopt waar ze di
rect een prooi krijgen aangeboden. De 
slangen eten zowel levende als dode 
prooien ui t de hand. lk geef ze per week 
eenmaal I a 2 muizen te eten. Ook jon
ge ratten van enkele weken oud worden 
graag gegeten. De prooidieren bied ik 

meestal Jevend aan, waarna de s langen 
ze grijpen en wurgen. In de maand sep
tember neemt de behoefte aan voedsel 
bij de s langen af en zijn ze aileen nog 
maar te verleiden met nestmuizen en 
nestratten. De prooidieren worden ook 
tijdens de vervellingsperiode geaccep
teerd. Gedurende de vervellingsperiode 
van de slangen sprm!i ik om de andere 
dag wat water in het terrarium. Yer
moedelijk door de verhoogde lucht
vochtighe id hebben de s langen nooit 
problemen gehad met hun vervelling. 

WINTERSLAAP/RUST 
TIEDEMANN ( 1990) meldt dat de 
Esculaapslang in de maand september 
of uiterlijk begin oktober de winter
slaapplaats opzoekt. Esculaapslangen 
kunnen overwinteren in eenzelfde 
ruimte met andere s langen, bijvoor
beeld met Hierophis (Coluber) viridi
flavus (BAUCHOT, 1994). De mannetjes 
gaan eerder in winters laap dan de 
vrouwtjes en de jongen (BOHME, 
1993). Gedurende deze inactieve perio
de worden de lichaamsfuncties van de 
slangen tot een minimum gereduceerd. 
Op zijn vroegst eind maart, op zijn 
laatst begi n mei, komen de dieren uit de 
winterslaap. 
Gelet op bovenstaande geef ik mijn die
ren e lk j aar een winterslaaplrust van 3 a 
5 maanden. Yanaf oktober neemt de 
temperatuur af in het terrarium en wordt 
de duur van de verlichting verkort. 
Media november gaat de verlichting ge
heel uit. Eind november worden de 
s langen per sekse gesche iden en in een 
piepschuimen doos gezet die voor drie
kwart gevuld is met vochtige beukebla
deren. Deze dozen worden in een kamer 
geplaatst waar de temperatu ur schom
melt rond de I ooc (maximum gemeten 
temperatuur l6°C, minimum gemeten 
temperatuur 7°C). Eind februari, begin 
maart, worden de s langen gelijktijdig 
uit de winters laap gehaald. 

Lacerta 53(6) 



Lacerta 53(6) 

KWEEK 1993 
Mijn slangen werden op 23 februari 
1993 uit de winterslaap gehaald en per 
sekse gescheiden in een terrarium ge
plaatst. Nadat het mannetje op 4 april 
was verveld werd hij om de 5 dagen 
voor de duur van ongeveer 24 uur bij de 
vrouwtjes gezet. Als het mannetje bij de 
vrouwtjes zat werd er wat 'gerommeld' 
hetgeen resulteerde in paringen op 8, 11 
en 17 april. Omdat de paringen groten
deels in het zaagsel plaatsvonden was 
het voor mij niet na te gaan met welk 
vrouwtje het mannetje paarde. Andere 
paringen heb ik niet gezien. Wei vond ik 
sporen van sperma op het kurkschors en 
de ligplank. Begin mei werd het manne
tje definitief bij de vrouwtjes geplaatst. 
Nadat de vrouwtjes beide op 10 mei 
verveld waren, werd er in het terrarium 
een plastic legdoos neergezet van 
20x20x15 em (lxbxh). Dit was een diep
vriesdoos met in de deksel een gat met 
een diameter van 6 em. Deze doos was 
voor de helft gevuld met vochtig zaag
sel. Tijdens mijn afwezigheid wegens 
vakantie in mei legden de vrouwtjes in 
de periode tussen 19 en 23 mei elk een 
legsel van respectievelijk 5 en 6 eieren. 
Op 19 mei had een neef van mij zowel 
in de legdoos als in de plastic schuil
doos gekeken, maar had toen geen ei
eren aangetroffen. Op 23 mei trof ik tot 
mijn verbazing de eieren niet aan in de 
legdoos maar in de droge plastic schuil
doos. Toen ik de I 1 eieren er uit haalde 
waren ze zeker voor 50% ingevallen en 
voelden hard en droog aan. Met in het 
achterhoofd dat het toch niks zou wor
den legde ik de eieren in een broedstoof 
op vochtig zaagsel. De temperatuur in 
de broedstoof schommelde tussen de 
27° en 28°C. Tot mijn verbazing begon
nen de eieren nu sterk te zwellen en tien 
dagen later stonden ze strak gespannen. 
Na 44 dagen, op 3 juli 1993, kwamen 
aile 11 eieren uit. De jongen vervelden 9 
dagen na het uitkomen. 

KWEEK 1994 
Op 12 maart 1994 werden de slangen 
uit de winterslaap gehaald en ditmaal 
aile drie in hetzelfde terrarium ge
plaatst. Op 20 maart nam ik een paring 
waar tussen het mannetje en vrouwtje I. 
Nadien trof ik aileen nog maar sperma
sporen aan. Paringen zag ik niet meer. 
Om niet dezelfde fout te maken als in 
1993 besloot ik ook de plastic schuil
doos te voorzien van vochtig zaagsel. 
Op 7 mei werden er door vrouwtje 1 to
taal 7 eieren in de schuildoos gelegd. 
V rouwtje 2 legde op 12 mei 6 eieren in 
de schuildoos. De eieren werden dit
maal overgebracht naar een broedstoof 
met een lagere temperatuur, namelijk 
tussen de 25 en 27°C. Een ei van het 
legsel van vrouwtje 1 zag er vanaf het 
begin slecht uit en bedierf na een week. 
Ondanks het feit dat de twee legsels met 
vijf dagen verschil gelegd waren kwa
men aile eieren in de periode 23-24 juni 
uit. De incubatieperiode duurde derhal
ve respectievelijk 47 en 42 dagen. De 
jonge slangen vervelden na 11 dagen. 

OPKWEEK JONGEN 
In de literatuur wordt vermeld dat de 
jongen van de Esculaapslang in gevan
genschap makkelijk aan het eten gaan 
(TRUTNAU, 1981; MATTISON, 1988). 
Hoiting (pers. med. 1994) vertelde mij 
dat zijn jongen elk jaar direct nestmuis
jes aten. Zijn dieren zijn afkomstig uit 
het voormalige Joegoslavie. Mijn erva
ring met de jonge slangen is juist het te
genovergestelde. Van de in totaal 23 
jongen aten er maar 11 binnen een 
maand na de eerste vervelling. Ook de 
(in gevangenschap geboren) ouderdie
ren gaven aanvankelijk problemen met 
eten. Door de dieren al in het eerste le
vensjaar een 'winterrust' te geven en ze 
in januari weer op te warmen begonnen 
ze uit zichzelf goed te eten. Wanneer de 
jongen eenmaal goed eten zijn ze in hun 
derde levensjaar geslachtsrijp. 
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TER AFSLUITING 
Zoals is gebleken is de Esculaapslang 
een makkelijk te verzorgen slang die 
ook bij het nakweken geen problemen 
zal geven. Ik hoop dan ook dat bij een 
groot aantal reptielenliefuebbers de in
teresse voor deze slang is gewekt. In 
Nederland loopt het aantal gehouden 
dieren sterk terug. Bovendien valt het 
aantal nagekweekte dieren tegen. 
Omdat de Esculaapslang in de Ianden 
waar zij voorkomt is beschermd, is het 
naar mijn mening zaak om de nu in ge
vangenschap gehouden 'populatie' in 
stand te houden en zo mogelijk uit te 
breiden door het nakweken nog meer te 
stimuleren. Het ligt in de verwachting 
dat het houden van reptielen afkomstig 
uit Europa ook in Nederland zal worden 
verboden met uitzondering van de reeds 
in gevangenschap gehouden dieren en 
de nakweek ervan. Een maatregel overi
gens waar ik achter zou staan. 

Jongen van Elaphe I. longissima. 
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NOTES ON ELAPHE LONGISSIMA ; FROM 
THE LITERATURE AND THE FfELD, 
AND TN CAPTIVITY 
Data on Elaphe /ongissima (Laurenti, 1768) 
were collected from the literature and from 
personal field and captive observations. 
Three subspecies have been determined: £. I. 
longissima, E. /ongissima romana en E.lon
gissima ssp. Their respective distribution, bio
tope and li fe style are discussed. A fourth 
subspecies, Elaphe I. persica, has been reclas
sified as an independent species. The errone
ous mention in some of the li terature of 
£/aphe I. rechingeri as a subspecies is discus
sed. £. longissima was observed during holi
days of the author over a period of five years 
from May 1990 to May 1994 in the Dorotheer 
Wald to the south of Vienna (Austria) where it 
was found in the shrubs and along the border 
of the wood. Most animals were found in 30 to 
40 em high grass. They were usually spotted 
between 10.30 and 12.00. No animals were 
seen when the temperature rose above 25°C. 
Most were seen on days with half or light 
cloud cover. 
The author kept three animals, one male (born 
1989) and two females (born 1990) in a terra-

Foto: C.M. Langeveld 
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rium measuring 80x50x70 em provided with a 
sawdust substrate. After a four month hiberna
tion they were placed in two terraria (sexes 
apart) on 23 February 1993. On 8, 11 and 17 
April the male was placed with the females 
and mating occurred on each of the days. The 
females laid five and six eggs between 19-23 
May. These were placed in an incubator and 
kept at 27-28°C. It was noted that the shell of 
the eggs was not smooth but rough due to the 
presence of points in the form of rosettes. All 
the eggs hatched after 44 days. On 7 and 12 
May 1994 the females again laid eggs (six and 
seven respectively; one of the latter batch died 
quickly). These clutches were incubated at a 
temperature of 25-27°C. They hatched after 
42 and 47 days. The young snakes shed their 
skin after nine days in 1993 and 11 days in 
1994. Only eleven of the 23 snakes could eat 
independently within a month of their first 
shedding. 
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Portret van een mannetje Cordylus caraphracrus. Fotu: Mary Yriens 

De Gepantserde Gordelstaarthagedis 
( Cordylus cataphractus) in de natuurlijke 
biotoop en de kweek in gevangenschap 

IN LEIDING 
In november en december 1992 maak
ten wij in een kleine g roep een vijf we
ken durende tocht door Namibie en 
Zuid-Afrika. Wij bezochten diverse bi
otopen van een groot aantal hagedissen, 
waaronder dat van de Gepantserde 
Gordelstaarthagedis. Hieronder volgt 
een beschrijving van onze waarnemin
gen alsmede een vers lag van onze terra
rium- en kweekervaringen. 

VERSPREIDINGSGEBIED 
Dit beslaat het kustgebied van de weste
lijke Karoo van Little Namaqualand tot 
Matjiesfontein (BRA NCH 1988). LO

VERIDGE (1944) noemt een 240 km 
brede kuststrook, I 60 km ten zuiden 
van de Oranjerivier. 

BIOTOOP 
Wij troffen de Gepantserde Gordel
staarthagedis (Cordy! us cataphractus) 
aan in de omgeving van Lambert's Bay 
in het kustgebied van Namaqualand. Op 
enke le tie ntallen meters van het strand 
in een door kle ine "kopjes" (kleine rots
formaties) afgewisseld duingebied be
woonden familiegroepjes elk hun eigen 
territorium, dat bestaat uit enkele grote, 
platte, op en over elkaar heen liggende 
stenen. LOVERJDGE (I 944) trof de die
ren aan op zandsteenformaties, waar
voor de dieren volgens hem een voor
keur zouden hebben in verband met de 
zich hierin bevindende diepe scheuren. 
Hij trof groepjes van maximaal acht in
dividuen aan. 
Op de plaatsen waar de dieren zich in 
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de zon opwarmden werd rond 13.00 uur 
op de rotsen een temperatuur van 37°C 
gemeten ; onder de rotsen echter was het 
29°C. De luchtvochtigheid was op dat 
tijdstip 55%. Deze loopt 's nachts op tot 
ongeveer 75% door landinwaarts trek
kende vochtige Iucht van zee en door 
afkoe ling. 
Op een van de rotsen werd een grate 
hoeveelheid uitwerpselen aangetroffen, 
waarin een groat aantal dekschilden van 
kevers waren te onderscheiden. Een van 
de familiegroepjes die wij aantroffen 
bestond uit een mannetje, een vrouwtje 
en een juve niel dier van c irca een jaar 
oud, alsmede een Bibron's Nachtgekko 
(Pachydactylus bibroni). LOVERIDGE 
( 1944) beweert, dat dit de enige hage
dissesoort is, die in het territorium van 
C. cataphractus word! geduld. Hoewel 
we Agama atra atra en Cordylus poly
zonus op dezelfde ' kopjes' als die van 
C. cataphractus aantroffen, vonden we 
de verschillende soorten niet in elkaars 
territorium. 

Leefgebied van Cordy! us cataphractus. 

STATUS IN HET WILD 
Vol gens BRANCH ( 1988) is de soort in 
het wild kwetsbaar en geniet hij wette
lijke bescherming. Hij staat vermeld in 
het Zuidafrikaanse 'Red Data Book'. In 
de jaren zestig en zeventig werden 
Gordelstaarthagedissen in Nederland 
massaal ge"importeerd. De massale ex
patten en het feit dat hij s lechts een 
klein verspre idingsgebied heeft hebben 
bijgedragen tot zijn thans bedreigde sta
tus. LOVERIDGE ( 1944) venneldde ook 
grate importen in Duits land in de jaren 
1930 en 193 1. 
In 1980 werd aile export door Zuid
Afrika verboden. Ondanks het feit dat 
deze hagedissen een vrij hoge leeftijd 
kunnen bereiken, BRANCH ( 1988) 
spreekt zelfs van circa 25 jaar, zijn in de 
jare n na 1980 niet veel exemplaren 
meer in gevangenschap aangetroffen. 
S lechts sporadisch werden, wellicht il
legaal geexporteerde, dieren in Neder
land aangeboden. 
Wij wille n dam·om het nut van een ge-

Foto: Henk Zwartepoorte 
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coordineerde kweek benadrukken en 
roepen daarom eenieder op die C. ca
taphractus verzorgt contact met ons op 
te nemen om de thans wei erg kleine 
populatie in gevangenschap van 1 0 
exemplaren met behulp van een fokpro
gramma verder te vergroten. 

BIOLOGIE 
C. cataphractus behoort tot de familie 
der Cordylidae, waarin volgens LOVE
RIDGE ( 1944) 13 soorten en 19 onder
soorten zijn ondergebracht. BRANCH 
(1988) spreekt over 20 soorten en 14 
ondersoorten. Zij zijn alle eierlevendba
rend, hetgeen betekent dat de jonge die
ren op het moment van geboorte het ei
v lies verlaten. Elke worp van C. 
cataphractus telt slechts een of twee 
jongen. 
Evenals van de Reuzenpantsergordel
staart (Cordylus giganteus) is van C. 
cataphractus bekend dat zij in kleine 
familiegroepjes Ieven. 

TERRARIUMERVARINGEN 
Van Lierop kocht in 1991 vier exempla
ren van een particuliere terrariumhou
der. De exacte herkomst was onbekend 
en slechts het vermoeden bestond dat 
zij in 1990 gelmporteerd waren. De die
ren werden gehuisvest in een verblijf 
van 150x120x70 em (lxbxh), dat gedu
rende 12 uur per dag wordt verwarmd 
met behulp van een 150 Watt infrarood
straler, waardoor maximaal een tempe
ratuur van 30°C wordt bereikt. Verder 
wordt het verblijf verlicht door van bui
ten komend daglicht, dat echter gefil
terd wordt door een polyesterruit. 
Er wordt dagelijks twee maal gesproeid 
en wei 's ochtends en 's avonds. De in
richting bestaat uit formaties van platte 
zandstenen, die direct door enerzijds 
een koppel en anderzijds het tweetal 
resterende mannetjes werden betrok
ken. De bodem bestaat uit een circa 10 
em dikke laag geel klapzand. 

Het voedsel dat driemaal in de week 
wordt verstrekt, bestaat uit meelwor
men, reuzemeelwormen, huiskrekels en 
veldkrekels. Alle voedseldieren wor
den bestoven met Gistocal en/of een 
mineralenmengsel dat ook voor duiven 
wordt gebruikt (zie kader voor prepara
ten). 

Calciumlactaat: kalkpreparaat, vervaardigd 
door de Fa. AUV, Cuijk, Holland. 
Davitamon AD3 aquosum: combinatiepre
paraat, bevat per druppel 270 I.E. vitamine 
A en 90 I.E. vitamine 0 3 in waterige oplos
sing. 
Gistocal: kalk- en vitaminenpreparaat, ver
vaardigd door de Fa. Beaphar, Raalte, 
Holland. 
Farmosan: wateroplosbaar vitaminenpre
paraat met de vitamines A, 0 3 en E, ver
vaardigd door de Fa. Farmix B.V., Putten, 
Holland. 
Osspulvit S: kalk- en skeletopbouwprepa
raat, vervaardigd door Madaus AG, 
Keulen, Duitsland. 
Sporavit: vitaminen- en mineralenprepa
raat, vervaardigd door de Fa. Trouw in 
Woerden, Holland. 
Vitamine 0 3: Duphasol 0 3 I 00 dry stable, 
cold water dispersable. Be vat 100.000 I.E. 
vitamine 0 3 per gram. Duphar BV, Weesp, 
Holland. 

Het drinkwater, dat permanent aanwe
zig is, wordt dagelijks ververst en ver
rijkt met Davitamon AD3 (5000 I.E. vi
tamine A en 2000 I.E. vitamine D3). 
Eenmaal in de maand wordt Farmosan 
(vier druppels op een halve liter water) 
toegevoegd. Geconstateerd is, dat regel
matig uit de drinkschaal wordt gedron
ken, doch dat de dieren een voorkeur 
hebben voor sproeiwater. 
In 1992 werd op 2 september na een 
drie weken durende vakantie een pasge
boren jong in het verblijf aangetroffen. 
Paringen of zelfs paargedrag was nooit 
waargenomen. 
Omdat niet precies was in te schatten 
hoe de twee afzijdig van het koppelle
vende mannetjes zich tegenover het 

Lacerta 53(6) 



Lacerta 53(6) 

Leefgebied van Cordy! us cataphractus. 

jonge dier zouden gedragen werd beslo
ten de twee mannetjes uit het verblijf te 
verwijderen. 
Het c irca zes em metende jonge dier 
werd extra bijgevoerd met kleine kre
kels en meelwormen, die het uit de hand 
aannam. Eenmaal werd geconstateerd, 
dat het moederdier een krekel uit de 
hand aannam en deze het jonge dier 
aanbood, waarna dit de krekel zonder 
aarzelen opat. 
Op 18 januari 1993 omstreeks I 1.30 
uur werd wei een paring waargenomen, 
die circa tien minuten duurde. Van enig 
baltsgedrag was nauwelijks iets te be
speuren. 
In de eerste week van juli van dat jaar 
werd wederom een jong in het verblijf 
aangetroffen, waardoor het aantal die
ren in het verblijf nu vier bedraagt. Aile 
dieren verdragen elkaar goed en van 
enige agressie of onverdraagzaamheid 
is geen sprake. Dit komt overeen met 
onze waarneming in het wild en de pu
blikaties dat de soort in familiegroepen 
leeft (BRANCH, 1988; SWITAK, 1987 en 
LOVERIDGE, 1944). 

Foto: Henk Zwartepoorte 

In het voorjaar van 1994 werden de bei
de jonge dieren van 1992 en 1993 apart 
gehui svest in verband met de mogelijk 
op handen zij nde geboorte van een 
nieuw jong in juli of augustus. 
De zwangerschap bleek echter op 19 
juli te ei ndigen in de geboorte van een 
volledig ontwikkeld dood jong, dat in 
het eivlies in het te rrarium werd aange
troffen. De dood van het embryo is wel
licht te wijten aan de extreem hoge tem
peraturen in de maanden juni en j uli. 
Het diertje mat 7,5 em en woog 6 gram. 
Zwartepoorte ontving in 1989 kort na 
elkaar drie exemplaren, waarvan een 
dier (dier 3) duidelijk mannelijke ken
merken vertoonde. Het was vee! groter 
dan de andere twee (dieren I en 2) en 
bezat meer ontwikkelde fe moraalpo
rien. 
De dieren I en 3 werden aan de 
Diergaarde Blijdorp door particulieren 
afgestaan met slechts de mededeling 
dat zij zich ca. tien jaar in gevangen
schap bevonden. De Diergaarde 
Blijdorp op haar beurt stond de dieren 
aan mij in fokleen af. Dier 2 ontving ik 
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op dezelfde voorwaarde van Piet 
Nuijten. Dit verkeerde ook al meer dan 
tien jaar in gevangenschap (NUIJTEN, 
1989). 
De dieren l en 2 werden aanvankelijk 
samen gehuisvest in een verblijf van 
1 00x80x80 em (lxbxh). De klimaatge
gevens worden verderop in dit artikel 
besproken. Na een maand werd beslo
ten de dieren van elkaar te scheiden in 
verband met dominant gedrag van dier 
1. Dit uitte zich door regelmatig naja
gen door dier 1 en bet onvoldoende op
nemen van voedsel door dier 2 waaruit 
wellicht te concluderen valt, dat twee 
vrouwtjes elkaar binnen een beperkt ge
bied niet accepteren. Dier 2 at na het se
pareren wei weer voldoende. Vrij kort 
hierna ontving ik dier 3, dat na een 
quarantaineperiode van zes weken bij 
dier l werd geplaatst; deze combinatie 
ontwikkelde zich goed. 
Later in 1990 werd nog eenmaal gepro
beerd dier 2 bij de beide andere te zet
ten, doch dit resulteerde in een verwon
ding aan een voorpoot van dier 2, zodat 
de laatste toch weer apart moest worden 
gehuisvest. Dier 2 herstelde zich wei 
weer enigermate; de beschadigde hand 
verschrompelde en viel enkele weken 
later af. Februari 1991 stierf dier 2 ech
ter plotseling. Wellicht dat het grote 
aantal verhuizingen het dier op haar ho
gere leeftijd geen goed heeft gedaan. In 
verband met de vergaande staat van ont
binding bij de vondst was sectie niet 
meer mogelijk. 
Het voedsel bestaat uit eendagsmuizen, 
sprinkhanen en huis- en veldkrekels. De 
manier van eten van vooral wat moeilij
ker op te happen prooidieren toont op
merkelijke gelijkenis met die van de 
Reuzenpantsergordelstaart (Cordy! us 
gigallteus). Na de prooi met de bek te 
hebben beetgepakt volgt een snel been 
en weer bewegen van de bek op de bo
dem waardoor de prooi als bet ware 
wordt fijngedrukt en daardoor gemak-

kelijker in te slikken valt.Juveniele die
reo hebben weliswaar een voorkeur 
voor kleinere prooien, doch wanneer bij 
vergissing toch een grotere wordt opge
hapt volgt vrijwel direct bij de eerste 
voedselopname het specifieke gedrag 
als hiervoor beschreven. 
De voederinsekten worden altijd besto
ven met calciumlactaat en Sporavit of 
Osspulvit. Het drinkwater wordt dage
lijks ververst en is altijd verrijkt met 
Vitamine D3 en calciumlactaat (I 0.000 
I.E. vitamine D3 en I theelepel calcium
lactaat per liter). Evenals bij van Lierop 
is geconstateerd, dat een voorkeur be
staat voor bet met calciumlactaat en vi
tamine D3 verrijkte sproeiwater. 
Sproeien gebeurt elke dag 's avonds. 
Op 22 februari 1991 om 15.00 uur werd 
tussen dier 3 en dier I de eerste paring 
geconstateerd; deze duurde circa vijf 
minuten. Ook bier was nauwelijks spra
ke van baltsgedrag. Een simpel najagen 
eindigde na enkele minuten in het fixe
reo van bet vrouwtje door het mannetje 
door middel van een beet in de nek en 
het omklemmen met aile poten, waarna 
de paring volgde. Door beide auteurs 
zal worden getracht hieromtrent nadere 
observaties te doen zodat hierover wel
licht later alsnog gepubliceerd kan wor
den. 
Op 28 augustus werd een pasgeboren 
dier in het verblijf aangetroffen. In 1992 
werden geen paringen waargenomen; 
wei werd een jong geboren op 13 au
gustus. 
In 1993 werden paarpogingen gezien 
op 7 maart en een goede paring op 23 
maart. Op 29 augustus werd om 15.00 
uur een jong geboren. 
Op 12 april 1993 was reeds het in 1991 
geboren dier uit het verblijf verwijderd 
aangezien het vermoeden bestond dat 
voor vijf dieren wei eens te weinig 
ruimte zou kunnen ontstaan. 
Op 2 augustus 1994 is net als bij van 
Lierop een dood jong geboren. 
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Het gedrag, dat het vrouwtje tijdens en 
na het werpen vertoonde, was hee l op
merkelijk. Door het onrustige gedrag 
dat zij die dag reeds een uur vertoonde 
was het duidelijk dat de geboorte op 
komst was. Nadat ze een aantal malen 
op een steen had rondgedraaid, werd 
om 17.50 uur het jong in vijf minuten 
tijd geboren. Op dat moment was het 
mij niet duidelijk of het jong dood was 
aangezien het zonder eivlies naar buiten 
kwam en vervolgens 15 em lager op 
zijn rug in het zand viel. Het vrouwtje at 
vervolgens heel voorzichtig de circa 2 
em lange sliert dooierrest van de buik 
van het jong en beet de navelstreng tot 
dicht bij de huid af. Hierna probeerde 
zij het jong overeind te krijgen hetgeen 
niet lukte. Vervolgens likte zij staart en 
poten van het jong voorzichtig af om 
daarna tot tien maal toe met tussenpo
zen zacht in de flanken van het dode 
jong te bijten, alsof zij probeerde hem 
tot actie over te halen. Het flitslicht van 
mijn camera schrok haar niet af. 
Gedurende 20 minuten bleef het vrouw
tje steeds weer naar het jong terugko
men en het aanraken om vervolgens 
weer op 15 em afstand naar hem te 

Mannetje van Cordy! us carapltracrus. 

gaan zitten kijken. Ook toen ik het dode 
diertje met water afgespoeld en op een 
steen had teruggelegd bleef zij dit ge
drag nog een poosje vertonen. Na een 
uur had ze de aandacht voor het diertje 
verloren en dronk ze opmerkelijk veel 
water. Het jong woog 6 g en was 9, I em 
lang (kop-staart). 

HET OPKWEKEN VAN DEJONGE 
DIEREN 
Het opkweken van j onge dieren geeft 
nauwelijks problemen. Bij zowel van 
Lierop als Zwartepoorte zijn de jongen 
bij de ouders in het terrarium gelaten en 
groeien daar voorspoedig op. Het is 
s lechts aan te raden wat kleiner voedsel 
aan te bieden gedurende de eerste twee 
a drie maanden . 
Jonge Gepantserde Gordelstaarthage
dissen eten na enkele maanden ook 
reeds eendagsmui zen; deze worden ook 
met driftig heen en weer schudden van 
de kop, zoals boven omschreven, uit el
kaar gescheurd, waarna de aparte stuk
ken worden verorberd. Na ongeveer 
twee j aar hebben de jonge dieren het 
volwassen formaat bereikt. We hebben 
nooit UV-bestraling toegepast. 

Foto: Mary Yriens 
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KLIMAAT IN GEVANGENSCHAP 
Zoals hoven vermeld is het klimaat in 
het verhlijf hij van Lierop het gehele 
jaar vrij constant, aangezien de ruimte 
verwarmd wordt door een met hehulp 
van een thermostaat geregelde c. v.-in
stallatie. Hierdoor ontstaat zomer en 
winter een vrijwel gelijke temperatuur. 
De lichtcyclus van het noordelijk half
rand wordt aangehouden door van hui
ten komend daglicht. Op een plek in het 
terrarium zorgt een 150 Watt lamp voor 
een temperatuur van 30°C. 
In het verhlijf hij Zwartepoorte wordt in 
de Nederlandse winter de Zuidafri
kaanse zomer nagehootst en omge
keerd. Dit komt neer op een daglengte 
van ongeveer 16 uur in onze winter en 
11 uur in onze zomer, uiteraard met een 
op- en afbouw periode van rond de drie 
weken. Dit is mogelijk omdat in de 
ruimte waar het verhlijf is gesitueerd 
geen daglicht naar hinnen komt. 
Het verblijf wordt verlicht door middel 
van twee 11 Watt PL-Iampen die elk 
een lichtophrengst hehhen vergelijk
haar met die van een 75 Watt g1oei1amp, 
en een warmtespot. De 1aatste heeft van 
oktoher tot maart een wattage van 1 00 
en van april tot oktoher een van 40. In 
de periode oktoher tot maart wordt hij
verwarmd met een 30 Watt warmtemat
je, dat plaatselijk een temperatuur van 
40°C oplevert. In de peri ode oktoher tot 
maart wordt een gemiddelde luchttem
peratuur hereikt van 36°C en onder de 
warmtelamp een temperatuur van 50°C; 
in de periode april tot oktober da1en 
deze waarden naar resp. 28°C en 40°C. 

SLOT 
Hoewel door ons heiden een verschil
lend klimaatritme wordt aangehouden 
worden de jongen rond dezelfde tijd 
van het jaar, namelijk juli/augustus, ge
horen. Vol gens LOVERIDGE ( 1944) 
worden de dieren in het wild in oktoher 
gehoren; BRANCH ( 1988) verme1dt 
s1echts "laat in de zomer". 

In Nederland zijn ons geen kweekresul
taten bekend. In Duitsland maken 
KRABBE-PAULDURO & PAULDURO 
(1991) en WESIAK & VOGEL (1993) 
melding van geslaagde kweken. 
Voor wat betreft voortplantingsgedrag 
is slechts weinig over deze aantrekke1ij
ke dieren gepubliceerd. Nadere obser
vaties zijn nodig om tot een beter beeld 
hieromtrent te komen. In de toekomst 
zal zeker door ons een vervolg op dit ar
tikel worden geschreven. 

CORDYLUS CATAPHRACTUS IN ITS NA
TURAL HABITAT AND BREEDING IN 
CAPTIVITY 
In the wild these animals are found in the 
coastal areas of Namaqualand in South Africa. 
It is a rare species and therefore it is important 
to establish a coordinated breeding program
me. One of the authors keeps the animals at a 
constant temperature throughout the year and 
with a photoperiod determined by the natural 
day length in the northern hemisphere. The se
cond author keeps the animals in climatic and 
photoperiodic conditions similar to those in 
South Africa. 
In both circumstances the young are born in 
July and August. This article discusses the 
first successful breeding in the Netherlands. 
Successful results have already been reported 
in Germany. 
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Over de Dwergmarmersalamander 
(Triturus marmoratus pygmaeus) 

Serge Bogaerts 
Honingbijenhof 3 
6533 RW 
Nijmegen 
(Doelgroep 
Salamanders) 

INLEIDING 
Triturus marmoratus pygmaeus, de 
Dwergmarmersalamander, heb ik sinds 
voorjaar 1992 in mijn bezit en ik heb er 
in de winters 1992/1993 en 1993/1994 
succesvol mee gekweekt. Omdat de 
jaarlijkse cyclus van deze dieren (en 
ook van andere in Zuid-Europa voorko
mende amfibieen) anders is dan bij an
dere Europese amfibieen, en omdat de 
status van deze ondersoort lange tijd 
onduidelijk was, wil ik hier aan de hand 
van mijn kweekervaringen met de 
Dwergmarmersalamander de verzor
ging van deze salamander beschrijven 
door deze te vergelijken met die van de 
gewone Marmersalamander (T. marmo
ratus marmoratus). Daarnaast wil ik 
aanbevelingen geven voor een succes
volle opkweek van ei tot volwassen 
dier. 

T. m. 

Verspreiding op het lberisch schiereiland. Verticaal gearceerd is T. 
m . pygmaeus en horizontaal gearceerd is T. m. marmoratus (naar 
GARCfA-PARIS et al, 1993 en JAVIER & ESCRIV A, 1987). 
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GESCHIEDENIS EN TAXONOMIE 
In 1905 beschreef Wolterstorff (naar 
THORN, 1968) de dwergvorm en tevens 
ondersoort van de Marmersalamander 
Triturus marmoratus pygmaeus. Deze 
was gevonden in het zuiden van Spanje 
in de omgeving van Cadiz. Het belang
rijkste kenmerk was dat deze dwerg
vorm aanmerkelijk kleiner bleef in vol
wassen toestand dan de nominaatvorm, 
die uit onder meer Frankrijk bekend 
was. Het bestaan van de ondersoort 
raakte echter in de vergetelheid en het 
was zo'n tienjaar geleden zelfs onzeker 
of de ondersoort nog wei als zodanig 
onderkend moest worden (DIESENER, 
1982). 
In 1986 verschenen de resultaten van 
DORDA & ESTEBAN ( 1986). Ze hadden 
231 T. marmoratus uit heel Spanje van 
veertien verschillende populaties bestu
deerd. De belangrijkste conclusie uit dit 
onderzoek was dat de Marmersala
mander in Spanje duidelijk uit twee ver
schillende vormen bestaat: een noorde
lijke vorm en een zuidelijke, waarbij de 
grens wordt gevormd door het 
Castiliaans Scheidingsgebergte en zijn 
uitlopers. De noordelijke vorm komt 
overeen met de norninaatvorm uit 
Frankrijk, maar de zuidelijke is anders 
van kleur, vorm en grootte. Ook bestu
deerden ze exemplaren van de oor
spronke1ijk als ondersoort beschouwde 
T. marmoratus pygmaeus uit Cadiz. 
Deze bleek praktisch identiek te zijn 
aan de zuidelijke vorm. Dit onderzoek 
toonde dus aan dat het voorkomen van 
T. marmoratus pygmaeus zich uitstrek
te over het gehele zuiden van het 
Iberisch Schiereiland. 
Inmiddels heeft onderzoek van 
GARCIA-PARIS et al. (1993) uitgewezen 
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dat deze zuidelijke vorm te beschouwen 
is als een aparte soort (T. pygmaeus}, 
9mdat er in het grensgebied tussen de 
twee soorten geen genetische of morfo
logische overlap plaatsvindt. Er is dus 
geen overgangszone, maar een strikte 
scheiding. Schriftelijk heeft Garcia
Paris me te kennen gegeven dat hij er
van uitgaat dat deze ondersoort binnen
kort tot soort zal worden verheven. 
Aangezien dit echter nog niet als zoda
nig is gepubliceerd, beschouw ik de 
Dwergmarmersalamander voorlopig 
nog maar als ondersoort van T. marmo
ratus. 

BESCHRIJVING 
T. m. pygmaeus verschilt op een flink 
aantal punten van T. m. marmoratus. De 
belangrijkste verschillen zijn (naar 
DORDA & ESTEBAN, 1986): 
1) De volwassen T. m. pygmaeus blijven 
kleiner dan volwassen dieren van T. m. 
marmoratus. De gemiddelde lengte is 
voor mannetjes I 03 mm, en voor 
vrouwtjes 110 mm (gemeten aan dieren 
uit Cadiz). Mijn vier volwassen dieren 
(uit het zuiden van Spanje) zijn alle
maal groter dan deze gemiddeldes. 
Het grootste vrouwtje meet 130 mm. 
Volwassen T. m. marmoratus zijn al 
gauw 160 mm lang. 
2) De zwarte vlekken op de zijkant van 
T. m. pygmaeus zijn kleiner en meer 
ge'isoleerd dan die van T. m. marmora
Ius. 
3) De buikzijde van T. m. pygmaeus 
heeft een rozig-witte ondergrond met 
daarop vele witte stipjes, en enkele gro
te zwarte stippen, terwijl de buikzijde 
van T. m. marmoratus een donkere on
dergrond heeft met zwarte stippen en 
slechts enkele witte stipjes. Overigens 
ontbreken bij een van mijn vrouwelijke 
T. m. pygmaeus gedeeltelijk de witte en 
zwarte stipjes op de buikzijde, waar
door een gedeelte van de buik eenkleu
rig oranje is. 

4) De kam van de mannetjes is bij T. m. 
pygmaeus in de voortplantingstijd lager 
en minder onderbroken. 
5) Tijdens de voortplantingstijd kunnen 
de kleuren van T. m. pygmaeus-manne
tjes veranderen, waarbij soms brons
kleurige vlekken ontstaan tussen de 
groene vlekken. 
Naar mijn idee zijn er nog een aantal 
toevoegingen mogelijk zoals: 
6) De groene kleur van de twee onder
soorten verschilt. In de landfase zijn 
mijn T. m. pygmaeus duidelijk meer 
danker grasgroen, terwijl mijn T. m. 
marmoratus meer Iicht mosgroen ge
kleurd zijn. In de waterfase worden in 
het bijzonder de vrouwtjes van T. m. 
pygmaeus zeer donkergroen, terwijl dit 
bij T. m. marmoratus veel minder sterk 
het geval is. 
7) Naar mijn mening is ook de huid
structuur anders bij de verschillende 
ondersoorten. De huidstructuur van 
T. m. mannoratus oogt altijd veel gro
ver, terwijl de huid van T. m. pygmaeus 
veel gladder lijkt. 

BIOTOOP 
T. m. pygmaeus en T. m. marmoratus 
worden als men het over het hele gebied 
bekijkt in vergelijkbare biotopen aange
troffen. Dit geldt in het bijzonder voor 
de voortplantingspoelen. Het zijn over 
het algemeen bospoelen, drinkpoelen, 
sloten, langzaam stromende beken e.d., 
bij voorkeur met begroeiing van water
planten (GARCIA-PARIS et al., 1993). lk 
vond T. m. marmoratus in het midden 
van Frankrijk voornamelijk in diepe, 
grote veedrinkpoelen in een heuvel
landschap dat gekenmerkt wordt door 
eiken-beukenbos en kleinschalige vee
teelt. In deze poelen huisden meestal 
ook Vinpootsalamanders (T. helveti
cus). 
Ik trof T. m. pygmaeus in twee verschil
lende biotopen aan. In het midden van 
Spanje betrof het een kleine poel van 
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ongeveer 2x2 m. Deze poel was erg 
diep, en volgestort met stenen. In het 
water was nauwelijks plantengroei aan
wezig en voor de eiafzet gebruiken de 
dieren mogelijk het overhangende gras. 
In deze poel leefden in deze tijd (okto
ber) ook vele Ribbensalamanders 
(Pleurodeles walt/). In de omgeving la
gen ook ondiepe poelen, maar hierin 
vond ik aileen Spaanse Knoflookpad
den (Pelobates cultripes) en Plewvde
les walt/. 
In het zuiden van Spanje vond ik T. m. 
pygmaeus in de nabijheid van een vee
drinkpoel. Deze veedrinkplaats was op 
dat moment (april) al bijna uitge
droogd. De poel lag in een door stenen 
muren omgeven sehapenweide. In de 
direete omgeving bevonden zieh bossen 
van steeneiken. 

LEEFWIJZE 
De leefwijze van mijn T. m. pygmaeus 
en waarsehijnlijk ook in de meeste po
pulaties van deze soort, heeft een ander 
verloop dan die van noordelijker voor
komende salamanders, zoals T. m. mar
moratus. Deze Iaatste plant zieh na de 
winterrust, in het voorjaar voort. Na een 
voortplantingsperiode van ongeveer 
drie maanden verlaten de dieren het wa
ter en brengen ze een tijd door op het 
land. In de herfst zoeken ze een plek op 
voor de winter, soms in het water, maar 
meestal op het land. 
De warme, droge zomers in het zuiden 
van het Iberiseh Sehiereiland hebben de 
T. m. pygmaeus, maar ook andere hier 
voorkomende amfibieen, gedwongen 
tot een andere indeling van het jaar. De 
Dwergmarmersalamander houdt, wel
lieht met uitzondering van de popula
ties in gebergtes, geen winterrust maar 
een zomerrust. 
Begin oktober, als de eerste regens val
len, komt T. m. pygmaeus uit zijn over
zomeringsplaats te voorsehijn. Dan ont
staan de eerste poelen en Iangzaam 

stromende beken waarin de amfibieen 
zich voortplanten. In maart, april ver
laat T. m. pygmaeus de voortplantings
poelen om een plek te zoeken voor de 
overzomering, omdat deze poelen in de 
loop van mei vaak helemaal opdrogen. 

TERRARIUM EN AQUARIUM 
T. m. pygmaeus is, naar mijn ervaring, 
tamelijk goed in het terrarium te hou
den en vrij eenvoudig tot voortplanting 
te brengen. Ik gebruik voor deze sala
manders afhankelijk van het jaargetijde 
een terrarium, een aquarium en daar
naast een aantal opkweekbakjes. 
Het terrarium behoeft niet groot te zijn. 
Vier dieren bewonen bij mij een terrari
um van 60x30x30 em (lxbxh). Hierin 
Ieven de salamanders van april/mei tot 
oktober/november. Het terrarium is 
voor tweederde ingerieht met een laag 
turfmolm van 2 tot 5 em dik, waarvan 
een gedeelte droog wordt gehouden en 
het andere deel voehtig. Op beide ge
deeltes ligt een stuk kurk en een forse 
pluk veenmos. Hierdoor ontstaan er als 
het ware vier versehillende sehuilplaat
sen. Daamaast blijft een derde van de 
bodem onbedekt. 
Op het onbedekte deel plaats ik een 
voedselbakje. Ik gebruik hiervoor petri
sehaaltjes of dekseltjes van potjes. Het 
voedsel voor de salamanders bestaat 
voornamelijk uit regenwormen, meel
wormen en krekels. De meelwormen en 
krekels krijgen voordat de salamanders 
ze als voedsel krijgen gedurende een 
dag respeetievelijk een uur Carmix (vi
taminen en mineralen). Daarna bepoe
der ik de voedseldieren nog met een 
preparaat voor vogels (het merk Cede, 
voornamelijk kalk en mineralen). 
Het terrarium moet goed afgedekt zijn 
om ontsnappen van de salamanders te 
voorkomen. Tevens mag het terrarium 
onder geen enkele voorwaarde in de 
zon komen te staan. Zaehte zoninval in 
de oehtend en avond is niet sehadelijk, 
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maar we moeten ervoor oppassen dat 
bet terrarium vooral 's zomers niet te 
warm kan worden. Voor de rest maakt 
bet niet veel uit, als de temperatuur 
maar niet te vaak en niet te lang hoven 
de 20 a 25 oc komt. De salamanders 
overleven landtemperaturen van 28°C 
(gemeten in de zomer van 1994) mits 
ventilatie en vochtigheid goed zijn. In 
de zomer ontwijken de dieren te hoge 
temperaturen door koelere plekken op 
te zoeken. Daamaast moeten we af en 
toe sproeien in bet vochtige deel van bet 
terrarium. Een waterbak kan tot in sep
tember afwezig blijven, daama plaats ik 
in bet terrarium een klein (20x10x5 em) 
waterbakje. Vanaf dit moment gaan de 
dieren vaker bet water in en kan ik ze 
naar bet aquarium verhuizen. 
Het aquarium voor een paartje Dwerg
marmersalamanders moet ongeveer 
60x30x30 em groot zijn. De waterdiep
te dient circa 20 a 25 em te zijn. Ik be
dek de bodem meestal met fijn grind. 
Verder wordt bet aquarium ingericht 
met een aantal gestapelde platte stenen 
of bloempotscherven om schuilplaatsen 
voor de salamanders te creeren. Het be
langrijkst zijn natuurlijk de waterplan
ten, waarop de vrouwtjes hun eieren 
kunnen leggen. Voor bet afzetten van 
eieren hebben deze salamanders een 
voorkeur voor plan ten als Canadese wa
terpest (Elodea canadensis). Het aqua
rium kan bet beste op een Iichte maar 
matig zonnige plaats worden gezet bij 
een temperatuur van 15 tot 20°C. Als de 
salamanders in bet water zitten, voer ik 
ze meestal regenwormen, rode mugge
larven en incidenteel tubifex. VAN 
UCHELEN ( 1985) voederde ook met 
dood voer, zoals lever en hart. Ik heb 
hiermee geen ervaringen. 

VOORTPLANTING 
De voortplanting is bij de Dwergmar
mersalamander bijna hetzelfde als bij 
de Marmersalamander. Ik heb slechts 

incidenteel waarnemingen kunnen ver
richten en ik heb geen verschillen ge
zien. Mogelijk kan ik in de toekomst 
meer tijd besteden aan de bestudering 
van hun voortplantingsgedrag. 

EIEREN 
Kort nadat de dieren gebaltst en ge
paard hebben, leggen ze de eerste ei
eren. Ik schat dat een vrouwtje onge
veer 100 tot 150 eieren afzet. Dit geta1 
komt overeen met de aantallen die vAN 
UCHELEN ( 1985) noemt voor T. m. 
marmoratus, terwijl GROSSE & KOE
PERNIK (1993) voor T. m. marmoratus 
200 tot 300 eieren per legsel opgeven. 
De eieren zijn wit en ongeveer 4 mm in 
doorsnede. Het eerste jaar werden ze 
gelegd vanaf eind oktober tot begin de
cember. Het tweede jaar legden de die
reo pas half november eitjes. 
Met de eieren komen ook de eerste 
moeilijkheden. Het eerste probleem is 
bet beschimmelen van de eieren. Het 
eerste jaar ( 1992-1993) gebruikte ik 
kraanwater. Toen beschimmelden de 
meeste eieren. Ook bet verplaatsen van 
de eieren naar opkweekbakjes met re
genwater bleek geen afdoende oplos
sing te zijn. Mogelijk was een deel van 
deze eieren niet bevrucht en beschim
melde daarom. In bet seizoen 1993-
1994 gebruikte ik een aquarium met 
water dat al een jaar in die bak stond, 
met plan ten en al. Dat jaar beschimmel
den er wei wat minder eieren maar trad 
er een ander probleem op: platwormen 
(Planaria sp.). Deze diertjes eten graag 
salamandereitjes. Er bleken ook een 
soort zwarte watermijten in bet aquari
um te Ieven, die in groten getale de ei
eren aanvraten. Ondanks deze tegensla
gen kwam er gelukkig nog een groot 
aantal salamanderlarven uit bet ei. 
Het eerste jaar haalde ik eieren (met 
waterplanten of delen daarvan) uit bet 
aquarium, en plaatste ze in kleine op
kweekbakjes (20x15 em) met een wa-
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terhoogte van ongeveer 8 em. De bakjes 
bleven verder kaal. Het tweede jaar ver
wijderde ik de eieren pas als zeal dui
delijk ver ontwikkeld waren. 
De ontwikkeling van ei tot larve duurt 
atbankelijk van de watertemperatuur 
drie a vier weken. Een pas uitgekomen 
larve meet ongeveer I em en is zwart
wit gestreept over de lengte van het li
ehaam. 
Het opeten van eieren door de volwas
sen dieren heb ik gelukkig niet gezien. 
Dat wil niet zeggen dat bet niet gebeurt, 
want de dieren zijn voornamelijk in de 
naeht aetief. Ik denk eehter dat bij vol
doende voeding en diehte beplanting de 
vraat grotendeels aehterwege blijft. 

LARVEN 
Voor de opkweek van salamanderlarven 
gebruik ik een methode die grotendeels 
is gebaseerd op VAN UCHELEN ( 1987). 
Dat gaat als volgt in zijn werk: kleine 
aquaria (20x 15 em) worden gevuld met 
ongeveer 8 em water en flink wat water
planten. Per bakje plaats ik maximaal 
tien larven van ongeveer gelijke groot
te. Hierin zal af en toe versehuiving 
moeten plaatsvinden, omdat de ver
sehillen in groei groot kunnen zijn. Ik 
voer twee tot drie keer per week al naar 
gelang de temperatuur en de grootte van 
de larven. In eerste instantie kunnen we 
watervlooien voeren, later rode mugge
larven en tubifex. 
Ondanks de nadelen van tubifex zoals 
die door vAN UCHELEN ( 1988) worden 
genoemd, is tubifex voor mij onmisbaar 
gebleken als opkweekvoer voor de lar
ven, omdat er in de periode waarin de 
larven geboren worden (januari, febru
ari) geen watervlooien verkrijgbaar of 
te vangen zijn. Belangrijk is wei dat de 
tubifex ruimsehoots wordt gespoeld, bij 
voorkeur door bet in een speeiaal daar
voor verkrijgbaar bakje met tijn gaas in 
de stortbak van de we te hangen. 
Het eerste jaar ( 1992-1993) zijn er veel 

larven gestorven door versehillende 
fouten, zoals: 
1) te vee I larven in een bakje. Hierdoor 
ontstaat stress, maar ook vreten ze el
kaar aan. Soms gaat er dan een dood, en 
als deze te lang in bet water blijft lig
gen, sterven weldra ook de andere in 
het bakje aanwezige larven. 
2) te laat water ververst. Eigenlijk dient 
bet water een dag na bet voeren ver
sehoond te worden. Dit is eenmaal niet 
gebeurd, waardoor er dode muggelar
ven besehimmelden en aile larven stier
ven. 
3) te warm. Zonnige dagen in de winter 
kunnen de temperatuur in een klein 
aquarium sterk doen oplopen. Daardoor 
kunnen waterplanten (met name water
pest) dan de zuurgraad van bet water 
veranderen (VAN UCHELEN, 1987). Dit 
kan het sterven van de dieren tot gevolg 
hebben. 
AI met al zijn er in het eerste kweekjaar 
van de ongeveer vijftig uitgekomen lar
ven sleehts negen gemetamorfoseerd, 
van begin februari tot eind mei. Deze 
negen dieren Ieven nog allemaal. Het 
tweede jaar ( 1993-1994) zijn er van de 
ongeveer 100 uitgekomen larven 53 ge
metamorfoseerd. De metamorfose vond 
in dat jaar plaats van half maart tot half 
juni. Mijn kweekopbrengst is eehter 
nog laag vergeleken met die van VAN 

UCHELEN ( 1985), die ongeveer zestig 
tot negentig jonge salamandertjes 
kweekte van twee T. m. marmoratus
vrouwtjes. 

NA DE METAMORFOSE 
Na de metamorfose begint een nieuwe 
en vaak lastige periode voor de op
kweek van jonge salamanders. Jonge T. 
111. pygmaeus zijn ongeveer 3,5 a 4,5 em 
lang. Jonge T. m. marmoratus meten 
ongeveer 4,5 tot 6,5 em bij de metamor
fose (GROSSE & KOEPERNIK, 1993). 
De afmeting van de diertjes wanneer ze 
metamorfoseren is eehter atbankelijk 
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van de temperatuur waarbij ze opgroei
en. De kleur van de juveniele salaman
ders verschilt wei duidelijk. 
VAN UCHELEN ( 1985) vermeldt dat zijn 
jonge T. m. marmoratus donkergroen 
waren na de metamorfose. Mijn T. m. 
pygmaeus zijn echter zeer fel Iicht
groen. Ook de kleur van de buik ver
schilt duidelijk. Deze is bij de 
Marmersalamander meestal donker, 
bruin-zwart, terwijl die bij de 
Dwergmarmersalamander rozig oranje 
is. 
Als de salamandertjes het land opkrui
pen, zet ik ze in groepjes van maximaal 
tien dieren in plastic miniterraria. Deze 
miniterraria zijn gemaakt van doorzich
tige koelkastdozen met een wit plastic 
deksel. Deze dozen worden ook veel 
gebruikt bij de opkweek van jonge sian
gen. De maten zijn 19x9x6 em. 
De voor- en achterkant zijn voorzien 
van luchtgaatjes. De inrichting is zeer 
eenvoudig en bestaat uit een polletje 
veenmos dat aan een kant van het bakje 
ligt en dat dient als verblijfplaats. Aan 
de andere kant van de doos is een dek
seltje geplaatst, dat als voerbakje dient. 
Deze doosjes maak ik elke week hele
maal schoon, en ik vervang bet mos. 
Als voedsel geef ik in het begin vooral 
fruitvliegjes en in stukjes gesneden tu
bifex. Als de dieren groter zijn, worden 
ze gevoerd met rode muggelarven, klei
ne krekeltjes en stukjes regenworm. AI 
het voedsel wordt bepoederd met kalk 
en vitaminen (zie TERRARIUM). Ik 
huisvest de jonge dieren in dezelfde 
ruimte als de volwassen salamanders bij 
een temperatuur van 15 a 20°C. 's 
Winters houd ik de dieren bij lagere 
temperaturen (5 a 10°C). 
Na een jaar zijn de dieren ongeveer 10 
em lang. Ook de kleur is dan veranderd 
van lichtgroen tot donker grasgroen. 
VAN UCHELEN ( 1987) plaatste zijn jon
ge T. m. marmoratus, die ook na een 
jaar ongeveer 9 a 1 0 em lang waren, in 

een echt terrarium. Bij de eerste groep 
gekweekte salamandertjes bleven drie 
dieren duidelijk achter in groei en ze 
waren na een jaar slechts 6 a 7 em lang. 
Er zijn echter nog twee andere metho
des die ik kort wit noemen. De eerste 
methode is beschreven door GROSSE & 
KOEPERNIK (1993). Zij proberen de 
jonge dieren zo snel mogelijk na de me
tamorfose weer in het water te krijgen. 
Het grote voordeel van deze methode is 
dat de salamanders in bet water gevoerd 
kunnen worden. Ik heb pas na een 
maand of negen de jonge salamanders 
die groter waren dan ongeveer 8 em in 
bet water gekregen, door in het bakje 
waarin ze verbleven een waterlaagje 
aan te brengen van een halve centimeter 
diep. De drie kleinere dieren wilden in 
eerste instantie bet water niet in. Een 
maand later probeerde ik nogmaals het
zelfde met deze dieren, en deze keer 
lukte het wei. De grotere dieren ontwik
kelden hierbij ook een hoge zwemstaart 
zoals de volwassen vrouwtjes in de wa
terfase. Bij de kleinere dieren gebeurde 
dit niet; de diertjes wilden na twee 
maanden weer het land op. vAN UCHE
LEN ( 1985) kreeg zijn jonge Marmer
salamanders pas na anderhalf tot twee 
jaar bet water in. 
Een tweede methode voor de opkweek 
van veel jonge salamanders heb ik ge
deeltelijk van RIMPP ( 1994) overgeno
men. Deze gebruikt een terrarium met 
een natte zandbodem, waarop in laagjes 
stukken schors van lootbomen worden 
gestapeld. Hierdoor ontstaat er een ver
loop van nat naar droog, van beneden 
naar hoven. De jonge salamandertjes 
kunnen dan zelf kiezen waar ze willen 
zitten. Rimpp maakt gebruik van een 
composthoop, waarvan hij telkens een 
laagje bovenop bet schors aanbrengt. 
Dit laagje droogt dan langzaam uit, zo
dat aile voedseldiertjes erin naar bene
den richting het vochtige zand verhui
zen. Onderweg worden ze dan door 
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Twee juvenie le T. 111. pygmaeus. Foto: Serge Bogaens 

eetlustige jonge salamandertjes opge
geten. 
Dit jaar ( 1994) heb ik voor de 53 jonge 
Dwergmarmersalamandertjes ongeveer 
net zo' n terrarium gemaakt. Het is inge
richt met een klein gedeelte water en 
een groot deel wit zand. Het aanwezige 
water zorgt ervoor dat het zand altijd 
vochtig blijft. Tweemaal per week voer 
ik met fruitvliegjes (en hun larven), tu
bifex en rode muggelarven, allemaal 
bepoederd met kalk en vitaminen (Cede 

en Carmix). lk ben niet zoals Rimpp in 
de gelegenheid een composthoop te on
derhouden als voedselbron voor mijn 
dieren. De eerste resultaten zij n erg 
goed. Ik heb nog geen enke l dier verlo
ren en het eerst gemetamorfoseerde dier 
meet nu, na vier maanden, at 6 em en is 
dus even groot als het kleinste dier van 
de groep van het jaar ervoor. 
De negen nakweekdieren uit 1993 zijn 
pas nu (oktober 1994) tot voortplanting 
in staat. Enkele van de nakweekdieren 
uit 1994 zijn in oktober 1994 at net zo 
ver ontwikkeld a ls de nakweekdieren 
van het jaar ervoor. Een nakweekman
netje van 1994 meet nu totaal I 0 em en 
heeft al een voortplantingskleed ont
wikkeld. Het die r baltst met zowel de 
nakweekvrouwtjes van 1994 als die van 
1993. Hopelijk zullen in de winter van 
1994/1995 de eerste nakomelingen van 
de nakweekdieren uit de eieren kruipen. 

TOT SLOT 
Tot s lot wi t ik nog even op de zomerrust 
terugkomen. Zeals ik in het begin at 
vermeldde, is het geven van een zomer
rust in plaats van, of misschien in com
binatie met een winterrust, wei bruik-

Portrct van cen vrouwtje van T 111. p_,·gmaeu.l· in hct water. Foto: S. Bogaens 
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baar of noodzakelijk voor de kweek met 
andere dan de Spaanse amfibieensoor
ten. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan 
amfibieen uit zuidelijk Italie, de 
Griekse eilanden en het zuiden van 
Turkije. Als ik hiermee meer ervaringen 
heb opgedaan, wil ik hier graag op te
rugkomen. 
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ABOUT TRITURUS MARMORATUS 
PYGMAEUS 
Triturus marmoratus pygmaeus clearly differs 
from T. m. marmoratus. According to DORDA 
& ESTEBAN (1986) the most important diffe
rences are that adult T. m. P.vgmaeus are smal
ler than fully grown T. m. marmoratus, and 
that the coloration, particularly that on the ab
domen is different. rhe belly of T. m. pygma
eus is clearly lighter (pinky white background 
with many white and few black speckles) than 
that of T. m. mannoratus (a dark background 
with mainly black and a few white speckles). 
The habitat preferences are generally the same 
for the two subspecies. The breeding season of 
T. m. pygmaeus begins in October and ends in 
the spring after which the animals go into 
summer rest. 
I use a neighbouring aquarium and terrarium 
for T. m. pygmaeus and in addition a number 
of rearing tanks. The terrarium comprises a 
substrate of peat with cork bark and moss. Part 
of the enclosure is kept constantly moist. The 
aquarium is simply furnished with water 
plants and stones where the animals can hide. 
The breeding ofT. m. pygmaeus is apparently 
almost the same as in T. m. marmorallls. Each 
female lays approximately I 00 to 150 eggs. 
The most important problems with the eggs 
are fungus infections, flatworms (Pianaria 
sp.) and black water mites. The larvae are 
reared in a separate tank. Their diet consists of 
tubifex as in the winter there are no watertleas 
available. It is important that the tubifex are 
well rinsed. The most important problems in 
the rearing of the larvae was overcrowding 
(too many larvae in one tank), tardiness in 
refreshing the water and keeping the larvae 
too warm (sun on the tank). Only nine animals 

metamorphosed in the first year. In the second 
year this number increased to 53. 
The young salamanders can be reared in small 
groups, in easily cleaned terraria in which only 
a handful of moss is provided, or in large ter
raria furnished with a layer of damp to wet 
white sand and a pile of pieces of bark. 
Particularly in the beginning I fed the young 
animals fruit flies and their larvae, as well as 
tubifex. When the animals are larger they can 
be given red mosquito larvae, small crickets 
and pieces of earthworm. All the food is 
sprinkled with calcium, vitamin and mineral 
powder. Depending on diet and temperature, 
the animals reach ten em in length after a year. 
After one year the animals were reintroduced 
to the water and could be used for breeding. 
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K we ken met de moerasschildpad, 
Mauremys mutica 

INLEIDING 
Artikelen over de moerasschildpad 
Mauremys mutica (syn. Clemmys nigri
cans) zijn schaars. Dit komt vermoede
lijk doordat deze weinig spectaculaire 
soort te 'gewoon' is voor de meeste lief
hebbers. Toegegeven, deze wat eento
nig gekleurde soort moet het qua uiter
lijk zeker afleggen tegen de vaak fraai 
gekleurde dieren van bijvoorbeeld de 
geslachten Cuora of Terrapene. Dit is 
erg jammer omdat Mauremys mutica ei
genlijk een alleraardigst dier is, dat wei
nig eisen stelt en dus gemakkelijk te 
houden is. Een enkele maal is er reeds 
met deze soort gekweekt o.a. in 
Duitsland door Dr. U. Hackethal (pers. 
med. R. de Bruin). Voor zover ik na heb 
kunnen gaan is er in ons land tot nu toe 
nog niet eerder met deze soort ge
kweekt. Wat betreft het voedsel dat ik 
ze geef en de temperatuur waarbij ze 
worden gehouden, verwijs ik naar mijn 
artikel over de Ambonese Doosschild
pad Cuora amboinensis (HOFSTRA, 
1994 ). Helaas heeft in dat artikel bet 
zetduiveltje toeges1agen en moeten on
der het hoofdje 'voedsel en groei' de 
temperaturen 25 a 26°C worden gele
zen als 28 a 30°C. 

VERSPREIDING 
Mauremys mutica wordt gevonden in 
Indochina en op het vasteland van 
China o.a. in de provincies Jiangxi en 
Anhui en op de eilanden Hainan en 
Taiwan. Verder wordt nog vermeld 
Japan, Vietnam en de Ryukyu-ei1anden 
(PRITCHARD, 1979). In Pritchard's 
'Encyclopedia of turtles' wordt deze 
soort o.a. afgebeeld op biz. 292. De bo
venste foto vertoont overigens niet het 
buikschild van Mauremys mutica: er 

wordt abusievelijk een foto van ver
moedelijk het geslacht Rhinoclemmys 
afgebeeld. 

MIJN DIEREN 
In 1988 kwam ik voor het eerst in het 
bezit van een jong paartje Mauremys 
mutica. Het mannetje weegt inmiddels 
520 gram en heeft een lengte van 15 
em. Het gewicht van het vrouwtje be
draagt nu 420 gram met een lengte van 
13 em. Het tweede paartje werd in 1991 
aangekocht. Dit zijn min of meer vol
wassen dieren. Het vrouwtje heeft een 
lengte van 15 em, terwij I het gewicht 
600 gram bedraagt. Het mannetje heeft 
een lengte van 18 em, met een gewicht 
van 800 gram. Ik neem aan dat deze 
dieren vo1wassen zijn, omdat ze in de 
tijd dat ik ze nu verzorg, in het geheel 
niet zijn gegroeid. Mijn beide manne
tjes zijn groter dan de vrouwtjes. Of dit 
echter regel is, durf ik niet te zeggen. 
De dieren Ieven grotendeels in het wa
ter en ik zie ze weinig zonnen. 's 
Zomers verblijven de dieren in een bui
tenterrarium, waar ze zich lange tijd in 
de bodem ingraven. 

PARING EN EILEG 
Bij de paring is niets te ontdekken van 
het zgn. liefdesspel zoals bij o.a. de 
Roodwangschildpad (Trachemys scrip
ta elegans), waarbij het mannetje zich 
onder water opstelt voor het vrouwtje 
en waaierend met zijn langgenagelde 
voorpoten haar in de stemming probeert 
te brengen, of zoa1s bij de Ambonese 
doosschildpad (Cuora amboinensis) 
waarbij beide geslachten tegenover el
kaar gaan staan en met gestrekte nekken 
horizon tale 'achten' voor elkanders 
neuzen plegen te maken. Bij Mauremys 
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Vrouwtje van Mauremys mutica, in de hals zijn de paringsbeten nog te zien. Foto: J. Hofstra 

Het vrouwtje (links) hee rt een vlak buikschild, dat van het mannetje is duidelijk hoi. 
Fo to: J. Hofstra 
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mlllica wordt het vrouwtje door het 
mannetje onverhoeds benaderd en zon
der een vorm van voorspel probeert hij 
met haar te pare n. 
Het graven van een nestkui l gebeurt op 
de gebruike lijke manier. waarbij de 
achterpo ten afwisselend worden ge
brui kt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
mijn Cuom amboinensis. is Mauremys 
mutica tijdens het graven zeer schrik
achtig. Bij de geringste verstoring 
staakt het dier de werkzaamheden en 
duikt het water in . Tot nu toe werden er 
a ileen 's avonds en ·s nachts eieren af
gezet. De e ieren van het grate vrouwtje 
waren becluidend gra ter en zwaarder 
dan die van het jonge vrauwtje. De eier
schaal i. zo dun dat ik een ei perforeer
de toen ik probeerde daarop met een 
potlood de legdatum te schrij ven. Tot 
tweemaal toe were! een pas gelegd e i, 
vanwege de dunne schaal. door het gra
te vrouwtje vernie ld. Door de schaal 
hee n sche me r! de gele dooier. wat ove
•igens niet - zoals bij de e ieren van 
Ct./Ora amboinensis- op een onbevrucht 
e i duidt. (HOFSTRA, 1994) 

Aan hcl c inde van de incubatielijd o n1s1aan cr 1al van kleine scheur
tjes in hct ci. Foto: J . Hofstra 
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EIEREN VAN HET 
GROTE VROUWTJE 
Vie r maanden na de aankoop van het 
grate vrauwtje legde ze. begi n juli , 
reeds twee e iere n. Die waren ± 23x50 
mm groat met een gewicht van ± 17 
gram. Ze werde n in een broedstoof ge
plaatst tussen e ieren van Cuom alltboi
nensis. bij een te mperatuur van 30°C. 
S eide e ie ren bleken onbevrucht. Een 
j aar later - om precies te zijn op 28 juli 
1992 - vond ik bij het doorwoelen van 
het legstrand opnieuw een ei . Omdat 
Mauremys 11/Utica samen wordt gehou
den met Cuora amboinensis en Cuora 
trifasciata was het niet meteen duide
lijk welke soort het ei had afgezet. 
Aangezien het gewicht toch een aantal 
g ramme n lager lag dan dat van de e i
eren van de Cuora 's, hie ld ik het op een 
Mauremys mutica ei. Oat bleek juist te 
zijn. Na ± 60 dagen werd hieruit een 
jong gebore n met een nog enorme dooi
erzak. Helaas vie! dit samen met de va
kantie. zodat ik zelf hierbij niet aanwe
zig kon z ijn . Het diertje leefcle slechts 
een dag. In 1993 werd op 27 en 3 1 mei 
opnieuw een e i afgezet. die be ide door 
het vrouwtje werden vernield. 

EIEREN VAN HET 
JONGE VROUWTJE 
Op 2 me i 1993 legde het jonge vrouwtje 
twee e iere n. Deze hadden een Ie ngle 
van gemidde ld 38 mm , een breedte van 
20,5 mm e n wogen I 0 a I I gram. Nadat 
de eieren in de broedstoof waren ge
plaatst bij een temperatuur rond de 
30°C. verschee n na twee dagen een wit
te band op een der eieren; het andere 
was onbevrucht. Op 23 mei legde het 
jonge vrouwtje nogmaals twee eie ren. 
In een hiervan prikte ik per ongeluk een 
gaatje bij het noteren van de legdatum. 
Dit e i kwam niet uit. Het andere ver
toonde 's avonds reeds een witte band, 
ten teken dat het bevrucht was. Op 9 
juni was het dier 's avonds rond II uur 
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bezig opnieuw een kuil te graven. Toen 
het Iicht ·werd aangedaan, plonsde het 
dier in het water. De volgende dag wer
den opnieuw twee eieren gevonden, die 
keurig naast elkaar lagen. 's Avonds 
ontstond op beide eieren reeds een be
gin van een witte band. 

Mauremys mutica kruipt onder de warrne stralen van een fotolamp 
uit het e i. Foto: J. Hofstra 
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GEBOORTE EERSTE JONG 
Het ei dat op 2 mei was afgezet werd op 
19 juni geschouwd. Ik zag door de 
schaal heen het kopje van het embryo 
heftig heen en weer bewegen. Vier we
ken later, na een incubatietijd van 66 
dagen, werd het jong geboren. Het 
schild had een lengte van 32 mm, een 
breedte van 24 mm en een hoogte van 
I 6 mm. Het gewicht bedroeg 8 gram. 
De kleur van het rugschild was beige
achtig grijs en vertoonde tal van fijne 
lijntjes. De staart was in verhouding erg 
lang, rninstens half zo lang als het rug
schild. Korte tijd voor het uitkomen 
neemt het ei iets in omvang toe en ver
toont tal van fijne scheurtjes, waardoor 
de schaal in de loop van het proces gaat 
afbrokkelen. Samen met een Cuora am
boinensis, die op dezelfde dag uit het ei 
was gekropen, werd het diertje in een 
klein aquariumbakje ondergebracht. De 

waterhoogte bedroeg enkele centime
ters, terwijl een 15 Watt lampje voor 
verwarrning en Iicht zorgde. 

GEBRUIK SIGMAMYCIN 
Beide dieren hadden nog een rest van 
een dooierzak. Pas nadat deze in het li 
chaam is opgenomen, begin ik gewoon
lijk met het voeren van de dieren. Aile 
aangeboden voedsel werd echter gewei
gerd. Geen van beide dieren keurde het 
voedsel - dat bestond uit pas vervelde 
meelwormen, soepvlees, regenwormen 
en kabeljauwfi let- een blik waardig. Na 
tien dagen zag ik de jonge Cuora am.
boinensis steeds met open bek ademen. 
In overleg met een dierenarts werd be
sloten om Sigmamycin te gaan gebrui
ken. Sigmamycin is een breed-spec
trum-antibioticum behorend tot de 
tetracycline-groep. De dosering die 
wordt gebruikt is I gram/liter water, dit 
gedurende zes dagen. Zoals aile tetracy
clinen is het geneesmiddel gevoelig 
voor Iicht en kan na een tijdje verkleu
ren, zonder dat de werking wordt beYn
vloed. De volgende dag begonnen beide 
dieren reeds te eten en na ruim een 
week kon ik de eerste groeiringen van 
de dieren zien. Ze verslonden grote 
hoeveelheden regenwormen en runder
hart. In de broedstoof ging het inrnid
dels minder goed. Bij het schouwen van 
de eieren die op l 0 juni waren afgezet, 
bleek bij een ei het embryo te zijn afge
storven. 

GEBOORTE OYERIGE JONGEN 
Een ander ei werd na een incubatietijd 
van 62 dagen aangepikt. Onder de war
me stralen van een fotolamp brak het 
dier uit het ei, toen de foto 's van de ge
boorte werden gemaakt. Het schildpad
j e was iets donkerder van kleur dan de 
eerstgeborene. Het gewicht was 7 gram 
met een schildlengte van 33 mm, een 
breedte van 25 mm en een hoogte van 
16 mm. 
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Vanuit de veilige eierschaal worden de eerste 
indrukken opgedaan. Foto: J. Hofstra 

Het werd ondergebracht bij de beide 
voorgangers, maar a! gauw moest er een 
tussenschotje geplaatst worden vanwe
ge de ongezonde be langstelling van 
beide dieren voor de nog resterende 
dooierzak van het jon g. Na een incuba
tietijd van 6 1 dagen bleek bij controle 
op I 0 augustus, 's ochtends rond 7 uur, 
dat de laatste Mauremys mutica bezig 
was het e i te verlaten en reeds halver
wege was. Om half elf werd nogmaals 
gecontroleerd. Het diertje zat vast. Het 
eivlies was gedeeltelijk opgedroogd en 
aan het rugschi ld vastgeplakt. Het ei
vlies werd iets losgeknipt en daarna 
natgemaakt. Direct daarna verliet het 
dier het ei. Wat onmiddellijk opviel was 
de enorme dooierzak, bij de naar ver
houding toch wei zeer kleine schildpad. 
Het dier woog slechts 5 gram, was 25 
mm lang, 2 1 mm breed en 14 mm hoog. 
Door de aanwezigheid van de grote 
dooierzak bleek zwemmen voor het 
dier een onmogelijkheid. Het werd 
daarom- geheel in stijl- in een Chinese 
rijstkom geplaatst op een dot vochtig 
veenmos en met kom en al in een ver
warmd bakje ondergebracht. De vol
gende dag was het diertje zeer monter 

en probeerde steeds weg te kruipen on
der het veenmos. De dooierzak begon 
reeds te slinken. Na de derde dag was 
de dooierzak zo goed als verdwenen en 
werd het schildpadje bij de andere ge
plaatst. Toen het jongste dier na enkele 
dagen steeds op de rug van de andere 
kroop om zo dicht mogelijk bij de 
warmtebron te komen, werd een plek 
om te zonnen gecreeerd door enkele 
stukken flagstone onder de lamp te leg
gen. waar vanaf dat moment steeds ge
bruik van werd gemaakt. Ondanks de 
levendigheid, bleek het laatste schild
padje een lastige eter. Het duurde 20 da
gen voor het dier het eerste voedsel tot 
zich nam. Hoewel kerngezond, is het 
dier tot nu toe dusdanig in groei achter
gebleven dat het nog niet de helft van de 
andere twee weegt. 

BREEDING MAUREMYS MUTICA 
There is not much literature available on 
Mauremys nullica. It seems as if this animal is 
too ordinary for most amateurs. In Germany 
this tortoise is already known to have bred in 
capti vity. This report is about the first known 
breeding of this species in the Netherlands. 
The fe male Mauremys mlllica digs her nest in 
the evening or at night and then lays one or 
two eggs. These have a very thin shell. At a 
temperature of 30°C and after an incubation of 
approximately 60 days three eggs were 
hatched; one embryo died in an early stage. 
Two of the three hatchlings g rew very well. 
The last was born w ith a large yolk sack which 
not only made swimming difficult but also led 
to a delay in its starting to eat; it ate for the 
first time after about three weeks. This young 
tortoise is healthy but is delayed in its g rowth; 
its size and weight are only half those of the 
o ther two Mauremys mwica which were 
hatched at the same time. 

LITERATUUR 
HOFSTRA, J. , 1994. Kweken met de 
Ambonese doosschildpad Cuora amboinensis. 
Lacerta 53: 18-22 
PRITCHARD, P.C.H. , 1979. Encyclopedia of 
turtles. TFH-publications, Neptune, New 
Jersey. 

19 1 



Schiemenz, H. & 
R. GUnther, 1994. 
Der Verbrei
tungsatlas der 
Amphibien und 
Reptilien 
Ostdeutsch1ands 
Uitgave: Natur 
und Text, 
Friedensallee 21 , 
D-15834 
Rangsdorf. 
ISBN 3-980 
3856-0-4 
140 pagina's, 
37 afbee1dingen, 
29 kaarten. 
Prijs: (gebonden) 
DM48,50 

Victor Loehr 
Eksterweg 3 
3403 BC 
Usselstein 

192 

BOEKBESPREKING 

Hoewel de hereniging van Duitsland alweer 
een tijdje achter ons ligt, is er toch onlangs 
nog een verspreidingsatlas van de reptielen en 
amfibieen uitgekomen die het gebied van de 
voormalige DDR behandelt. De gegevens zijn 
tezamen gebracht door maar liefst meer dan 
700 veldmedewerkers. 
Dat de eenwording al ver is voortgeschreden, 
merkt men ook aan dit boek: de uitvoering is 
geenszins Oostduits. Het werk is mooi gedrukt 
met per soort minstens een duidelijke zwartwit 
foto en een overzichtelijke, doch niet al te ge
detailleerde, stippenkaart die de verspreiding 
aangeeft. In de korte inleiding vinden we een 
nuttige, zij het zeer beknopte indeling in land
schapstypen van het ruim 100.000 km2 grote 
voormalige Oost-Duitsland. In de tekst per 
soort wordt de verspreiding toegelicht. Onder 
het kopje status vinden we in percentages uit
gedrukt in hoeveel kaarthokken (van 11 x 11 
km) de soort is gevonden, waama een verge
lijking volgt met het andere Duitsland. Onder 
habitat geven de auteurs een typering van de 
bewoonde terreinen varierend van heel alge
mene omschrijvingen als loofbos en hei, tot 

TIP: Sproei-installatie 

kleinere eenheden als tuinen, betonnen of van 
folie gemaakte spaarbekkens en kerkhoven. 
Opmerkelijk hoge dichtheden krijgen een 
aparte vermelding. 
De meerwaarde van een atlas als deze, is van
zelfsprekend gelegen in de vergelijkingsmo
gelijkheden met verleden en toekomst. 
Doordat men onderscheid maakt in de gege
vens die voor en na 1960 verzameld zijn, is het 
verloop van de soort in de tijd enigszins te vol
gen. Aangezien het merendeel van de waarne
mingen echter uit de jaren zeventig en tachtig 
stamt, maken veel soorten terecht of ten on
rechte de indruk vooruit te zijn gegaan. Op 
korte termijn kan het boek een waardevolle 
hulp zijn bij natuurbeschermings- en herinde
lingsprojecten. Ons geeft het een goed idee 
wat we waar bij een reis in het vroegere Oost
Duitsland kunnen aantreffen. En dat zijn niet 
aileen onze eigen Nederlandse soorten, maar 
ook Bombina bombina, Bufo viridis, Rana 
dalmatina, Emys orbicularis en Lacerta viri
dis. Ieder op zich al een bezoek waard lijkt me. 

H.A.J. in den Bosch 
ZoOlogisch Laboratorium, R.U. Leiden 

Postbus 9516, 2300 RA Leiden 

Wanneer weer eens een tijdje tussenuit willen, kan dit problemen opleveren in vochtige terraria 
met bodemverwarming, waar eigenlijk dagelijks gesproeid dient te worden in verband met uit
droging van het bodemsubstraat. Voor dergelijke bakken biedt een sproei-installatie uitkomst. 
Deze installatie bestaat simpelweg uit een em mer water, een aquariumpomp en een eind slang. In 
enkele van mijn bakken heb ik deze componenten als volgt samengevoegd: Een aquariumpomp 
is gemonteerd aan de muur, direct hoven de vloer. Daar vlak hoven is een plank aan de muur be
vestigd waar een emmer met water op staat (de pomp moet onder de waterlijn in de emmer ge
plaatst worden omdat de pomp zonder de hevelwerking die nu ontstaat, zelf geen water kan aan
zuigen). De pomp zuigt nu het water uit de emmer en pompt dit door een stuk slang, dat tegen het 
plafond van het terrarium is gekit en dat is voorzien van gaatjes. De hoeveelheid water die op 
deze manier in het terrarium terechtkomt wordt zeer nauwkeurig geregeld door een klemmetje 
dat de afvoerslang van de pomp deels dicht knijpt, en een elektronische tijdklok, die de installa
tie slechts enkele minuten per dag aanschakelt. Bijkomende aardigheid is dat bijvoorbeeld mijn 
Kinixys belliana nogueyi een heel ander (natuurlijker?) gedrag vertonen wanneer de sproeiinstal
latie wordt aangeschakeld dan wanneer er gewoon gesproeid wordt. In plaats van weg te )open 
zoeken ze nu snel een plaats op waar druppe1s vallen, om vervolgens met de kop naar voren ge
bogen snel druppels water te drinken die op de grond vallen maar nog niet in de bodem zijn ge
trokken. U kunt nu rustig een aantal dagen weg! 
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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 zaer geschikt 
als visvoer of aas. Toch zijn ze 
lang nlet overal verkrljgbaar in 
de speciaalzaken. Daarom 
verzorgt lnsekt Expresse al 
slnds 1988 postorder-levering 
door geheel Nederland. Een 
rulm assortiment, zorgvuldig 
verpakt, gegarandeerd verst 
Kijkt u de prijslijst er maar op 
na. 

EENVOUDIG 
BESTELLEN: 
Telefonisch: bel 033-550136 en 
de antwoordcentrale noteert uw 
bestellingl U kunt belien 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 wekelijks 
op dinsdag verwerkt, zodat u 
die op woensdag thuis ont
vangt. Daarom moat uw bestel
ling uitenijk op dlnsdag v66r 
11.00 uur genoteerd zijn, maar 
liever een dag eerderl Uiteraard 
kunt u op andere dagen bestel
len voor levering in de volgende 
week. (Uitzonderingen hlerop 
i.v.m. jonge dleren etc. even
tueel in oveneg.) Vasta verzend
kosten voor iedere levering 
f 7,50. 

BETALING: 
Daarvoor geldt een eenvoudige 
afspraak: wij leveren snel en 
zonder vertragingen, dus u 
betaalt de bljgesloten faktuur 
per omgaande. Habben 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 
DE KWEKERIJ 
NAAR U THUISI 

- ""'~ ... 
X 3 
X 6 
X 12 

4,.o pe< kwMkportie I klein formaat 
.,_ pe< kwMI<portie I groo1 1ormaa1 

(nlet 

ca. 70 IaMOn 



J.J. Leunisse 
Kapelstraat 11 
4817 NX Breda 
Tel. 076 - 71 42 44 
Fax 076- 71 73 08 

Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 

A HERPETOLOGIE 

TERRA!!!!P 

. Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

AHERPETOLOGIE het antwoord op a/ uw vragen 
TERRA!!!!P op herpetologisch gebied ... 

Openlngstljden: Aileen op zaterdag van 09.00-17.00 uur of ma-vr na afspraak 


