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Reptielen zoeken in Australië Eddy Even 48
Australië in drie weken, kan dat? Eddy Even hield in ieder geval 
nog tijd over voor allerlei herpetologische waarnemingen. Een 
tocht door het noorden van Australië: woestijn, moeras en oer-
woud, met een ontmoeting met een aantal bijzondere reptielen, 
waaronder de Kameleongekko (Carphodactylus laevis).

Omslag:
Geelgevlekte varaan (Varanus panoptes) 

Aangetroffen in Kakadu, NT. Dit is de meest algemene 
varanensoort in de streek rondom Darwin. Zie het artikel 
‘Reptielen zoeken in Australië’.

Waarnemingen aan de Spaanse Zandloper in de Provence, 
Zuid-Frankrijk Jaco Bruekers 66
Na achttien jaar speuren in en rond het Massif des Maures duikt 
plotseling een tot dan toe ontbrekende soort op: de Spaanse 
Zandloper (Psammodromus hispanicus edwardsianus). Verrassend 
genoeg voor wat extra aandacht.

Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier - deel 6
Verteren (1) - Braken, gasvorming, drinken A.A. Verveen 69
Tijdens de vertering van het voedsel zijn de boa’s weinig actief. 
Toch is het een interessante periode. Over de belangrijke proces-
sen in deze periode wordt maar weinig geschreven, terwijl die je 
veel over de conditie van de dieren kunnen vertellen.

De Koreaanse Vuurpad, Bombina orientalis Jur ter Borg 82
Er is verspreid over de afgelopen jaren meermaals gepubliceerd 
over de verzorging van en de kweek met deze dieren, maar 
omdat met name beginnende verzorgers niet over de wat oude-
re literatuur beschikken, wordt een en ander op een rijtje gezet, 
met als doel te komen tot een eenvoudige handleiding.

En verder...
Een methode voor een condensvrije terrarium- of paludarium-ruit Jan Visser 80
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Een tocht door het noorden van Australië: 
woestijn, moeras en oerwoud, met ontmoetingen 

met een aantal bijzondere reptielen,
zoals de Kameleongekko
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Australië in drie weken, kan dat? En is er 
dan wel tijd om ook nog wat interessante 
reptielen te vinden?

Mijn vriendin en ik zijn in mei 2004 op vakantie 
naar Australië geweest. We vlogen naar Darwin, 
en vertrokken ook weer vanaf deze stad in het 
tropische noorden. We wilden in elk geval Ayer’s 
Rock in het midden bezoeken, wat snorkelen en 
duiken in het Great Barrier Reef vanuit Cairns en 
we wilden ruim tijd hebben voor het Kakadu-park 
in het Noorden. Voor diegene die Australië met 
zijn enorme afstanden een beetje kent lijkt dit niet 
te doen in drie weken, maar het bleek toch goed 
mogelijk. We vonden zelfs tijd om naar reptielen 
te zoeken! 

Om zoveel mogelijk van de omgeving te zien beslo-
ten we om met een gehuurde auto te reizen. In het 
kort zijn we van Darwin, via Alice Springs naar 
Ayer’s Rock gereden, daarna terug langs Tennant 
Creek, via Mount Isa naar Cairns en weer terug via 
Katerine en Kakadu-park naar Darwin. Al met al 
9600 km. Dat lijkt heel veel en dat is het ook wel, 
maar de wegen in Australië, en vooral in Northern 
Territory (NT), waar we dus het meest hebben 
gereden, zijn erg rustig, erg recht, zonder afslagen 
of lastig verkeer. En je mag zo hard rijden als je wilt. 
Na vier uur 150 km per uur te hebben gereden ben 
je ook echt 600 km verder. Probeer dat maar eens 
voor elkaar te krijgen hier in Europa! Wel lekker dat 
je zo hard kunt rijden, want je bent er snel. Maar 
het is ook wel weer zonde, want langs de weg zijn 
namelijk heel interessante dingen te vinden.
Allereerst vallen de grote hoeveelheden dode die-
ren op, die zijn verongelukt door aanrijdingen 
met auto’s en met de enorm grote vrachtwagens, 
de zogenaamde “roadtrains”. Overal liggen de 
dode kangoeroes naast en op de weg. Natuurlijk 
zie je ook allerlei vogels en reptielen liggen, maar 
ook dode runderen en zelfs kamelen kun je tegen 
komen. Soms midden op de weg, want niemand 
ruimt ze op! 

Waarnemingen op de weg
Beter is om levende reptielen op de weg te zien, 
en als je goed oplet zie je ze zeer geregeld snel 
het warme asfalt af rennen (agamen en varanen) 
of kruipen (slangen). Helaas zijn ze daarna ogen-
schijnlijk spoorloos in de begroeiing verdwenen, 
hoe spaarzaam die in het woestijnlandschap ook is. 
Een paar keer zagen we best grote varanen (waar-

schijnlijk Varanus gouldii en V. panoptes) midden 
overdag in de hitte op de weg lopen, die erg actief 
wegvluchtten zodra we stopten voor een foto. Een 
mooie foto zat er dan ook niet in.

Twee keer stak er een wat langzamer beestje de 
weg over: een Moloch (Moloch horridus), een heel 
aparte, maar ook heel grappige hagedissensoort. 
Grappig omdat ze een waggelende gang van lopen 
hebben, maar vaak staan ze ook stokstijf stil om 
niet op te vallen. Door het bizarre uiterlijk zal elke 
reptielenliefhebber ze wel kennen. Van de televisie 
of uit een fotoboek dan, want in levende lijve kom 
je ze buiten Australië niet tegen. Het zeer strenge 
exportverbod voor alle levende Australische dieren 
maak het onmogelijk om ze legaal uit te voeren. 
Daarbij zijn het echte voedselspecialisten, ze eten 
alleen termieten en bepaalde mierensoorten. In 
gevangenschap dus beslist geen gemakkelijke kost-
gangers.
In een bijzonder droog stuk stak er een dier over dat 
we daar nooit verwacht hadden: een Noordelijke 
slangenhals-schildpad (Chelodina rugosa). Het 
jonge dier was waarschijnlijk op zoek naar water, 
zijn oude poeltje zal wel zijn uitgedroogd. Tegen 
de regel “je moet de natuur zijn gang laten gaan” 
in hebben we de schildpad een lift gegeven naar de 
eerste plek met water: een groot kunstmatig meer 
voor runderen om te drinken. Het leek erop dat dit 
niet zo snel zou uitdrogen.
Ook slangen liggen zich soms op te warmen op het 
hete wegdek, soms met fatale gevolgen; geregeld 
zagen we dode of net niet dode slangen liggen, 
zwaar beschadigd maar nog heftig kronkelend. 
Zo vonden we onder meer twee vers doodgere-
den zwartkoppythons (Aspidites melanocephalus).  
Levende slangen waren meestal te snel weg voor 
een juiste soortbepaling, maar met zekerheid zagen 
we enkele keren een zwarte zweepslang (Demansia 
atra), een elegante en behoorlijk giftige soort.

Pagina 46-47: Een billabong, Kakadu-park 
Rechts, boven: Moloch (Moloch horridus), 

gevonden op de weg tijdens het oversteken, 
Barkly Highway, Queensland. 

Onder: Stekelstaartgekko (Strophurus ciliaris), 
’s nachts op het asfalt gevonden, Ti Tree, NT. 

Pagina’s 50-51: Moloch (Moloch horridus), deze 
liep zo’n halve kilometer van de bekende Ayer’s 

rock over de weg.
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Nachtelijke waarnemingen
Ook ’s nachts is het goed mogelijk om reptielen 
op het wegdek te vinden. Aangezien we er in de 
koudere maanden waren (voor Australische begrip-
pen dan), zagen we ’s nachts veel koudbloedigen 
zich opwarmen aan het warme asfalt. Nu is het 
makkelijker gezegd dan gedaan om op deze manier 
waarnemingen te doen, want ’s nacht rijden is niet 
zo’n goed idee. Een aanrijding met een reuzenkan-
goeroe is zeker geen zeldzaamheid en een al eerder 
genoemde “roadtrain”, een enorme vrachtwagen 
met drie of vier aanhangers, wijkt ook niet voor 
je uit. In het donker rijden wordt dan ook ten 
sterkste afgeraden. We hebben besloten dit echter 
toch een paar keer te doen. Ondanks het soms 
lastige rijden in het donker, vonden we een paar 
keer heel interessante soorten, zoals een prach-
tige Blauwtongskink (Tiliqua multifasciata), een 
Stekelstaartgekko (Strophurus ciliaris), een King 
brownsnake (Pseudechis australis) en een Children’s 
python (Antaresia childreni)

Kikkers en padden
Kikkers zijn ‘s nacht heel makkelijk te vinden, 
vooral na een regenbui zagen we veel verschillende 
soorten kikkers en padden en met name vielen de 

grote aantallen boomkikkers op. Waar we erg van 
geschrokken zijn, waren de echt buitengewoon 
grote aantallen Reuzenpadden op een achteraf-weg 
nabij Mataranka in het noorden van NT. Het had 
net geregend en op deze weg van enkele kilometers 
lang en zo’n vijf meter breed zat werkelijk op elke 
vierkante meter minimaal één Reuzenpad! Dat 
waren er dus in totaal duizenden, veel waren er 
doodgereden en die werden dan weer opgegeten 
door de grotere soortgenoten. Later hoorden we 
(ADAM BRITTON pers. med.) dat in dit gebied de 
soort net was opgerukt vanuit Queensland en dat 
reuzenpadden juist in voor deze soort nieuwe gebie-
den vaak massaal kunnen voorkomen. Opvallend 
was wel dat tussen al deze, oorspronkelijk uit Zuid-
Amerika afkomstige padden, ook veel inheemse 
kikkers zaten. Die waren van kleiner formaat, maar 
wisten zich blijkbaar toch te redden tussen de 
vraatzuchtige padden. Van één soort zagen we grote 
aantallen, de Raketkikker (Litoria nasuta).

De Atherton Tablelands
Australië bestaat voor een groot deel uit woestijn en 
halfwoestijn, in elk geval het deel dat wij hebben 
gezien, op een paar uitzonderingen na. Zo zijn we 
een kleine week in Yungabura geweest, een klein 

Blauwtongskink (Tiliqua multifasciata), dit dier zat ‘s nachts op de Stuart Higway, Barrow Creek, NT.
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Mulga slang (Pseudechis australis), ook wel King brownsnake genoemd. Een bijzonder giftige slan-
gensoort.

Children’s python (Antaresia childreni). Dit dier lag zich  s nachts op te warmen op de weg voor de 
ingang van Fogg Dam, NT.
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Boven: Reuzenpad (Bufo marinus), Larrimah, NT. 
Voorgaande pagina’s: Een slapende Australische wateragaam (Physignathus l. lesueurii), vrouwelijk 
dier, in de bosjes aan de oever van Lake Tinaroo, Atherton Tableland, Queensland. 
Onder: Physignathus l. lesueurii, volwassen man, aan de oever van Lake Tinaroo.
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dorpje dat ligt in de Atherton Tablelands. Dit is 
een hooggelegen, bebost en heuvelachtig gebied 
op zo ‘n 1000 meter boven de zeespiegel. Het is er 
erg groen, het is totaal anders dan de andere delen 
die we hebben bezocht. In dit gebied is veel water 
te vinden, en een goede plek om vogelbekdieren 
(Ornithorhynchus anatinus) te zien; wij zagen er 
zelfs drie!
Er zijn mooie wandelingen te maken, waar er grote 
kans is een prachtige Boyd’s bosagaam (Hypsilurus 
boydii) tegen te komen. Helaas vonden we deze 
soort niet, maar wel een aantal Australische watera-
gamen (Physignatus lesuerii), een soort die een 
opmars maakt als terrariumdier. Verder zagen we 
een groot aantal waterschildpadden (Elseya latis-
ternum) in een kratermeer en kwamen we hier een 
paar boomslangen tegen (Dendrelaphis punctulata), 
waaronder één van de blauwe variant.
In de buurt zijn we twee keer ‘s nachts op pad 
geweest om dieren te zien, zoals diverse soorten 
possums (Pseudochirops en Pseudocheirus spec.) en de 
alleen hier voorkomende Lumholtz’s boomkangoe-
roe (Dendrolagus lumholtzi). Dit deden we eerst met 
een kano vanaf het water, en zo zagen we een paar 
slapende  Australische wateragamen  (Physignatus 
lesueurii). Ze hingen op dunne takjes boven het 
water. Al wandelend vonden we twee heel mooie 

en bijzondere gekkosoorten: een  Kameleongekko 
(Carphodactylus laevis) en een Bladstaartgekko 
(Phyllurus cornutus).  Helaas zat de laatste te hoog 
in een boom voor een duidelijke foto. 

Waterrijke gebieden in het noorden
In de buurt van Darwin is ook veel water te vinden 
en water betekent in het noorden van Australië: 
krokodillen! Katerine is een goede plek om zoetwa-
terkrokodillen tegen te komen (Crocodylus johnsto-
ni). We zagen er overdag een drietal, ’s nacht waren 
we een stuk succesvoller: zo’n twintig! Katerine ligt 
net ten  zuiden van het verspreidingsgebied van de 
zeekrokodil (Crocodylus porosus), vandaar dat de 
zoetwaterkrokodil hier veel voorkomt. De veel gro-
tere zeekrokodil eet namelijk graag zoetwaterkroko-
dillen, vandaar dat ze nooit samen voorkomen.  
Zeekrokodillen zijn in alle waterrijke gebieden 
in het noorden te vinden, een heel goede plek is 
Kakadu-park. Tijdens de beroemde boottrip over 
de Yellow river is het haast onmogelijk om ze te 
missen. 
Ook in het natuurgebied “Fogg dam” zijn ze te 
vinden. Voor de rijstteelt is in dit moerasgebied 
geprobeerd het waterpeil te reguleren door middel 
van de bouw van een dam in de jaren zestig. Het 
project is echter mislukt. Gelukkig, nu leven er 

Zoetwaterkrokodil (Crocodylus johnstoni), Mary river, NT
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duizenden watervogels en ook vele reptielen. Vooral 
de Waterpython (Liasis fuscus) komt hier veel voor. 
Sterker nog, volgens de gegevens daar is er geen 
plek op aarde met een hogere dichtheid aan slan-
gen dan in Fogg dam!  Wij kwamen hier ook weer 
boomslangen (Dendrelaphis punctulata) tegen.
Vlakbij Fogg dam stroomt de Mary river, een rivier 
die goede zaken doet met de daar levende zeekro-
kodillen. Er zijn een aantal bootfirma’s actief, die 
tochtjes organiseren waar je zogenaamde “jumping 
crocodiles” kunt zien. De wilde dieren worden 
gevoerd met stukken vlees aan een hengel, en zo 
springen ze een stuk het water uit.
Voor wie dan nog niet genoeg krokodillen heeft 

gezien, die kan terecht in een van de krokodil-
lenfarms. Een aantal is open voor het publiek. Alle 
hebben ze een groot aantal krokodillen, vooral 
zeekrokodillen en een kleiner aantal zoetwaterkro-
kodillen, en er worden voedershows gegeven. Naast 
een drietal voor het publiek toegankelijke parken 
bezocht ik ook Janamba-farm, tegenover de toe-
gang van Fogg dam. Vooral van de laatste farm was 
ik onder de indruk. Zeer goed georganiseerd met 
een perfecte boekhouding, waarin bijvoorbeeld de 
beste fokvrouwtjes werden geselecteerd aan de hand 
van aantal eieren, uitkomstpercentages en groei-
snelheid van de jongen. De 15000 dieren op de 
farm worden verzorgd door slechts vier personen. 
Dit is de farm met het grootste aantal krokodillen 
in Australië.

Tenslotte
Zoals uit bovenstaande mag blijken is het dus 
zeer wel mogelijk in korte tijd grote afstanden 
in Australië af te leggen, en toch nog tijd over te 
houden om allerlei interessante herpetologische 
waarnemingen te doen. 

Boven en volgende pagina, bovenaan: Grotere en kleinere agamen komen overal voor, dit is een 
soort die we rond Ayer’s Rock vonden, waarschijnlijk Ctenophorus caudicintus slateri, maar het kan 
ook C. isolepis of C. nuchalis zijn. 
Volgende pagina, midden: Skink (Ctenotus saxatilis), Devil’s eggs, NT. 
Volgende pagina, onderaan: Skink (Ctenotus helenae), Ayer’s rock, NT

Pagina 58-59: Kameleongekko (Carphodactylus 
laevis), Yungaburra, Queensland. Dit dier heeft 
een oorspronkelijke staart, een geregenereerde 
(tweede) staart is egaal donker van kleur. Als 
zo’n staart wordt afgeworpen, bijvoorbeeld 
bij een aanval van een roofdier, dan kronkelt 
de afgeworpen staart niet alleen heftig maar 
maakt ook een heel opvallend gillend geluid. 
Het is de enige reptielensoort waarvan dit heel 
bijzondere fenomeen bekend is.
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Looking for reptiles in Australia
The author and his girlfriend visited North Australia, Northern Territory and Queensland. They were 
looking for reptiles, and several species of turtles, lizards, snakes and crocodiles were spotted. The largest 
part of the 10.000 km journey they were driving through arid wasteland. Moreover an area of primeval 
forest in Queensland was visited. Animals were seen during hikes by day and by night, but also on the 
road when they were driving. A couple of crocodile-farms were visited too.
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Jaco Bruekers 
Langemeijerstraat 2 

5473 GS Heeswijk-Dinther 
Foto’s van de auteur

Achttien jaren lang vormde het landschap in en 
rond om het Massif des Maures, grofweg het gebied 
tussen Frejus en Toulon voor mij het decor van 
talrijke trektochten, waarbij het zwaartepunt op 
het opsporen en bestuderen van de aldaar voorko-
mende herpetofauna lag. In de loop van die  tijd 
ontstaat dan een goed beeld van in die streken  

Waarnemingen aan de 

Spaanse Zandloper
(Psammodromus hispanicus edwardsianus)

in de Provence, Zuid-Frankrijk

Biotoop Psammodromus hispanicus, Massif des Maures
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voorkomende reptielen, in het bijzonder de hals-
kraaghagedissen (LACERTIDAE).
Mijn zoektochten leverden uiteindelijk het vol-
gende soortenlijstje op:
- Podarcis muralis merremia
- Lacerta bilineata 
- Podarcis sicula sicula (Toulon en Hyeres)
- Timon lepidus

Het is echter verbazingwekkend vast te moeten 
stellen dat er zelfs na al die jaren, in deze voor 
mij zo bekende omgeving, een tot dan toe ont-
brekende soort opduikt: de Spaanse Zandloper 
(Psammodromus hispanicus edwardsianus). In dit 
artikel wordt aan die onverwachte waarneming 
aandacht besteed.

Verspreidingsgebied 
Afgaande op de literatuur die mij ter beschikking 
staat omvat het verspreidingsgebied van deze zand-
loper het Iberisch schiereiland en het aansluitende 
mediterrane deel van Zuid-Frankrijk vanaf de 
Spaanse grens tot ver in het Rhone-dal; doorgaans 
als “lagere Rhone-dal” aangeduid (ARNOLD ET AL 

1988, ENGELMANN 1993) Volgens CHELAN (1978) 
wordt de hagedis in het Rhone-dal tot westelijk van 
de lijn Aubagne tot Salernes aangetroffen waarbij 
opvallend genoeg, nog een solitaire melding rond 
Hyeres wordt genoemd.
Volgens deze literatuur zou ik de soort dan ook her-
haaldelijk in het gebied waar ik vertoefde kunnen 
aantreffen. Dat was in theorie, want de praktijk liet 
de afgelopen jaren immers een geheel ander beeld 
zien. De soort ben ik in de voorbijgaande jaren 
in het Massif des Maures nergens tegengekomen. 
Evenmin hoorde ik van vindplaatsmeldingen van 
vrienden en bekenden.
Op 22 juli 2002 veranderde dat. Die middag vond 
ik aan de rand van een druivenveld nabij de plaats 
Le Luc, op de overgang naar het macchie (mediter-
raan struikgewas), een volwassen vrouwtje. Van dit 
exemplaar heb ik uitsluitend snel een aantal foto’s 
kunnen maken. Ik erken dat de gebruikte foto  
kwalitatief matig is., Desondanks is de hagedis 
daarop goed als Psammodromus herkenbaar.
De hagedis was erg schuw en vluchtte snel een mui-
zenhol in en kwam daarna niet meer te voor schijn. 
In de dagen daarna heb ik de vindplaats herhaal-

Psammodromus hispanicus
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delijk gecontroleerd, maar vond Psammodromus 
niet meer terug. De soort trof ik de dagen daarna 
ook niet aan in andere nabij gelegen geschikte 
gebieden.

Biotoop
Zoals aangeduid bevond het dier zich aan de rand 
van een druivenveld. Dit veld werd intensief door 
de zon beschenen. De bodem bestaat uit een rode, 
leemachtige grondsoort. In het achterland domi-
neren planten als Querces subur, Pinus halepensis, 
Juniperus occidentalis, Cistus  monspelliensis,  Thymus 
vulgaris en Spartium juncum. De streek ligt in een 
typische mediterrane zone met hete zomerperioden 
en milde, soms vochtige winterseizoenen.

Verder zoeken
Het is zonder twijfel bijzonder interessant om 
uiteindelijk vast te kunnen stellen of deze waarne-
ming aan Psammodromus hispanicus edwardsianus 
in dit deel van het Massif des Maures inderdaad 
een uniek gegeven is. Deze eenmalige vondst roept  
immers vele vragen op. Is het een uit gevangschap 
ontsnapt dier, is het een dier dat de “voorhoede” 
vormt van een opmars van Psammodromus hispani-
cus naar het oosten? Is het dier met plantenzending 
of iets dergelijks meegekomen? Of heb ik wellicht  
in al die jaren gewoon niet goed rondgekeken? 
In de komende jaren zal speciaal op deze soort 
worden gelet. Voor het geval u deze hagedis in 
het Massif waarneemt, houd ik me aanbevolen 
voor een kort verslag daarvan (geslacht, vind-
plaats en datum). Zend uw bericht bij voorkeur 
digitaal naar: fam.bruekers@wanadoo.nl.
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S U M M A R Y

Observations on Psammodromus 
hispanicus in the Provence, South 
France

An observation of the Spanish Psammodromus in 
the Provence is described. The author visited the 
area frequently for eighteen years, but didn’t see 
this species before. July 2002 he saw a female of 
this species at the edge of a field of a grapery near 
Le Luc, close to shrubs (macchie). The lizard was 
very timid and couldn’t be observed afterwards. It 
is not clear whether this observation is related to 
an enlargement of  the known range.
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Tijdens de vertering van het voedsel zijn de 
boa’s weinig actief. Toch is het een interes-
sante periode. Zij zwellen op, braken een 

enkele keer, drinken, produceren urine en ontlas-
ting en zij vervellen wanneer zij genoeg hebben 
gegeten. Over deze belangrijke processen wordt 
maar weinig geschreven, terwijl die je veel over de 
conditie van de dieren kunnen vertellen. Bij auteurs 
als FOGELL (1997) en DE VOSJOLI e.a. (1998) is er 
maar weinig over te vinden. Wat meer informatie 
staat in de Duitse literatuur. Zowel BOSCH (1994, 
blz. 59 en 60) als VOGEL (1994, blz. 74) en STÖCKL 
& STÖCKL (1996, blz. 30-32) zeggen er iets over 
in hun boeken. HERFS (1959) is bij mijn weten de 
enige die er een grondige studie over publiceerde. 

Dit artikel gaat over de beginstadia van de verte-
ring. Wat er tijdens de vertering met de daarbij 
betrokken organen als longen, het hart, de maag en 
de darmen zelf gebeurt kwam al eerder aan de orde 
(VERVEEN, 2003).

69

Ervaringen met een paartje 
Boa constrictor als huisdier

Verteren
Slangen hebben een relatief kleine maag vergeleken 
met de grootte of het aantal prooien dat zij per 
gelegenheid kunnen verzwelgen. De overgang van 
de slokdarm naar de maag is niet erg duidelijk, die 
van de maag naar de dunne darm wél. In de maag 
vindt de eigenlijke vertering plaats. De slokdarm 
fungeert daarbij als opslagplaats voor de overige 
prooien of bij een grote prooi voor het overige deel 
ervan (SKOCZYLAS, 1978).

Verloop van de vertering 
in de maag
In 1942 volgden BLAIN en CAMPBELL bij twee 
slangen met behulp van röntgenfoto’s de eerste 
fasen van de vertering van de prooi, een grote rat, 
die met de kop vooruit was verzwolgen. Eén van de 
slangen was een Boa constrictor, de andere was een 
indigoslang Drymarchon corais. De schrijvers volg-
den het verteringsproces tot 120 uur (vijf dagen) 
na de maaltijd. Zij vonden tussen de twee slangen 

deel 6 Verteren (1): 
Braken, gasvorming, drinken

A.A. Verveen 
Poelwaai 3, 2162 HA Lisse — a.a.verveen@wanadoo.nl 

Foto’s van de auteur 
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tijdens deze vijf dagen geen verschil in de wijze van 
vertering van de prooi.

Iets minder dan 5 uur na de maaltijd ontstonden er 
gasblazen in de maag. Na 22 uur waren de botten 
van de kop van de prooi doorzichtiger geworden. 
Na 27 uur waren delen van de kop en van de rib-
ben minder goed zichtbaar. De positie van de rat 
was ondertussen nog niet veranderd. Na 52 uur 
(iets meer dan twee dagen) was de kop verdwenen. 
De rest van het skelet was na 75 uur (circa drie 
dagen) min of meer samengebald, terwijl toen ook 
de heupbeenderen van de prooi werden aangetast. 
Na 93 uur (bijna vier dagen) waren alleen resten 
van de heupbeenderen en de staart te zien, terwijl er 
geen gasblazen meer waren. Na 118 uur (bijna vijf 
dagen) zagen zij alleen nog één botje, het restant 
van een heupbeen. In de maag zat nog een bolus, 
een bolvormige opeenhoping. 

Het onderzoek van SECOR en DIAMOND (1995, blz. 
1316) bevestigde deze gang van zaken. Wanneer 
er meerdere prooien waren verzwolgen dan lagen 
die achter elkaar in het slokdarmmaag systeem. De 
vertering begon bij dat deel van de prooi dat in de 
maag ligt. Na zes dagen waren al het vlees en de 
botten verteerd. Ook zagen zij –wat voor de hand 
lag– dat deze processen korter duren naarmate 
de gegeten prooi kleiner is (SECOR & DIAMOND, 
1997, blz. R905).

Temperatuur tijdens de vertering
De hierboven genoemde tijden voor de vertering 
van de botten van de prooi moeten wel voorzichtig 
worden geïnterpreteerd, omdat de snelheid van 
de vertering sterk van de temperatuur afhangt. 
Wanneer de temperatuur daalt duurt de vertering 
langer (SKOCZYLAS, 1978, blz. 594 en 595). 

DORCAS, PETERSON en FLINT (1997) onderzochten 
deze temperatuurafhankelijkheid bij acht exem-
plaren van de rubberboa Charina bottae. Ook bij 
deze dieren duurt  de vertering langer naarmate de 
temperatuur lager is. Maar zij zagen ook dat de ver-
tering stopt bij een temperatuur van 10 oC en lager. 
Zij vonden een optimaal temperatuurgebied voor 
de vertering, iets was SKOCZYLAS al eerder bij de 
ringslang Natrix natrix had vastgesteld (SKOCZYLAS, 
l.c.). Net als bij de ringslang ligt bij de rubberboa 
het optimum rond de 25 oC. DORCAS e.a. vonden 
bovendien dat het verteringsvermogen bij verdere 

stijging van de temperatuur snel daalt en bij tempera-
turen van 35 oC en hoger stopt. 
Men dacht dat problemen tijdens de vertering bij 
hogere omgevingstemperaturen door een te snel-
le vertering werden veroorzaakt (zie bijvoorbeeld 
SCHMIDT 1990, blz. 15), maar dat blijkt dus niet 
het geval te zijn. DORCAS e.a. vermelden ook dat de 
snelheid waarmee voedselresten door het darmka-
naal worden getransporteerd op een vergelijkbare 
wijze van de temperatuur afhangt. 

Braken
Soms braakt de boa het voedsel uit. Er zijn verschil-
lende redenen voor aan te geven (KLINGENBERG, 
1998, blz. 72 en 73): te veel eten, een te lage of te 
hoge temperatuur, en verschillende infectieziekten. 
Ook hoort stress (onder druk komen te staan) in dit 
rijtje thuis.

Temperatuur
Zelf had ik al ondervonden dat Boa constrictor 
hoogstwaarschijnlijk eveneens een optimale tempe-
ratuur voor de vertering nodig heeft. In de warme 
zomer van 2003 had een altijd goed etende, goed 
verterende en nooit brakende 3,5 jaar oude boa op 
de derde dag na de maaltijd, toen het ook buiten 
al enkele dagen heel warm was, al zijn voedsel uit-
gespuugd. Ik had het genoemde artikel toen nog 
niet gelezen, maar de enige reden die ik voor dit 
braken kon bedenken was dat ook de koelste plek 
in zijn terrarium waarschijnlijk toch te warm voor 
zijn spijsvertering was. Toen ik hem uit het terra-
rium haalde voelde hij net zo lekker warm aan als 
wanneer hij zich op andere momenten lang op een 
warme plek had opgehouden. Het is daarom van 
belang tijdens de vertering niet alleen geen te lage, 
maar beslist ook geen te hoge temperaturen aan te 
houden, zelfs al liggen die volgens de “care-sheets” 
(regels voor de verzorging) binnen het voor deze 
dieren normale gebied. Na een wachttijd van twee 
weken om zijn spijsvertering na het verlies van zijn 
maagsappen weer in orde te laten komen voerde ik 
hem weer en hij verteerde zijn prooi verder zonder 
problemen. Het weer was inmiddels gelukkig ook 
weer milder geworden.

Nu prefereert de rubberboa vermoedelijk een lager 
gebied van activiteitstemperaturen (15 tot 28 oC) 
dan de meeste reuzenslangen, die 30 tot 38 oC zou-
den prefereren (besproken in AVERY, 1982, blz. 126 
en 127). Maar FOGEL (1997, blz. 47) geeft aan dat 
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omgevingstemperaturen van 25 tot 29 oC plus een 
warme plek van 31 tot 34,5 oC ideaal zijn voor Boa 
constrictor. Stel dat het verteringsoptimum bij deze 
dieren tussen 30 en 32 oC ligt (aanbevolen door DE 
VOSJOLI e.a., 1998, blz. 50), dan zal het verterings-
proces snel instorten bij een verdere stijging van de 
temperatuur.

Tijdens de vertering zoeken reptielen, en met name 
ook Boa constrictor, de warme plekken op (REGAL, 
1966, p. 589). Men dient de dieren daarom de 
gelegenheid te geven zelf de voor hen geschikte 
omgevingstemperatuur op te zoeken, door in het 
terrarium zowel koelere als warmere plaatsen aan 
te houden.
Hoewel ik een gevarieerde omgevingstemperatuur 
aanbied, merkte ik dat met name de jonge boa zich 
er niet altijd aan houdt de geschikte verteringstem-
peratuur op te zoeken. Het dier kan het overdrijven. 
Alweer enige tijd geleden braakte een twee maan-
den jonge boa bij twee opeenvolgende gelegenhe-
den –  d.w.z. weer veertien dagen later – de hem 
gegeven maaltijd uit. Hoewel het dier ruimschoots 
de gelegenheid had een koelere plaats op te zoeken, 
zat het steeds in het warmste gebied, lekker onder 
de kranten en op de dikke laag kattenbakkorrels, 
precies midden boven de plek waar het verwar-
mingsmatje onder het terrarium zat. Bij nameten 
bleek de temperatuur op die plaats meer dan 40 oC 
te zijn! Toen ik het warmteaanbod in het héle terra-
rium vervolgens omlaag schroefde werden de daar-
opvolgende maaltijden zonder problemen verteerd. 
Hoewel het van de jonge slang dus “niet verstandig” 
was om tijdens de vertering steeds op zo’n hete 
plek te blijven liggen, reageerde het dier achteraf 
gezien inderdaad wél adequaat door de niet meer 
te verteren maaltijd uit te braken. Later zocht deze 
slang tijdens de vertering in het inmiddels wat de 
warmtevoorziening betreft weer normaal ingerichte 
terrarium voor de vertering minder warme plekken 
uit. Het dier had het kennelijk geleerd en het heeft 
dit  warmtebraken sindsdien niet meer vertoond.

Temperatuurgevoeligheid 
van jonge boa’s
Het is en blijft merkwaardig dat temperaturen die 
de boa in andere omstandigheden goed kan hebben 
en die de slang zelfs zélf uitkiest, voor de vertering 
te hoog kunnen zijn! Maar wat ik hier beschreef 
gaat wel over een jonger en een heel jong dier, die 
later wanneer zij volgroeid zijn op dezelfde plek-

ken niet gauw te warm kunnen worden. Het zou 
kunnen dat jonge dieren al over een “volwassen” 
temperatuurzin beschikken, die hen tijdens de 
jeugd dan wel eens flink parten kan spelen, omdat 
kleine dieren snel de voor hun vertering te hoge 
omgevingstemperatuur aannemen. 

Overigens kunnen boa’s vaak langer bij buiten hun 
normale gebied liggende temperaturen leven dan 
wij geneigd zijn te denken. Zo vermeldt FOEKEMA 
(1973, blz. 141) een waarneming van SIXTUS over 
de relatief lange draagtijd van zeven maanden van 
diens vrouwelijke boa. FOEKEMA verklaarde dit 
vanuit de noodgedwongen relatief lage omgevings-
temperatuur die SIXTUS in de winters aan moest 
houden: 20 tot 24 oC overdag, dalend tot 12 oC 
‘s nachts. 

Maar zoiets mag niet te lang duren. Aan het eind 
van datzelfde jaar (1973) verloor ik een boa aan een 
longontsteking omdat het dier tengevolge van de 
in dat najaar tegen Nederland ingestelde olieboycot 
per ongeluk drie dagen lang in een omgeving had 
verkeerd waarin de temperatuur van 10 oC veel te 
laag was (VERVEEN, 2002, blz. 165).

Bij het interpreteren van alle in deze artikelen 
gegeven én komende gegevens over mijn boa’s, 
moeten wij deze temperatuurafhankelijkheid in het 
achterhoofd blijven houden, maar er óók bij beden-
ken dat al mijn dieren geen uniforme temperatuur 
krijgen opgelegd. Zij konden en kunnen de door 
hen gewenste temperatuur opzoeken. 

Ik heb – afgezien van de genoemde jonge boa 
–  géén metingen gedaan aan de temperatuur die zij 
tijdens de vertering of bij hun andere gedragingen 
prefereerden. Mijn indruk is dat het op de bodem 
levende vrouwtje zich meer richtte naar de aange-
boden temperatuurgradiënten dan het mannetje, 
dat wát er ook gebeurde hoofdzakelijk op zijn tak 
bleef zitten, ook als de lamp die hem bescheen stuk 
was gegaan en het dus, met name ’s nachts, tijdens 
de winter vrij koel was (minimaal 15 oC). Bij hem 
kwam het een heel enkele keer voor dat hij veel later 
ontlasting maakte dan de andere vier dieren ooit 
deden (afgezien van wat er tijdens de zwangerschap 
kan gebeuren). Misschien ligt dat aan zo’n periode 
met een gemiddeld wat lagere temperatuur. Maar 
vaak voelde hij weer warmer aan dan de andere 
dieren omdat hij op die tak dicht onder de warmte 
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uitstralende gloeilamp ligt. Ik kon geen significante 
verschillen tussen de lozingspatronen van urine en 
van ontlasting tussen mijn dieren ontdekken en 
ik veronderstel daarom dat boa’s de hen geboden 
mogelijkheden meestal optimaal gebruikten en dat 
het verteringsproces praktisch altijd onder voor hen 
gunstige omstandigheden plaatsvond. 

Andere oorzaken voor het braken
Een te lage omgevingstemperatuur is volgens DE 
VOSJOLI e.a. (1995, blz. 50) de belangrijkste oorzaak 
voor het braken. Daarentegen noemen STÖCKL & 
STÖCKL (1996, blz. 29 en 48) te veel eten of te vaak 
voeren terwijl de maag nog van slag is (na braken; 
of als er nog geen ontlasting is gemaakt, met name 
bij heel jonge boa’s) als meest voorkomende oor-
zaak. Misschien is het wel de combinatie van (te) 
veel eten én beneden dan wel boven het optimale 
temperatuurtraject zitten die het braken in de hand 
werkt. 

Pasgeboren boa’s zijn nog onervaren en kunnen 
dan ook veel te veel eten. Eén tot drie dagen later 
braken zij het dan uit. Dit overkwam mij bij drie 
van de 21 pasgeboren boa’s uit de eerste lichting die 
ik ooit had. Na het braken wisten zij – net als de 
anderen – maat te houden en geen enkel dier heeft 
in het halve jaar dat ik ze hield nog het voedsel 

uitgebraakt. 

Hoewel het erg stinkt, heeft het zin de uitgebraakte 
prooi goed te bekijken. Ik doe dit, eerlijk gezegd, 
niet vaak, maar in één geval zag ik dat een na drie 
dagen uitgebraakte muis wel de muisvórm had 
maar verder helemaal plat was! Kennelijk was het 
inwendige van die muis al voor het grootste deel 
verteerd. De jonge boa had er dus toch al baat bij 
gehad.

Stress kan ook een oorzaak zijn. Zo reed ik vroeger 
een keer met het toen vier maanden oude mannetje 
in een afgesloten maar niet afgeschermd terrarium 
naar onze vakantiebestemming. Kort na aankomst 
braakte het dier zijn voedsel uit. Omdat ik nooit 
problemen had met boa’s die in een zak of in een 
afgeschermd terrarium werden vervoerd, zullen de 
tijdens de korte autorit “langsvliegende beelden en 
schaduwen” het dier angstig hebben gemaakt. Dit 
was een goede les voor mij.

Volgens KLINGENBERG (1998, blz. 73) moet je bij 
veelvuldig braken bij (volwassen) boa’s aan een 
infectie door protozoa denken. Heel gevaarlijk is de 
ziekte die bij boa’s en pythons door het IBD virus 
(“Inclusion Body Disease” virus) wordt veroorzaakt 
en waarvoor Boa constrictor als drager optreedt 

Deze drie jaar oude boa is op de dag na een stevige maaltijd flink opgeblazen.
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(KLINGENBERG, 1998, blz. 64-70; hierover is ook 
op het internet informatie te vinden).

Gasvorming
In de dagen na een stevige maaltijd lijkt de slang 
op een lange ballon die ongeveer in het midden 
flink is opgeblazen terwijl de einden ervan niet zijn 
opgerekt (foto). Wanneer het dier in het water ligt 
is het eventuele vrijkomen van darmgassen – wat 
niet zo vaak gebeurt – duidelijk te horen wanneer 
die via de cloaca (de gezamenlijke lichaamsopening 

Figure 1. Time-course of the photographic width 
of the body at saddle twelve (white line in the pho-
tocompositions), after meals of different relative 
size. A one-year-old boa was fed one and two mice 
respectively (two photocompositions), a four-year-
old one fed on several rats.

Figuur 1. Het verloop van de fotografische breedte 
van de 12e zadelvlek (witte streep in de foto’s) na 
enkele maaltijden van verschillende grootte voor 
twee boa’s: een éénjarige slang die één respectieve-
lijk twee muizen at (fotocomposities) en een vier 
jaar oude boa die meerdere ratten kreeg.
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onder op de plek waar het lijf in de staart overgaat) 
vrijkomen en naar boven borrelen.
HERFS (1959, blz. 158) vermeldt al dat de boa na 
de maaltijd door gasvorming opzwelt en veel dik-
ker is dan direct na het eten. Deze gang van zaken 
zal iedere houder van reuzenslangen kennen, want 
de soms behoorlijk strakke opzwelling door de 
gasvorming als gevolg van de vertering in de maag 
(VOGEL, 1994, blz. 74) is tijdens de eerste dagen na 
de (forse) maaltijd altijd duidelijk te zien (foto’s en 
figuur 1). Tijdens de zomerperiode waarin de opna-
men werden gemaakt varieerden de temperaturen 
van 20oC ‘s nachts tot 30 á 35oC overdag.

In zijn boek “Schlangen” schrijft SCHMIDT (1990) 
op blz. 15 dat de gasvorming in extreme gevallen na 
het eten van een ongewoon grote prooi of van veel 
te veel prooidieren zó groot kan worden dat de huid 
van de slang barst! De darmen kunnen die zwelling 
kennelijk wél aan, want hij schrijft verder heel laco-
niek dat “Solche Verletzungen . . . verheilen jedoch 
meist ohne Kompikationen” (zulke verwondingen 
toch meestal zonder complicaties genezen). Mits 
de dieren goed geneeskundig worden behandeld, 
denk ik erbij. Welke soorten slangen dit lot hebben 

ondergaan schrijft hij niet. Ik vermoed dat het die-
ren zijn die de hinderlaagjacht beoefenen. Actieve 
jagers eten immers vaker en met relatief “kleinere 
hapjes”. 

Drinken
Boa’s drinken door de bek een eindje in het water 
te steken, het water op te zuigen en dit vervolgens 
in de slokdarm te persen (KARDONG & HAVERLY, 
1993). Zij drinken maar kleine slokjes per keer (ca. 
0,1 ml) en doen er vrij lang over (CUNDALL, 2000). 
Nog in 1965 dacht men dat de bouw van de bek 
het slangen onmogelijk maakte water op te zuigen 
en dat zij het als een kat oplikten (MORRIS & 
MORRIS, 1965, blz. 98/90). Wel is nog niet bekend 
hoe zij het water opzuigen (CUNDALL, 2000).

Dat boa’s drinken (foto) is, vreemd genoeg, nog 
niet zo erg lang bekend. Men geeft er bovendien 
nog steeds niet veel aandacht aan. Behalve VOGEL 
(1994, blz. 74 en 77) en SCHMIDT (1990, blz. 18) 
schrijven ook de auteurs van de hier genoemde 
boeken (BOSCH, 1994; DE VOSJOLI e.a., 1998; 
FOGEL, 1997; STÖCKL & STÖCKL, 1996) er nog 
steeds (bijna) helemaal niet over. HERFS (1959) 

Drinkende boa
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wist zelfs niet dat boa’s drinken, hoewel hij zijn 
dieren uitvoerig observeerde en zowel het eten als 
de vertering tot in details beschrijft. Omdat hij zag 
dat boa’s wél veel vloeibare urine lozen zat hij met 
een probleem: waar kwam al dat water vandaan? 
Omdat dieren voor zestig procent of meer uit water 
bestaan en dus ook de prooidieren, veronderstelde 
hij dat het water uit de prooi zelf kwam. 

Ik denk dat de verwaarlozing van het drinken komt 
doordat men deze dieren niet zo vaak ziet drinken. 
Wanneer het badwater net is verschoond drinken 
zij soms terwijl zij helemaal onder water op de 
bodem liggen (VOGEL, 1994, blz. 77). Daardoor 
valt het evenmin op. Boa constrictor schijnt boven-
dien nog minder vaak te drinken dan andere slan-
gen (CUNDALL, 2000, blz. 2182). CUNDALL veron-
derstelde daarom, net als HERFS, dat Boa constrictor 
het water dat in de prooi zit goed kan gebruiken.

Voorkeur voor aparte drinkbakjes
In de genoemde boeken staat wél dat een terrarium 
een voldoende groot – en goed schoon te houden 
– waterbad voor de dieren moet hebben om in te 
kunnen liggen. BOSCH (1994, blz. 58) voegt hier 
aan toe dat het bad ook nodig is om uit te drinken. 
SCHMIDT (1990, blz. 22) is echter de enige die één 
keer terloops het woord “drinkbakjes” noemt. 
In een artikel dat ik niet meer kan traceren las 
ik dat de slangen kleine bakjes met schoon water 
als drinkbak de voorkeur geven boven de grote 
waterbak. Het is ook mijn ervaring dat de boa’s een 
duidelijk onderscheid maken tussen drinkwater en 
badwater. De grote bak gebruiken zij, incidenteel, 
om er in te gaan liggen, met name tijdens de vervel-

cyclus, én om er – bij mij vaker niet dan wel – urine 
of ontlasting in te lozen. Afhankelijk van het aantal 
en de grootte van de boa’s zette ik altijd één tot vier 
waterbakjes van ca. vijftig milliliter of een grotere 
van ongeveer 250 milliliter (foto’s) in het terrarium. 
De drinkbakjes worden regelmatig schoongemaakt. 
De boa’s gebruiken deze bakjes inderdaad om er 
uit te drinken. Boa constrictor beweegt echter zo 
langzaam dat zijn activiteit niet opvalt en de excur-
sies naar de waterbakjes komen weinig voor. Het 
is een tref als je een boa ziet drinken, zelfs als het 
terrarium in de huiskamer staat. Dat zij uit de grote 
waterbak drinken is mij nooit opgevallen, maar 
ik kan het niet uitsluiten. Hoewel ik, gezien de 
onderstaande resultaten, vermoed dat al mijn boa’s 
bijna uitsluitend uit de waterbakjes drinken, is het 
daardoor mogelijk dat zij toch meer drinken dan ik 
hieronder beschrijf.

Hoe vaak dronken zij en hoeveel?
Met een videocamera volgde ik van 6-1 tot 24-6-
2002 en van 12-11-2002 tot 8-4-2003 het oudere 
paartje evenals in de tweede periode een jonger 
vrouwtje gedurende 24 uur per dag. De beelden 
werden één keer per minuut –  met behulp van het 
programma WinTLV versie 2.0 van C3Systems 
–  in de computer opgeslagen. Elke dag werden de 
beelden bekeken, de gegevens gecodeerd en in een 
data base (Microsoft Excel) opgeslagen. 
Gedurende deze perioden dronken het mannetje 
en het jongere vrouwtje gemiddeld om de dertien 
dagen (aantal waarnemingen N = 23, gemiddeld 
12,9 ± 13,8 dagen). De intervallen verschillen 
behoorlijk en de spreiding (het getal achter het ± 
teken) ervan is dus groot (figuur 2). Er viel voor 

Figuur 2. Intervallen in dagen tussen het drinken 
Figure 2. Intervals between drinking bouts, days

Figuur 3. Tijdsverloop tussen het drinken en de 
lozing van urine. — Figure 3. Interval between 
drinking and discharge of urine
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deze verdelingen geen significant verschil tussen 
de twee dieren te ontdekken (verdelingsvrije toets 
van WILCOXON (DE JONGE, 1964, blz. 298, 299): 
PD(0,02) ≈ 0,98). Tijdens de veel kortere registratie 
van het oudere vrouwtje (42 dagen, omdat haar 
gedrag tijdens de dracht hier niet wordt  beschre-
ven) dronk zij drie keer, dus óók gemiddeld eens 
per circa veertien dagen. 

Tijdens de eerstgenoemde periode (6-1 tot 24-
6-2002) registreerde ik bovendien voor de twee 
oudere boa’s de duur van het drinken en het aantal 
gedronken bakjes. Het vijf kilogram zware man-
netje dronk ongeveer één bakje van (maximaal) 
vijftig milliliter per keer leeg, het circa tien kg zware 
vrouwtje dronk twee tot vier van deze bakjes. Dat 
drinken kostte ze vijftien minuten tot drie kwartier 
per keer. 
Uitgerekend per kilogram boa dronken zij evenveel 
en even lang: het duurde vier minuten per kilogram 
boa (N = 6, gem. 4 ± 1 min/kg) en zij dronken 
maximaal een halve milliliter water per minuut per 
kilogram boa (N = 6, gem. 0,5 ± 0,1 ml/kg). 
De hoeveelheid water die een boa drinkt zowel als 
de tijd die het dier erover doet hangt dus af van –  is 
evenredig met –  het gewicht van het dier.

Drinken en lozen
Wanneer ik zie dat een dier drinkt, dan is dat voor 
mij het teken dat de boa mogelijk dezelfde dag of 
enkele dagen later urine zal lozen, dan wel net een 
plas heeft gedaan (en wel op de voorafgaande dag: 
dag -1 in figuur 3). 
In tenminste 71% van de gevallen  (20 uit 28 
drinkwaarnemingen)  was dat inderdaad het geval 
(figuur 3). Dit percentage is mogelijk toch aan de 
hoge kant – hoewel ik nogal eens de exacte dag van 
een urinelozing mis, met name bij het veel kleinere 
jongere vrouwtje – omdat ik vermoed dat er ook 
kan worden gedronken zonder dat daar een uri-
nelozing op volgt, namelijk voor het geval er lang 
niet is gedronken. De duur van de twee  observa-
tieperioden,  tien maanden in totaal, was voor het 
bestuderen van het drinken van deze dieren toch 
wat aan de korte kant.
Gemiddeld lagen er één tot twee dagen tussen het 
drinken en de lozing van urine (N = 20 uit 28, 
Gem. 1,3 ± 1,0 dagen). Het gebied varieerde van 
één dag vóór de lozing tot en met acht dagen erna. 

Een valkuil
Tot ik dit artikel schreef dacht ik dat het mannetje 
haast nooit dronk. Zijn urine bestaat hoofdzakelijk 
uit witte massa met duidelijk minder vloeistof dan 
het vrouwtje produceert. Ik verbaasde mij steeds 
over deze verschillen (minder vaak drinken en 
minder vloeibare urine lozen) tussen die twee. Pas 
nádat ik de video-opnamen voor dit artikel had 
geanalyseerd leerde ik dat hij net zo vaak dronk als 
het vrouwtje. Hieruit blijkt dat je zelfs bij intensieve 
dagelijkse omgang met de dieren tot conclusies kunt 
komen die faliekant mis blijken te zijn! Het is nu 
duidelijk dat HERFS in dezelfde vakuil terecht was 
gekomen als ik met betrekking tot het mannetje.
Het mannetje dat tijdens het schrijven van dit 
artikel ongeveer vijf kilogram woog en de jonge 
circa drie kilogram zware boa’s zijn veel kleiner dan 
het vrouwtje. Háár gewicht varieert tussen 10,5 en 
12,5 kg. Hierboven schreef ik dat de hoeveelheid 
water die een Boa constrictor drinkt evenredig zou 
zijn met het gewicht van het dier. Deze waarne-
ming vormt mede de achtergrond voor het feit dat 
het vrouwtje per plas méér vloeistof loost dan de 
andere boa’s. Ik vermoed dat deze dieren, gerekend 
per kilogram boa, wanneer zij gemiddeld evenveel 
eten (denk aan de eerder genoemde waarnemingen 
van HERFS) gemiddeld wel ongeveer dezelfde hoe-
veelheid urine lozen.

Zuinig met water
Wanneer Boa constrictor gemiddeld eens per veer-
tien dagen drinkt en per kilogram boa vier minu-
ten à maximaal een halve milliliter water drinkt, 
dan komt dit neer op gemiddeld één milliliter per 
kilogram boa per week. Stel dat wij per zeventig 
kilogram mens tenminste twee liter water per dag 
drinken, dan komen wij per kg volwassen mens per 
week uit op tweehonderd milliliter of meer. Hieruit 
volgt dat het drinkwaterverbruik van de boa iets 
van 1/200ste van dat van ons zal zijn. Wanneer dit 
inderdaad het geval zou zijn zou daaruit volgen dat 
deze dieren tweehonderd keer zuiniger met hun 
gedronken water om kunnen gaan dan wij doen!
Omdat een prooidier voor iets meer dan zestig pro-
cent uit water bestaat suggereerde HERFS (1959, blz. 
153) dat het vloeibare deel van de urineafscheiding 
(volgens hem 14 procent tot 38 procent van het 
prooigewicht) niet alleen dient voor de uitscheiding 
van afvalstoffen maar ook om “de overmaat aan 
uit het prooidier afkomstig water kwijt te raken”. 
Gezien het feit dat mijn dieren drinken alvorens te 
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urineren – of kort erna –, twijfel ik hier aan. Wel 
is het zo dat de prooidieren die ik hen geef soms 
enkele maanden in afgesloten plastic zakken in 
de diepvries hebben gelegen en daardoor mogelijk 
iets zijn ingedroogd. Uit gewichtsmetingen volgde 
een verlies van maar enkele procenten gedurende 
die tijd. Het effect van die indroging is beslist niet 
groot genoeg om zoveel (50 tot 100 ml) bij te 
moeten drinken. En waarom zouden zij dat doen 
als zij ermee toe kunnen door de “overmaat aan 
water uit het prooidier” uit te scheiden? Wij weten 
nu dat woestijnslangen zoals de hoornratelslang 
Crotalus cerastes (de “sidewinder”) en de zweepslang 
Masticophis flagellum heel lang op het water dat zij 
uit hun prooidieren halen kunnen teren (SECOR & 
NAGY, 1994, blz. 1603; SCHMIDT, 1990, blz. 18). 
Omdat Boa constrictor het ook lang zonder water 
uithoudt (zie verderop) zullen ook zij het prooiwa-
ter lang vast kunnen houden en gebruiken.
De boa drinkt bovendien soms kort ná de lozing 
van urine in plaats van tevoren (Figuur 3: dag –1, 
de dag voorafgaand aan het drinken). Dit betekent 
dat de slang zijn lichaamswater aanvult vanwege 
een tekort aan water in plaats van een overmaat. 
Dat deze dieren meestal drinken vóór zij urine 
lozen zal de uitscheiding van afvalstoffen door de 
nieren makkelijker maken.

Waterdichte opperhuid
Nadat ik eens een afgestroopte vervelling waste en 
op de drooglijn hing maakte ik iets vreemds mee. 
Toen de vliesdunne huid knisperend droog was 
– het kraakte tussen de vingers – haalde ik het van 
de lijn. Tot mijn stomme verbazing stróómde het 
water er uit. Het was alléén de buitenkant – in 
feite de binnenstebuiten gekeerde binnenkant – die  
kurkdroog was! Kennelijk kwam het water heel 
moeilijk door de opperhuid.

Hoe belangrijk een waterdichte opperhuid is bleek 
na 17 juni 2002 toen het toen bijna 2,5 meter 
lange vrouwtje zich tijdens een vervellingfase de 
buikschubben over een lengte van 40 cm had afge-
schuurd. Gelukkig genas de 4 cm brede huidwond 
goed dankzij de adviezen van een op reptielen 
gespecialiseerde dierenarts, maar het was wel op het 
nippertje. Het was opvallend dat zij de eerste dagen 
na die verwonding één tot anderhalf bakje van ca. 
50 ml per dag dronk. Dat zal de hoeveelheid water 
zijn geweest die zij per dag door die wond verloor. 

S U M M A R Y

Keeping a pair of Boa constrictor as pets: 
Part 6. Digestion (1): regurgitation, gas forma-
tion, and water intake 

1 Within the stomach meat and bones of the 
prey dissolve within about six days for larger 
prey and earlier for smaller ones (BLAIR & 
CAMPBELL, 1942; SECOR & DIAMOND, 
1995).

2 Digestive capacity depends on temperature. 
For the rubberboa Charina bottae the optimum 
lies at about 25 oC. Digestion decreases upon a 
change of the temperature away from optimal 
and stops when the temperature falls down 
to 10 oC or raises up to 35 oC (DORCAS, 
PETERSON & FLINT, 1997). Something 
similar must be the case for Boa constrictor. Its 
optimal temperature may lie within the lower 
part of the 30 oC decade.

3 A younger boa twice digested its prey in a hot 
spot (about 40 oC) and regurgitated it after a few 
days. Boa constrictor stays within the warmest 
places in their terrariums to digest (REGAL, 
1966). A higher but otherwise normal tempe-
rature stops digestion. The small size of young 
boas makes them vulnerable to this error.

4 Gases liberated from the digested prey swell the 
snake like a balloon (photo’s, figure 1) followed 
by a gradual decrease in size. 

5 Boa constrictor does not drink often nor much 
(photo). Average drinking interval (Mean ± 
SD): 12.9 ± 13.8 days, number of observations 
N = 23, figure 2). A drinking bout lasts 4 ± 1 
min/kg (N = 6) with an intake of 0.5 ± 0.1 ml/
kg (N = 6). If I did not miss observations (the 
snakes may also have used their bath to drink) 
then this result suggests an average drinking-
water usage of one millilitre per kilogram per 
week. This is about 200 times less than our own 
use of imbibed water.

6 Although drinking follows a forced abstinence 
of long duration, it is usually associated with 
urine production (figure 3). The average interval 
between drinking and urine production is 1.3 ± 
1.0 days (N = 20, range: day –1 to +9).

7 From attempts to dry shedded skin followed 
that the outer layer of the skin is not very per-
meable to water. an enlargement of  the known 
range.
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Gezien hun waterdichte opperhuid, de grote hoe-
veelheden “vaste” urine, hun weinig frequente 
drinken van een relatief klein volume per keer, kan 
Boa constrictor heel efficiënt met water omgaan: 
wel 200 keer efficiënter dan wijzelf. Daardoor kun-
nen zij het – bij een goede start – behoorlijk lang 
zonder drinken volhouden. De volgende episode 
licht dit toe.

Een langdurige ontsnapping
Op 18 mei 1996 ontsnapten zowel het mannetje 
als het vrouwtje uit hun terrarium. Ik had de glazen 
schuifdeuren wel dichtgedaan, maar ik had verge-
ten die op slot te doen. 
Het vrouwtje werd direct opgerold onder een kast 
teruggevonden maar het mannetje was onvindbaar. 
Hij woog toen 3,2 kg en was 160 centimeter lang. 
Hoewel ik bang was dat hij naar buiten zou zijn 
gegaan en de koudere nachten niet zou overle-
ven, wist ik vrijwel zeker dat hij in het huis zat. 
Inmiddels had ik gemerkt dat het langere vrouwtje, 
áls zij rondwandelt, gewoonlijk niet meer dan vijf-
tig meter kruipend aflegt en het dan voor gezien 
houdt. Het kortere mannetje legt duidelijk minder 
af, naar schatting iets van dertig meter per keer. 
Hij zat vermoedelijk diep in het inwendige van 
een van de delen van het bankstel; precies de enige 
plekken waar wij niet bij konden. Ik had het huis 
indertijd al voor de toen veel kleinere slangen goed 
“boadicht” gemaakt, dus zat er niets anders op 
dan geduldig te wachten tot hij rond ging kruipen 
waarbij hij vast iets om zou duwen. Dat wachten 
duurde lang, maar het werd tenslotte beloond: op 
6 juli van dat jaar zagen wij dat een lege samowaar 
van een plank aan de muur op het bankstel was 
gevallen. Omdat de boa dat moest hebben gedaan 
doorzochten wij het huis en wij vonden hem inder-
daad in een andere kamer onder een kast. Hij had 
zich precies zeven weken koest gehouden en al die 
tijd niets te eten en te drinken gehad. Toen ik hem 
in het terrarium zette kroop hij meteen naar de 
waterbakjes toe en dronk er twee leeg. 
Op basis van deze geïsoleerde waarneming waar-
bij het toen 3,2 kilogram wegende mannetje ten 
hoogst honderd milliliter water dronk volgt dat hij 
per kilogram boa per dag maximaal 100/(3,2 • 49) 

= 3,2 milliliter water had verdampt. Vermoedelijk 
zal hij het grootste deel ervan via de longen kwijt 
zijn geraakt.
Deze boa ging pas zeven weken na zijn ontsnap-
ping op stap om water te zoeken. Als hij vlak vóór 
zijn ontsnapping flink zou hebben gedronken, dan 
had hij het volgens de hierboven gegeven bereke-
ning vast nog heel veel langer vol kunnen houden! 
Honger was het niet wat hem dreef, want toen ik 
hem een week later twee dode ratten aanbood at 
hij er maar één van op, terwijl hij er zeker drie 
aankon.

Een terzijde: 
hoe ontsnappen de boa’s?
De vraag hoe de boa de dichte maar niet afgesloten 
schuifdeuren had geopend intrigeerde mij, want het 
overkwam mij wel eens dat ik vergat de deur op slot 
te doen en dat zij dan ontsnapten. Vaak gebeurt dit 
niet want de dieren “slapen” het grootste deel van 
de tijd. Meestal vind ik zo’n ontsnapte boa op een 
van de voor het desbetreffende dier vaste plaatsen 
terug, die het (en ik) leerde kennen tijdens de hen 
toegestane excursies door ons huis. De oplossing 
van dit probleem kwam ik pas veel later aan de weet 
toen ik bij het bekijken van de video-opnamen van 
het terrarium een boa in de goede richting pal langs 
een van de twee dichte maar weer eens niet goed 
afgesloten schuifdeuren zag kruipen. De deur gaf 
mee en gleed soepel open. 

Ik zit nu met de vraag of dit gedrag puur toeval 
is of dat zij het kunstje hebben geleerd. Wáár de 
deuren zitten weten zij heel goed, met name het 
vrouwtje. Als zij door het huis wil kruipen laat zij 
mij dit duidelijk weten door aan de deur-kant van 
het terrarium tegen het glas op te kruipen. Dit doet 
zij niet aan de tegenovergestelde kant. Wanneer het 
niet te laat op de dag is haal ik dan de deur van 
het slot en schuif die open, waarop zij prompt naar 
buiten kruipt.

Het hierop volgende artikel zal over de volgende fase 
van het verteringsproces gaan, namelijk de lozing van 
urine.
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Het onderstaand beschreven systeem heb ik met succes toe-
gepast op een ruit van 200 x 50 cm. Het idee is ingegeven 
door de achterruitverwarming van een auto. Er wordt weer-

standsdraad op de ruit van het terrarium gelijmd en als dat goed 
werkt wordt het geheel afgedekt door een tweede ruit, die op 5 mm 
afstand op latjes wordt gelijmd, die van te voren op de binnenruit 
zijn gelijmd. 

Werkwijze
Gebruikte weerstandsdraad: 7 Ohm per meter, dikte 0,2 mm. 
Afstand tussen de lussen 8-9 cm. Ruit goed vetvrij maken. De iso-
latie op de weerstandsdraad met polijstpapier verwijderen en daarna 
de draad met thinner schoonmaken. De draad in zijn geheel op de 
ruit aanbrengen en plaatselijk met een stukje plakband vastzetten.De 
draad moet goed overal tegen de ruit aanliggen i.v.m. de verlijming. 
Draad over de hele lengte vastlijmen met secondelijm. Van groot 
belang daarbij is daarbij een ventilator te gebruiken die de lijmdamp 
wegblaast, omdat de damp anders op de ruit neerslaat en wit wordt. 
Daarna de plakbandjes verwijderen en ook op die plaatsen verlijmen. 
Het is in verband met de koeling van de draad van belang, dat de 
draad overal goed tegen het glas zit en verlijmd is. 
Weerstandsdraad aansluiten op de voedingskabel. Dimmer in de nul-
stand zetten en de stekker in het stopcontact. Dimmer iets opdraaien 
om te controleren of het werkt. Stapje voor stapje via de dimmer meer 
spanning geven. Als U aan de andere kant van het glas (dus die zijde 
waar de draad NIET zit en die dus de binnenzijde van de bak is of 
gaat worden) voelt dat het warmer wordt, dan weet U  dat het systeem 
elektrisch goed is en de lijmverbindingen het houden. Wees bij deze 
proef uiteraard heel voorzichtig met de onder elektrische spanning 
staande draad. Vervolgens de ruit voorzichtig schoonmaken en de 
tweede ruit op de latjes lijmen. Ik gebruikte daarvoor Bison-tex. Dan 
heeft U een condensvrije ruit, waarbij de onder elektrische spanning 
staande verwarmingsdraad, goed is afgeschermd door de 2e ruit. Let 

Een methode voor een 
condensvrije 

terrarium- of paludarium-ruit

Jan Visser

Mr. J. B. Kanweg 49

9439 PC Witteveen

Bij veel liefhebbers en zelfs 
soms op tentoonstellingen 
zie je het probleem van con-
densvorming op de voorruit. 
Er zijn systemen om dit te 
voorkomen. Maar de oplos-
sing die ik heb bedacht en 
toegepast zag ik niet eerder. 
Toegegeven, ik heb ook niet 
alles gezien en misschien 
heb ik wel opnieuw het wiel 
uit willen vinden. Maar mis-
schien toch interessant om 
eens te vermelden wat ik 
heb gedaan. Misschien wil-
len collega terrariumhouders 
het ook eens proberen.
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op, dat U de doorvoer van de voedingskabel niet geheel luchtdicht 
maakt,zodat latere luchtdrukverschillen vereffend kunnen worden. 
Bij een paludarium verdient het aanbeveling de weerstandsdraad 
boven de waterlijn te houden. Nog een advies: Doe eerst een paar 
proefjes met het verlijmen van de draad op een stukje afvalglas. 

Voordelen: 
• Geen condens op het glas. 
• Warmte, geproduceerd door de weerstandsdraad, komt ten goede 

van de verwarming van de bak. 
• In vergelijking met anti-condenssystemen door luchtstromen langs 

de binnenzijde van het glas geen onnodig vochtverlies en geen 
ongewenste luchtstromen in de bak. 

• Warmte-isolatie door dubbele ruit 
• U kunt de verwarmde dubbele ruit zelf maken 

Nadeel: 
• U kunt de draden zien, maar omdat ze zo dun zijn valt het haast 

niet op en je went er gauw aan. 

S U M M A R Y

A method for a conden-
sation-free terrarium or 
paludarium screen
A simple manual is given to 
prevent condensation using 
two panes kept spaced by 
small laths, thin (0,2 mm) 
metal wire with a resistance 
of 7 Ohm/meter, cyanoacr-
ylate-glue (power-glue) and 
a dimmer. The idea is based 
on the heating of the back-
screen of a car.  The working 
is very adequate and the wire 
is barely visible.
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Er is verspreid over de afgelopen jaren meer-
maals gepubliceerd over de verzorging van 
en de kweek met deze dieren, maar omdat 

met name beginnende verzorgers niet over de wat 
oudere literatuur beschikken, wordt in deze litera-
tuurstudie het een en ander op een rijtje gezet met 
als doel te komen tot een eenvoudige handleiding.

Algemene beschrijving
De dieren worden ongeveer 4-5 cm groot. Op de 
rug zijn de dieren variabel van kleur, grijsbruin tot 
groen met zwarte vlekken. De rughuid is wrattig. 
De buik is oranjerood tot rood met zwarte vlekken. 
De punten van de tenen zijn aan de bovenzijde ook 
rood, alsof ze gelakte nagels hebben. De mannetjes 
hebben wat langere achterpoten en dikkere voorpo-
ten dan de vrouwtjes, terwijl ze in de paartijd aan de 
binnenkant van de voorpoten relatief onopvallende 
donkere zwellingen hebben.
Er is een hardnekkig gebruik deze dieren Koreaanse 
Vuurbuikpadden te noemen. Echter, de naam 
is afgeleid van die van de Europese verwanten, 
de Geelbuikvuurpad (Bombina variegata), een 
dier dat nog net inheems in Nederland is, en de 
Roodbuikvuurpad (Bombina bombina). Het betreft 
hier dus onmiskenbaar vuurpadden, met respec-

tievelijk een gele en een rode buik. Vandaar dat ik 
hardnekkig blijf vasthouden aan de naam Koreaanse 
Vuurpad. Ik vrees echter dat dit tevergeefs is. Ik had 
hierover een hooglopend dispuut met mijn goede 
vriend Fred Fleminks, die als belangrijkste argument 
aanvoerde dat de naam vuurbuikpad is ingeburgerd. 
Daar heeft hij gelijk in, maar er bestaat ook zoiets als 
prioriteit van een naam. PORTIELJE (1930) spreekt 
nog over “de eigenaardige afschrikhouding van de 
Vuurpadjes”. De eerste maal dat de vuur(buik)pad 
wordt genoemd in Lacerta (VAN WIJK, 1942), wordt 
nog gesproken over de Geelbuikige Vuurpad. Aan 
de kennis van ons voormalige erelid Dick van Wijk 
zal niemand durven twijfelen. Hierna krijgen de 
rekkelijken de overhand ten koste van de preciezen. 
In dezelfde jaargang (TER HORST, 1942) wordt 
namelijk al gesproken over vuurbuikpadjes, echter 
hierin wordt commentaar geleverd op een artikel  in 
het blad “Het Aquarium”, betreffende de opmerking 
“Vuurpadjes gooien zich bliksemsnel op den rug”. 
Sindsdien wisselen de namen elkaar af, hoewel vuur-
buikpad de overhand krijgt. Echter een andere erken-
de autoriteit (VAN DE BUND, 1964) kiest weer duide-
lijk voor “vuurpadden”. BERGMANS & ZUIDERWIJK 
(1986) laten de zaak netjes in het midden en spreken 
van Geelbuikpadden (en Roodbuikpadden). 

J. ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253 

1171 NP Badhoevedorp 
Foto’s F. Fleminks 

Al zo’n dertig jaar worden in Nederland 
Koreaanse Vuurpadden gehouden, 
en eigenlijk steeds redelijk tot zeer 
succesvol. De dieren worden veel 
nagekweekt en worden ook van 
alle soorten amfibieën en rep-
tielen vermoedelijk het meest 
in de handel als nakweek 
aangeboden. Veel begin-
nende terrariumhouders 
zullen dan ook met dit 
dier in contact komen en 
de dieren aanschaffen. Daar 
is niets mis mee, want zo er 
al een beginnersdier bestaat, 
voldoet dit dier wat de amfibieën 
betreft zeker aan de definitie.
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Sinds de in mijn ogen incorrecte naam Koreaanse 
Vuurbuikpad halverwege de jaren zeventig van de 
vorige eeuw de literatuur binnen is geslopen, heb-
ben alle Nederlandse auteurs deze naam gehanteerd. 
Er is nog een verwant bekend uit China, Bombina 
maxima, die ik de Reuzenvuurpad zou willen noe-
men. Dit dier is een stuk groter en forser dan de 
Koreaanse Vuurpad.
De Geelbuikvuurpad lijkt erg op zijn Koreaanse 
verwant. Zoals de naam al zegt heeft dit dier meestal 
een meer gele buik. Verwarring is onwaarschijnlijk, 
omdat de Geelbuikvuurpad valt onder het Besluit 
Beschermde Inheemse Diersoorten en dus sinds 
halverwege de zeventiger jaren niet meer gehouden 
mag worden. De Roodbuikvuurpad heeft ook een 
rood met zwarte buik, maar in het zwart liggen 
witte puntjes. Er zijn kruisingen bekend tussen de 
Geelbuikvuurpad en de Koreaanse Vuurpad.
Wat veel mensen zich niet realiseren is dat vuurpad-
den een huidgif kunnen afscheiden. Vaak gebeurt 
dat niet in gevangenschap, maar FLEMINKS (PERS. 
MED.) meldt het voorval dat hij een ontsnapte 
vuurpad oppakte, waarna het dier een kleverige sub-
stantie afscheidde. Hoewel hij zijn handen diverse 
malen waste, bleven ze kleverig aanvoelen en hoewel 
hij trachtte contact met zijn mond te vermijden, 

bespeurde hij na verloop van tijd een tintelende 
tong en tintelende lippen. Enige voorzichtigheid is 
dus geboden.

Voorkomen in de natuur
De dieren komen van nature voor in Korea, Noord 
China, Oost Siberië en Mantsjoerije. Het dier komt 
voor zowel in het laagland, in moerassen en rijstvel-
den, als in  poeltjes en stroompjes in berggebieden. 
Plaatselijk zijn ze zeer talrijk. In het verspreidings-
gebied heerst een landklimaat en het kan ’s winters 
zeer koud zijn. Het is dus niet verbazingwekkend dat 
er ook beschrijvingen zijn van winterslaap dan wel 
winterrust in gevangenschap. 

Het onderkomen
Hoewel de dieren door sommige auteurs succesvol 
in kleinere bakjes worden gehouden, lijkt een aqua-
rium met minimumafmetingen van 60x30x30 cm 
(lxbxh) voor vier volwassen dieren me acceptabel. 
De dieren kunnen elkaar dan nog enigszins ontlo-
pen. In het algemeen wordt een waterhoogte van 10 

De Koreaanse Vuurpad 
(Bombina orientalis)

Een eenvoudige handleiding
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cm aanbevolen en ook over de inrichting is redelijk 
veel overeenstemming. Een laagje aquariumzand of 
-grind, enkele stenen en/of stukken kurkschors, wat 
waterplanten als waterpest of hoornblad. Het is de 
bedoeling dat er veel schuilplaatsen worden gecre-
eerd, zowel op het land als in het water.
Het water moet schoon blijven, wat een probleem 
kan zijn bij goede eters als deze dieren. Er kan 
gekozen worden voor regelmatige verversing (bij-
voorbeeld één keer per week) van het water, of voor 
filtering met een aquariumfilter. Zorg voor een niet 
te krachtige pomp, anders worden de dieren en de 
eventuele eieren aangezogen.
De bak moet goed verlicht worden met bijvoorbeeld 
een TL-buis. De dieren kleuren dan ook wat lichter. 
Extra verwarming is in het algemeen niet nodig. 
In het algemeen worden de dieren bij kamertem-
peratuur gehouden. Sommige auteurs verwarmen 
’s winters iets bij met een klein gloeilampje, maar 
gezien het klimaat in de gebieden van herkomst lijkt 
dit overbodig. De bak moet worden afgedekt, bij-
voorbeeld met horrengaas of een lichtkap met ruime 
ventilatie. De dieren zijn namelijk goed in staat in 
de hoeken langs het glas naar boven te klimmen en 
te ontsnappen.

Klimaatvariaties in het onderkomen
Waarschijnlijk is een jaarlijkse temperatuurdaling 
in de winter gunstig voor de langjarige kweek van 
deze dieren. Plaatsing van het aquarium in een 
niet uitbundig verwarmde kamer (bijvoorbeeld een 
slaapkamer) lijkt daarom de voorkeur te hebben. 
Als vanzelf gaat dan de temperatuur in de winter 
omlaag. Er wordt aangeraden de temperatuur nooit 
te laten stijgen boven 30°C, de temperatuur mag ’s 
winters rustig richting het vriespunt gaan.
In de natuur varieert echter niet alleen de tempera-
tuur gedurende het jaar, ook de daglengte verandert. 
De dieren komen voor grofweg tussen 40° en 50° 
NB, dat is ongeveer tussen midden Spanje en noor-
delijk Frankrijk. De daglengte varieert daar grofweg 
van 8-9 uur in de winter tot 15-16 uur in de zomer. 
De daglengtevariatie moet enigszins synchroon 
lopen met de temperatuursvariatie. De daglengte 
(de tijd dat de TL-buis aan is) is gemakkelijk te rege-
len met een tijdschakelaar. Tussen de twee uitersten, 
in midwinter en midzomer,  kan de tijdschakelaar 
geleidelijk, bijvoorbeeld eens per twee weken, wor-
den bijgesteld op tussenliggende daglengtes. 

De Koreaanse Vuurpad (Bombina orientalis). Voorgaande pagina’s: eieren en larven
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Verzorging
De dieren eten alles wat beweegt en in hun bek 
past. De dieren zijn erg gulzig en moeten daarom 
niet dagelijks worden gevoerd. Twee tot drie keer in 
de week lijkt voldoende en houdt de dieren actief. 
Sommige exemplaren eten wat onhandig. Deze kun-
nen uit de pincet worden gevoerd. De dieren hebben 
een voorkeur voor regenwormen. Ze eten echter 
ook krekels, meelwormen, buffalowormen, wast-
motlarven e.d. Krekels kunnen voorzichtig worden 
bepoederd met een kalk/vitaminepreparaat (gistocal, 
korvimin, calcicare 40+) en in de bak worden losge-
laten. Probeer te voorkomen dat er veel overtollige 
poeder in de bak komt, want dat wordt een smeer-
boel. De verschillende insectenlarven en de wormen 
kunnen bijvoorbeeld in een plastic dekseltje op het 
landgedeelte of op een platte steen worden aangebo-
den. Krekels, meelwormen en buffalowormen kun-
nen vooraf worden gevoederd met carmix, eveneens 
een kalk/vitaminepreparaat.

Gedrag
Het zijn dagactieve dieren, maar als er ‘s nachts wat 
te halen valt zijn ze direct actief. De dieren drijven 
tussen de planten aan het wateroppervlak of houden 
zich schuil in holletjes langs de waterlijn. Zodra er 
voedsel gezien wordt komen ze in actie. In het alge-
meen storen de dieren elkaar niet teveel. Als er veel 
paarlustige mannetjes zijn in een wat overbevolkte 
bak kunnen die de andere dieren storen door teveel 
omklemmingen. Ook proberen ze elkaar het voedsel 
uit de mond te stelen bij het voeren. Voor het ove-
rige vallen de dieren elkaar niet lastig. 
Ze zijn ook niet agressief naar andere kikkers of 
salamanders (als die tenminste niet te klein zijn). 
Sommige auteurs combineren ze andere kikkers, 
maar in het algemeen is dit af te raden. Ook com-
binatie met watersalamanders wordt wel vermeld, 
maar is helemaal af te raden omdat deze dieren de 
eieren van de padjes opeten. 

Voortplanting
In de natuur paren de dieren in het voorjaar (mei-
juni) en het najaar (augustus-september), maar in 
gevangenschap kan dit ook op andere momenten in 
het jaar plaatsvinden. De mannetjes drijven aan het 
wateroppervlak en kwaken (een zacht, maar voor 
sommige mensen irriterend) oenk, oenk, oenk. Ze 
proberen ieder langskomend dier te omklemmen. 
Onwillige dieren proberen te ontsnappen, maar als 
het mannetje een vrouwtje stevig omklemd heeft, 

blijft hij haar vasthouden tot de eieren zijn gelegd. 
Dit gebeurt doorgaans ‘s nachts. De eieren worden 
los of in kleine klompje afgezet, los drijvend of 
geplakt aan de waterplanten of stenen.
Het verdient aanbeveling de eieren zoveel mogelijk 
uit de bak te halen en onder te brengen in een aan-
tal opkweekbakjes. De eieren komen wel uit in het 
aquarium, maar zijn dan een redelijk gemakkelijke 
prooi voor de ouderdieren. Wel lijken de larven in 
het aquarium sneller uit te komen en zich sneller te 
ontwikkelen. Vanaf drie dagen na de leg beginnen 
de eieren uit te komen. 

Opfok van de jongen
De larven kunnen worden gevoerd met tetramin, 
tetraphyll, gekneusde slabladeren en/of gedroogd 
brandnetelpoeder. Na ongeveer een week of drie 
metamorfoseren de padjes. Dit is enigszins afhan-
kelijk van de watertemperatuur. Er is echter enige 
onenigheid over hoe hoog deze mag worden. 
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Sommige auteurs denken dat hogere temperaturen 
(30°C) goed voor de ontwikkeling zijn, anderen dat 
dit juist schadelijk is. Het lijkt me daarom nuttig 
voorzichtig te zijn en de temperatuur niet hoger dan 
25°C te laten oplopen. Als de temperaturen lager 
dan 15°C liggen zullen de larven zich niet goed 
ontwikkelen, om ook hierbij aan de veilige kant te 
blijven beveel ik een minimum temperatuur van 
20°C aan.
De jonge padjes zijn zo klein (1-1,5 cm) dat alleen 
het kleinste voer in aanmerking komt. Wat in ieder 
geval goed werkt is tweemaal per dag een klein 
klontje tubifex op een platte steen of een klein petri-
schaaltje. Dit voer schijnt zelfs essentieel te zijn bij 
de opfok van de allerjongste dieren. Verder komen 
in aanmerking kleine fruitvliegen en stofkrekeltjes 
(voorzichtig bepoederd met kalk/vitaminepreparaat) 
en rode muggenlarven.
Het is essentieel dat de jonge padjes dicht bij het 
voer zitten. De opfok kan het best gebeuren in 
kleine opfokbakjes (bijvoorbeeld 15x10x10 cm) 
met 2 cm water en een platte steen waar de dieren 
op kunnen klimmen. Hierin kunnen een tiental 
jonge padjes worden ondergebracht. Eten moet 
veel en regelmatig worden gegeven. Een tempera-
tuur van 25°C is aan te raden. Naarmate de jongen 
groter worden gaat hun voedsel meer op dat van de 
ouderdieren lijken. Ze kunnen dan ook iets ruimer 
worden behuisd. 
Nakweekdieren hebben doorgaans een wat minder 
felgekleurde buik dan wildvang dieren. Dit komt 
omdat bepaalde voedingsstoffen die de dieren in de 
natuur vanzelf binnen krijgen, in gevangenschap in 
het voer ontbreken. Het is mogelijk caroteenachtige 
stoffen aan het voedsel toe te voegen. Een voorbeeld 
daarvan is Intensief van Bogena, dat gebruikt wordt 
om vogels mooier op kleur te krijgen. Dit kan 
bijvoorbeeld in heel kleine hoeveelheden aan de 
fruitvliegen voedingsbodem worden toegevoegd, of 
op de tubifex worden gestrooid.

Ziekten
Als je beschikt over gezonde nakweekdieren, vol-
doende vitamines en mineralen aan het voer toe-
voegt en vooral het aquarium goed filtert en regel-
matig schoonmaakt treden ziektes niet snel op.

Conclusie  
De Koreaanse Vuurpad is zeer goed te houden en 
tot voortplanting te brengen. Ze zijn daarnaast 
aantrekkelijk in gedrag en kleur, zodat ze zeker ook 

S U M M A R Y

The Korean firebellied toad (Bombina orientalis). 
A simple manual.
The Korean firebellied toad is kept in the Netherlands 
for some 30 years with success. This species originates 
from Korea, northern China, Manchuria and eastern 
Siberia. 
A suitable container for four animals could be an 
aquarium with dimensions 60x30x30 cm (lxwxh) with 
10 cm of water, some sand on the bottom and fitted 
up with stones, pieces of bark and water-plants. The 
water should be filtered or be changed regularly. The 
container can be illuminated by a fluorescent lamp. A 
yearly variation in temperature is needed, with a warm 
summer, maximum temperatures not exceeding 30°C, 
and a cool winter,  above the freezing-point. Placing 
the aquarium in a room with little additional heating, 
for instance a bedroom, is recommended. Moreover a 
yearly variation in day-length is necessary, ranging from 
15-16 hours in the summer to 8-9 hours in the winter. 
In between the day-length can be adjusted gradually 
every other week. 
The animals are eager eaters and will eat everything that 
moves and fits in their mouth. Suitable types of food 
are earthworms, crickets, mealworms and wax-worms. 
Crickets can be powdered with calcium/vitamin sup-
plement, mealworms can be fed an other suitable sup-
plement, like carmix. 
The toads are diurnal but will feed during the night 
too. It is not recommended to combine them with 
other animals. 
It is easy to breed these animals. The male grasps 
the female until she lays her eggs. These can best be 
removed from the container. After three days they 
begin to hatch, The tadpoles can be fed fish-food of let-
tuce. At temperatures of 20-25°C the eggs and tadpoles 
will develop normally. Metamorphosis starts at about 
three weeks and the juvenile toads are at that point 1-
1,5 cm long. The will eat tubifex, for instance offered 
on a small petri-dish, and small fruit-flies, dusted with 
a suitable calcium/vitamin supplement. The character-
istic red colour of their belly can be enhanced by adding 
a carotene containing additive for birds to the food, for 
instance to the culture-medium of the fruit-flies. Food 
should be abundant and within easy reach, so small 
containers for the juveniles are recommended.
The animals present few problems and are suited for 
beginners too.

voor beginnende liefhebbers goed te houden zijn.

DANK — Ik wil Fred Fleminks bedanken voor het 
kritisch doorlezen van dit artikel en voor de leven-
dige discussie over de Nederlandse naamgeving 
voor dit dier.
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Alle correspondentie betreffende het tijdschrift Lacerta verloopt via de hoofdredacteur. Voor post- en e-mail-
adres zie pagina 2.

Aanlevering
Manuscripten bij voorkeur insturen per e-mail of op diskette of cd, in een gangbaar tekstverwer-
kersformaat (Word, WordPerfect, WordPad, Kladblok). Bij voorkeur geen enkele opmaak, anders 
dan cursivering (voor wetenschappelijke namen en om tekst te benadrukken). Voeg illustraties 
en tabellen toe als aparte bestanden en refereer daarnaar in de tekst als volgt: ***tabel1.doc***, 
***iguana.tif***. Voeg een apart bestand bij met bijschriften, of neem deze op onder de hoofd-
tekst van het artikel, met eenzelfde referentie en direct daaropvolgend het bijschrift, bijvoorbeeld:
“***iguana.tif***De groene leguaan is een van de meest bekende reptielensoorten.”
Typ nooit te publiceren tekst in een e-mailbericht zelf, maar voeg deze altijd bij als een bijlage. Illustraties 
nooit in het tekstdocument plaatsen, maar eveneens los bijleveren (nooit in een Word-bestand!). Digitale (c.q. 
gedigitaliseerde) foto’s bij voorkeur in het TIFF-formaat, eventueel JPG. Getekende afbeeldingen, lijnteke-
ningen e.d. bij voorkeur in AI-, PDF- of EPS-formaat. In verband met de omvang verdient het aanbeveling 
illustraties niet per e-mail te verzenden, maar op cd, tenzij het relatief kleine bestanden betreft. Als richtlijn 
geldt dat e-mailberichten inclusief bijlagen niet groter moeten zijn dan 3 MB. Foto’s (dia’s of fotoafdrukken) 
en tekeningen kunnen ook als origineel worden ingestuurd en door de redactie worden ingescand. Originelen 
worden door de redactie met grote zorg behandeld en zo snel mogelijk teruggestuurd. Nummer de originelen 
duidelijk en verwijs naar deze nummers bij de bijschriften.

Stijl en indeling
Raadpleeg voor stijl en indeling recente afleveringen van Lacerta en de uitgebreide ‘Aanwijzingen voor auteurs’ 
op de website. Deze aanwijzingen zijn ook gepubliceerd bij de index van jaargang 61 (vraag ze zo nodig op 
bij de redactie).  Geef het artikel een korte, zo mogelijk pakkende titel en een ondertitel en laat hierop een 
korte introductie van circa vijftig woorden volgen. Verdeel de hoofdtekst in een aantal logische hoofdstuk-
ken met zo kort mogelijke kopjes. De eerste alinea (die direct op de inleiding volgt) krijgt geen kopje. Geen 
voetnoten gebruiken. Het artikel bij voorkeur beëindigen met een Engelse samenvatting of een Nederlandse 
samenvatting, die door de redactie in het Engels wordt vertaald, alsmede een alfabetische literatuurlijst met 
alle geraadpleegde en in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven.
Tijdschriftartikel: Auteur, jaar. Titel. Titel van tijdschrift Jaargang (aflevering): Pagina’s. (bijvoor-

beeld. Leeuwen, F. van, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrho-
gaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42 (6): 230 -237. )

Boek: Auteur, jaar. Titel. Uitgever, stad. (bijvoorbeeld Mertens, R. & H. Wermuth, 
1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am 
Main.)

Bij boeken met 
per hoofdstuk
verschillende auteurs:

AUTEUR, jaar. Hoofdstuktitel. In. REDACTEUR (red.) Boektitel. pagina’s. Uitgever, 
stad. (bijvoorbeeld. DONOGHUE S. & J. LANGENBERG, 1996. Nutrition. In. 
MADER, D. R. (red.) Reptile medicine and surgery. 148-174. W B. Saunders 
Company, Philadelphia.)

Neem in twijfelgevallen of bij vragen contact op met de redactie voor afspraken over de aanlevering.

BEKNOPTE AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS
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