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Ja, zou zou ik deze fraaie en vlugge hagedis 
op z'n Hollands willen noemen, want evenals 
bij de ons zo goed bekende rugstreeppad (Bufo 
calamita L a u r e n t i u s ) , loopt er over de rug 
van deze hagedis, van af het puntje van de 
neus tot wel 4 cm voorbij de inplanting van de 
staart, een fraaie lichtgele (soms nagenoeg 
witte) streep, zoals u duidelijk op de hierbij 
geplaatste foto kunt zien. Op de kop ligt deze 
streep als 't ware in een dal, gevormd door de 
hoge oogkassen, die door die streep nog hoger 
lijken, dan ze wel zijn. Deze streep is zowat 
&6n mm breed en vervaagt van kleur en 
scherpte, al naar mate hij verder op de staart 
doorloopt, om aldaar na een cm of 4, 5 geheel 
te verdwijnen. Dit eerste gedeelte van de staart 
is nogal plat van vorm en heeft zowat dezelfde 
kleur als de rug. Aan de zijkanten van dit 
staartgedeelte zitten stekelvormige schubjes 
(de kielen?). Daarna wordt de staart rond, 
vrijwel egaal donkergrijs van kleur en van 
onderen weer net als de buik lichter getint. 
In het nieuwe boek van Dr. W . Klingelhdffer, 
Terrarienkunde, deel III biz. 115, (No. 400 III 
uit onze bibliotheek) en in de D.A.T.Z. 1955, 
biz. 279, door Rene Stubenvoll - Bazel (No. 389 
van de bibliotheek), wordt deze hagedis, even-
als Tropidurus t. torquatus en Tr. t. hispidus 
tot de „Kielschwanz Leguanen" gerekend. Een 
naam waarvan de letterlijke vertaling zou lui-
den: ..Kielstaart leguaan of Leguaan met een 
van kielen voorziene staart", wat ik al een 
heel lelijke benaming zou vinden, die ons 
Nederlanders niet bepaald goed in het gehoor 
ligt. En al zijn er nu bij deze leguanen op het 
eerste gedeelte van de staart, links en rechts een 
soort kielen te zien, ik zou ze toch maar liever 
„Rugstreep-leguanen" willen noemen. 
In „Brehms Tierleben" (deel 5 biz. 79) wordt 
wel over Tropidurus torquatus W. , de Hals-
band-leguaan (Halsband-Kielschwanz) gespro-
ken, maar niet over de hierboven genoemde 
semitaeniatus. Toch is er veel van de beschrij-
ving, die aldaar van torquatus gegeven wordt, 
ook van toepassing op mijn rugstreep-leguanen. 
Ik vermoed dan ook, dat de rugstreep-leguaan, 
evenals torquatus. tot de meest algemene 
leguanen behoren, die Guyana en de Oost-kust 
van Brazilie bewonen, ofschoon mij alleen 
bekend is, dat T. semitaeniatus uit Brazilie af-
komstig is. Maar Brazilie is groot, zeer groot 
zelfs en nergens in de mij ter beschikking 
staande literatuur kon ik gewaar worden, waar 
deze leguaan precies thuis hoort. Ook S t u -
b e n v o l l spreekt alleen over Brazilie. Hij 
heeft het er wel over, dat — volgens Brehm — 
er een 20-tal soorten van het geslacht Tropi-
durus (Wied) zouden bestaan, die in tropisch 
Zuid-Amerika voorkomen, maar in de Brehm, 
onder No. 148 — 5 in onze bibliotheek aan-
wezig, wordt aangegeven, dat er 16 soorten 
—• toch nog een respectabel aantal — bekend 
zijn en daarvan wordt alleen T. torquatus 
(Wied) verder beschreven. Deze leguanen zou-
den enigszins aan de agamen van de oude 
wereld doen denken, hetgeen ik nu niet bepaald 
kan beamen, althans niet als ik mijn twee 

exemplaren T. semitaeniatus vergelijk met de 
twee Agama stellio, die in hetzelfde terrarium 
verblijven. Neem alleen maar eens het grote 
onderscheid van de koppen, die bij Agama 
stellio breed, grof en fors, bij T. semitaeniatus 
daarentegen slank en fijntjes zijn. Toch komt 
veel van wat er over beschreven staat in de 
„Brehm" overeen met hetgeen ik aan mijn 
dieren kan gewaar worden. De driehoekige kop 
is plat evenals het lichaam en het eerste ge-
deelte van de staart. Ter weerszijden van de 
gele rugstreep is dat lichaam donkerbruinachtig 
grijs gekleurd, soms roodachtig-bruin en heeft 
daar lichte stipjes en streepjes, die ongeveer in 
een lijn evenwijdig aan die rugstreep liggen. 
Dan volgt op een afstand van zowat 1 a \]/$ 
cm uit het midden van de rug aan elke zijde 
een huidplooi. beginnende achter de voor- en 
eindigende bij de achterpoten. Daaronder is de 
huid lichter gekleurd en vormt alvorens in de 
buikstreek over te gaan, weer een plooi in de 
lengte van het lichaam, maar deze is weinig 
geprononceerd en lijkt af en toe zelfs wel ver-
dwenen. Soms is ook de bovenste huidplooi 
haast niet te zien. De buikzijde is heel licht 
vuil-grijs van tint. Ook de pootjes zijn bovenop 
donker met lichte puntjes en vlekjes en van 
onderen weer lichter van kleur. 
Volgens de mededelingen van de prins von 
Wied in Brehm leeft Tropidurus alleen in 
droge zandige streken, vooral tussen puin-
en steenhopen, rotsspleten, op oude muren en 
gebouwen en in die gebouwen zelf, waar zij 
zich in de gaten van de muren en op de daken 
vestigen. Ook wel delen zij hun verblijfplaatsen 
met de Teju en nemen dan een schuilplaats 
tussen dorre bladeren voor lief, zonnen zich op 
open plekken en schieten als men te dicKt in de 
buurt komt, pijlsnel naar hun schuilplaatsen 
toe. Tussen de puinhopen, die hier en daar de 
kuststroken en de rivieroevers bedekken, zouden 
ze volgens de Prins von Wied, talrijk voor-
komen. Zelfs in de onmiddellijke omgeving van 
de Braziliaanse hoofdstad (Rio de Janeiro) 
zouden ze veelvuldig te zien zijn. 
Aangezien mijn terrarium veel weg heeft van 
een dergelijk terrein, door de zandbodem en de 
los op elkaar gestapelde rode Ardenner lava-
brokken, meen ik, dat ik mijn twee exemplaren 
goed ondergebracht heb (een soort woestijn-
of steppenterrarium) en zij doen het er dan ook 
heel goed in. Ik heb de diertjes sedert 19 okto-
ber 1959 en ze zijn reeds enige malen verveld. 
Aanvankelijk kreeg ik ze haast niet te zien, zo 
schuw waren ze, want ik behoefde maar 
naderbij te komen, of ze waren ongelooflijk 
snel tussen de rotsstenen verdwenen. Dat ver-
beterde echter al vrij spoedig en ofschoon ze 
nog steeds schuw blijven, krijg ik toch gelegen-
heid genoeg, om ze van vlakbij gade te kunnen 
slaan, als ik maar zeer rustig naar het terrarium 
toekom en niet te veel bewegingen maak. Ik 
moet echter niet proberen een deur van het 
terrarium open te maken, of weg zijn ze weer, 
waarbij het ene exemplaar er nog eerder bij is 
om op de vlucht te slaan, dan het andere. Zeer 
leuk is het om te zien, hoe ze na boven op de 
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rots geklommen te zijn, teneinde zich in de 
warmende stralen van de 100 Watt Philips-
straallamp te koesteren, hevig met hun kopjes 
op en neer knikken en daarbij zelfs de keelhuid 
iets opzetten; al is dit laatste natuurlijk niet te 
vergelijken met het uitstulpen van de keelwam 
van een Anolis. Het is nauwelijks te zien, zo 
weinig is het maar en het duurt ook heel kort. 
Dat knikken met de kop doen ze ook, als ze 
elkaar ontmoeten, waarbij de ene dan meestal 
spoedig het veld ruimt, ofschoon ze ook soms 
vredig naast en over elkaar onder de lamp 
kunnen liggen. Dat geknik met de kop wordt 
ook door de Prins von Wied vermeld, waarbij 
ze dan met hooggestrekte hals en opgeheven 
kop op een steen kunnen zitten. Ik moge daarbij 
nog opmerken, dat dan ook de voorpootjes 
gestrekt kunnen zijn, waardoor het voorlichaam 
nog hoger komt. Met hun pientere oogjes nemen 
ze alles wat er in hun omgeving voorvalt op, 
steeds gereed om bij het minste of geringste 
vermeende gevaar op de vlucht te slaan en zij 
vestigen zo helemaal niet de indruk, alsof ze 
dood zijn, zoals S t u b e n v o l l dat uitdrukt. 
Dat ze misschien nog beter dan de ons zo goed 
bekende Europese muur- en ruinenhagedissen, 
zich over de steilste muren of rotswanden kun-
nen bewegen, nam ik o.a. ook waar bij ons lid 
de heer J. J. de la Fonteyne te Maastricht, 
waar ik dit diertje in het vroege voorjaar van 
1959 voor het eerst zag, in een groot en hoog 
terrarium met vele andere hagedissen (o.a. 
Grote Iguana iguana L. en Agama stellio L.). 
vredig samen wonende en net als een muur-
hagedis tegen de als een steile rotswand op-
gebouwde achterzijde van dat terrarium aan-
zittend. 
Het voedselvraagstuk schijnt bij deze hage-
dissen ook al geen moeilijkheden op te leveren, 
want bij mij eten ze met graagte meelwormen, 
die bij gebrek aan beter, gedurende de winter 
van 1959 op 1960, zowat het enige menu uit-
maken. Alleen af en toe brengt een kleine 
wandelende tak (Bacillus rossii — zie Lacerta 
18e. jaarg. biz. 9) daarin een heel magere af-
wisseling, maar daar schijnen ze dan toch ook 
verlekkerd op te zijn. Gelukkig, dat de kweek 
hiervan nogal eenvoudig is en zelfs in de 
winter vlot verloopt. Alleen het duurt een beetje 
lang, voordat die wandelende takjes, takken 
geworden zijn en dus wat grotere happen op-
leveren. 
S t u b e n v o l l hield deze leguaantjes samen 
met z.g. renhagedissen (Cnemidophorus) en net 
als ik in een droog terrarium met bodemverwar-

ming. bij 22" C. (ik nog hoger. meestal zo tegen 
de 30° C ) . De achterwand van zijn terrarium 
bestond uit stenen platen en wortelstronken, 
hetgeen door deze vlugge hagedissen ten zeerste 
gewaardeerd werd, om naar hartelust te kunnen 
klauteren. Bij hem hadden ze ook een zekere 
voorliefde, om onderaan tegen het gaas van het 
terrariumdak te hangen, waar ze soms dagen 
lang, zonder enige verdere beweging vertoef-
den. Bij mij heb ik zulks tot nu toe nooit waar-
genomen, zelfs geen poging daartoe werd 
ondernomen, terwijl toch mijn Egernias of 
Sceloporussen met gemak aldaar konden ver-
blijven als ze er lust toe hadden. In mijn terra-
rium liggen ze liever boven op de rotsstenen, 
met afgeplat lichaam zich te koesteren onder 
de warmte gevende stralen van een 100 Watt 
Philips-straallamp (13349 E. 44. Thermostra-
ler, wordt wel gebruikt bij het opfokken van 
kuikens en jonge biggen). wat ze bij S t u b e n-
v o 11 ook wel deden. Maar ik kan niet vinden, 
dat het dan leek alsof ze dood waren, zoals hij 
schrijft. Trouwens daarover heb ik hiervoren al 
het een en ander gezegd. Stubenvoll vond. dat 
hij nogal moeite had met de voeding en kon 
niet zeggen, wat die Tropidurus aten, hoewel 
hij ze als voedsel, regenwormen, keldermotten, 
naakte slakken, maden, meelwormen en ver-
schillende keversoorten verstrekte. Hiermede 
hoopte hij die dieren nog enige tijd in het leven 
te kunnen houden en vroeg, om ook van anderen 
de daarover opgedane ervaringen te mogen 
vernemen, waarvoor hij zeer dankbaar zou zijn. 
(Zijn adres is Rene Stubenvoll - Basel -
Bartenheimerstrasse 48 - Zwitserland). Ik zal 
hem t.z.t. het nummer van Lacerta sturen, 
waarin dan dit artikel opgenomen is. Zodra het 
voorjaar is, zal ik zeer zeker proberen of die 
dieren ook allerlei ander voedsel aannemen; 
wat er dan maar te vangen is. Ook meen ik. 
dat er behalve de genoemde heer De la Fon-
teyne, noo wel andere leden van ..Lacerta" 
zijn, die dit diertje in hun terrarium houden. 
Gaarne zal ik dan ook van hen het nodige 
commentaar vernemen op dit epistel, vooral 
wat betreft de voeding, want mijn ervaring er-
mede is nog maar zeer kort. Maar hoe kort dan 
ook, ik mag met een gerust hart deze leguaan-
tjes aanbevelen, men zal er ongetwijfeld vele 
interessante en genoegelijke uurtjes door 
hebben, terwijl ze ook een sierraad voor uw 
terrarium zijn. En onze ..Importdienst" zij aan-
bevolen te trachten er nog menig exemplaar 
van te laten importeren. 

K L A C H T van de 
bibliothecaris: 

penningmeester: 

Waarom wordt er zelden een 
antwoordpostzegel bijgesloten ? 

Waarom worden de contributies 
niet op tijd betaald? 
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J . C. van Egdom, Rotterdam: 

Triturus chinensis voor de eerste maal gekweekt 

„Sehr selten gelangt der aus dem Hinterland 
von Hongkong und Kanton stammende Triturus 
chinensis zu uns. Diese Molchart ist bemerkens-
wert, weil sie siidlich des Wendekreises des 
Krebses, also in einer tropischen Breite lebt". 
(Bl. 37, S. 372, 1926). 
Wanneer K l i n g e l h o f f e r in zijn Ter-
rarienkunde een zo interessante diersoort met 
slechts deze twee zinnen aanduidt, mag dat toch 
wel opmerkelijk heten. W e mogen daar in ieder 
geval uit concluderen dat hem uiterst weinig 
gegevens over dit dier bekend waren. Het aan-
gehaalde artikel uit de Blatter (van 1926!) is 
van de hand van D r . W o l t e r s t o r f f , toch 
wel een salamanderkenner bij uitstek, maar ook 
hij weet niet veel feiten over de soort mede te 
delen. Hem waren op dat moment slechts 
enkele in alcohol geconserveerde exemplaren 
bekend zodat hij, ten onrechte, de kleur van de 
vlektekening als zwart met geel beschreef. 
Het eerste gedegen artikel over deze soort vin-
den we in Lacerta van november-december 
1952. Het is het verslag van onze oud-redac-
teur, de heer t e r H o r s t , over zijn ervaringen 
met een zestal exemplaren van Triturus chinen-
sis dat hij in 1949 uit Hongkong kon impor-
teren. Een jaar tevoren had reeds de Engelse 
herpetoloog J. D. R o m e r, aan wie ook de 
heer t e r H o r s t zijn zending te danken had, 
het biotoop en een aantal veldwaarnemingen 
gepubliceerd in Copeia. 
Uit bij de heer t e r H o r s t afgezette eieren 
ontwikkelde zich een aantal larven dat echter, 
helaas. evenals de volwassen dieren, door een 
op dat moment nog onbekende oorzaak te 
gronde ging onder verschijnselen die sterk 
deden denken aan de beruchte ..Molchpest". 
Naar aanleiding hiervan publiceerde de heer 
W . G. v a n O y e n (Lacerta 11, 29-30) een 
zeer opmerkelijk artikel: ,,Het begrip pH in de 
terrariumkunde", dat duidelijk aantoont welk 
een grote rol de watersamenstelling bij deze 
ziekteverschijnselen speelt. De sterke assimilatie 
van sommige waterplanten heeft een verhoogde 
alkalische reactie ten gevolge, die de huid van 
de dieren aantast en zo de voorwaarde schept 
voor een infectie met de altijd aanwezige kie-
men van allerlei schimmels. Dit noemt men dan 
„Molchpest". Vooral soorten uit sterk stro-
mend zacht water, zoals de hier besproken T. 
chinensis, die in beken leeft, zullen uiteraard 
vatbaar zijn voor een dergelijke drastische wij-
ziging in het omringende medium. 
Met de conclusies uit dit onderzoek beschikken 
wij dus over een zeer belangrijkc aanwijzing 
voor het op de juiste wijze houden van derge-
lijke salamandersoorten. Helaas zijn we maar 
zelden in de gelegenheid Triturus chinensis te 
bemachtigen. 

Toen dan ook vorig jaar (1958) de heer v a n 
O y e n via een persoonlijke relatie in Hong-
kong een aantal van deze Chinese water-
salamanders importeerde en er mij een paartje 
van afstond met het verzoek hiermee een 
kweekpoging te doen, kon ik als verstokt sala-
mander-liefhebber de verleiding natuurlijk niet 
weerstaan. Gewaarschuwd door de ervaringen 
van de heer t e r H o r s t e n d e bovengenoemde 
publicatie van de heer v a n O y e n , bracht ik 
de dieren niet onder in de traditionele „water-
pest"-bak. Integendeel: het volglas aquarium 
werd slechts voorzien van een paar gladde 
stenen die zowel als eiland als tot schuilhoek 
moesten dienen. Als vervanging voor de water-
planten, waar de dieren hun eieren aan afzet-
ten, gebruikte ik een bosje van de in aquarium-
kringen bekende „Aquavaren". Dit is helemaal 
geen varen, zelfs geen plant, maar het kalk-
skelet van een kolonie zee-poliepjes. Om de 
natuurlijke omstandigheden zo dicht mogelijk te 
benaderen, plaatste ik het aquarium op een 
koele, vrijwel zonloze plaats terwijl het water 
ten minste twee maal per week werd ververst. 
Opvallend is, dat de dieren, die bij aankomst 
een zeer magere indruk maakten, inmiddels 
zeker nog twee centimeter in lengte zijn toege-
nomen en ook verder een weldoorvoed uiterlijk 
vertonen. Dit alles bij een normale doch zeker 
niet rijkelijke voedering. In verband hiermede 
zou ik willen waarschuwen voor een te over-
vloedig voederen van deze en verwante soor-
ten. In hun natuurlijk milieu is voedsel schaars 
waar ook het magere uiterlijk van pas gevan-
gen exemplaren op wijst. In gevangenschap be-
staat echter het gevaar van vervetting, wat het 
voortplantingsvermogen nadelig kan bein-
vloeden. 
Daar de dieren pas laat in het jaar in mijn bezit 
kwamen, was de kans op een geslaagde kweek 
vrijwel nihil, althans voor dat jaar. Tijdens de 
zachte winter van 1958-1959 zag ik echter ver-
scheidene malen hoe het C de wapperende be-
wegingen met de staart uitvoerde die we ook 
van andere salamanders in de paartijd kennen. 
Hoewel ik brandde van ongeduld om met deze 
weinig bekende soort een kweekpoging te wa-
gen, moest ik om praktische redenen deze paar-
drift trachten af te remmen: het welslagen van 
de kweek is immers voor een groot deel afhan-
kelijk van het beschikbaar zijn van voldoende 
„opfokvoer" voor de larven. Zolang ik niet 
kon beschikken over goede slootinfusie en zeer 
kleine daphnia's, wilde ik het risico van een 
mislukte kweek niet nemen. 
Ik hield het aquarium met de volwassen dieren 
dus in een onverwarmd vertrek waar de tem-
peratuur vaak daalde tot 7-8° C. Ondanks hun 
vrijwel tropische herkomst bleken de salaman-
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ders hier geen enkel nadeel van te ondervinden 
al waren ze wat trager in hun gedragingen. 
In februari begon het 9 duidelijk zichtbaar in 
omvang toe te nemen, zodat ik mocht verwach-
ten dat zich eieren hadden ontwikkeld. Met het 
stijgen van de temperatuur werd ook het fj 
weer actief en regelmatig zag ik het reeds be-
kende staartwapperen. De paring zelf heb ik 
echter nooit kunnen waarnemen. Het is niet uit-
gesloten dat deze s nachts plaats heeft doch 
dat is iets dat ik het volgend seizoen hoop te 
kunnen ontdekken. Ook in het artikel van de 
heer t e r H o r s t wordt niet vermeld dat hij 
de paring heeft gezien. 
De Aquavaren bleek op de duur niet te vol-
doen en begon te vergaan. Die moest ik dus 
wel verwijderen. Om nu de dieren toch ge-
legenheid te bieden hun eieren aan planten-
stengels af te zetten, heb ik toen toch maar een 
bosje waterpest in de bak gelegd. De stand-
plaats was echter zo koel en donker, dat van 
assimilatie vrijwel geen sprake was. Ten over-
vloede controleerde ik dagelijks de pH om op 
het eerste teken van gevaar onmiddellijk te 
kunnen ingrijpen. 
Op 3 april 1959: het eerste ei! 's Avonds bij 
mijn thuiskomst waren het er reeds acht. De 
volgende dag weer een en toen duurde het tot 
8 april voor ik er weer twee vond. Daarna 
werden, met tussenpozen van enkele dagen. 
regelmatig enkele eieren afgezet en dit duurde 
voort tot in de tweede helft van mei. Dit afzet-
ten heb ik verscheidene malen kunnen gade-
slaan. In totaal verzamelde ik er negen en 
veertig. Het gedrag hierbij komt geheel over-
een met dat van andere 7Yrturus-soorten: met 
de achterpoten worden door het 9 de eieren 
aan de waterplanten gehecht. 
Om eventuele pech zoals beschimmelen van 
eieren etc. zoveel mogelijk te localiseren, bracht 
ik de eieren in groepjes van ongeveer vijf stuks 
over in een aantal weckflessen. Die flessen 
werden gevuld met water uit het oorspronke-
lijke aquarium dat dan op zijn beurt weer werd 
nagevuld. De ontwikkeling van de eieren ging 
vrij traag. 
De eerste larve, een misvormd stumpertje dat 
ik moest afmaken. kwam op drie en twintig mei 
uit. De andere volgden met tussenpozen van 
telkens ongeveer een dag. Dit correspondeerde 
vrijwel met de volgorde van afzetting. 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen was toch 
nog een klein aantal eieren beschimmeld zodat 
ik uiteindelijk de gelukkige bezitter was van 
een vijfendertigtal gezonde larven die in groot-
te varieerden van 13-15 mm. Zoals de heer t e r 
H o r s t reeds beschreef, zijn deze zwart met een 
opvallend wit puntje aan de snuit en een paar 
eveneens witte uitwendige kieuwen. De voor-
pootjes zijn reeds aanwezig doch in dit stadium 
nog zwak ontwikkeld. 
In tegenstelling met verschillende andere sala-
mandersoorten, zijn de larven van Triturus 
chinensis weinig beweeglijk. Ze zwemmen zel-
den vrij in het water en zoeken overdag be-
schutting onder planten of stenen. 's Nachts 
echter komen ze meer te voorschijn en zijn dan 
ook lichter van kleur. Dit merkwaardige gedrag 

zou wel eens een aanpassing aan de omstandig-
heden in het natuurlijk verspreidingsgebicd 
kunnen zijn. 
Om de larven zoveel mogelijk onder controle te 
hebben liet ik ze in de potten. Evenals bij de 
ouderdieren ververste ik het water regelmatig. 
Veel bijzondere problemen leverde het groot-
brengen op deze wijze niet op. Reeds spoedig 
namen ze vrij grote daphnia's, hoewel deze 
soort naar mijn mening niet zo vraatzuchtig is 
als bijv. jonge Triturus marmoratus. Ook heb 
ik nooit het beruchte aanvreten van poten en 
kieuwen kunnen waarnemen dat zo vaak de 
nachtmerrie is van de salamanderkweker. 
Intussen groeiden de larven voorspoedig. Op 
31 juli hadden de meeste exemplaren reeds een 
lengte bereikt van 30-35 mm. Vol spanning 
wachtte ik nu op de metamorfose. Zouden de 
dieren misschien als larve overwinteren? Maar 
op 2 augustus zat een complete miniatuur sala-
mander tegen het glas van het kleine aquarium 
waar ik inmiddels een deel van de grootste lar-
ven in had ondergebracht. Ik vond het name-
lijk raadzaam om de jongen bij de metamorfose 
onmiddellijk de beschikking te geven over een 
landgedeelte. De inrichting was hier gelijk aan 
die voor de volwassen dieren maar met een 
lagere waterstand. Dagelijks verlieten nu een 
of meer jongen het water tot ik op 15 augustus 
mijn een en twintigste jonge Chinese salaman-
der had. Hierbij bleef het want ik had onder-
tussen aan enkele bevriende relaties larven 
afgestaan. 
In tegenstelling tot de larven, maken de jonge 
dieren het ons echter niet zo eenvoudig bij het 
voeren. Zij gaan namelijk niet meer het water 
in en op het land valt het niet mee, ze van vol-
doende voedsel te voorzien. Bovendien schijnen 
ze vrijwel uitsluitend in het donker te eten. Het 
is echter van meer soorten bekend dat ze na de 
metamorfose het water verlaten om er niet eer-
der in terug te keren dan nadat ze geslachtsrijp 
zijn geworden. De in mijn bezit zijnde volwas-
sen dieren verkeren op dit ogenblik nog steeds 
in uitstekendc conditie en ik verwacht dan ook 
in het komende najaar weer met deze soort te 
kunnen kweken. *) 
Hoe lang het zal duren eer de jongen geslachts-
rijp zijn is, naar mijn weten niet bekend. Dit 
zal wel ongeveer twee jaar zijn. 
Wij menen te mogen stellen, dat men pas van 
een geslaagde kweek mag spreken wanneer men 
deze doelbewust heeft nagestreefd en dan ook 
de jongen in goede conditie heeft kunnen op-
fokken. En hoewel een nakweek in tweede of 
zelfs derde generatie natuurlijk de kroon op het 
werk van de verzorger vormt, kunnen we aan 
de hand van het voorgaande toch wel zeggen 
dat Triturus chinensis in Nederland nu is ge-
kweekt en dat, onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden, het voortbestaan in de verzame-
lingen van de goede liefhebbers hiermede veilig 
is gesteld. 

*) De verwachtingen voor het voorjaar I960 blijken 
gunstig te zijn, want het ziet er naar uit, dat het Q 
weer eieren draagt. (Telefonisch medegedeeld, decem-
ber 1959). Red. 
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Drs. L. Coomans de Ruiter, Hilversum: 

De Indonesische lfWelangs" (Bungarus) en de 

zogenaamde Koraalslangetjes (Maticora en Callophis) 

III De koraalslangetjes 

Een geheel andere levenswijze hebben de 
Koraalslangetjes. Hoewel ze bij uitzondering 
overdag wel eens te voorschijn komen, vcrber-
gen ze zich in dc regel zo goed, dat men ze 
zelden vindt. Bij voorkeur verblijven ze onder 
plantaardig afval in humusrijke bosgrond, 
onder stenen, stukken hout en dcrgelijke. In 
hoofdzaak leven ze onder de grond, evenals 
de Wormslangcn (Calamaria spec) , waarop zij 
jacht maken. De kop en het hardc cylindrische 
lichaam zijn bij de soorten van de gcslachten 

Maticora, Calamaria en ook Typhlops (de 
IJzersIangetjes) volkomen aangepast aan het 
graven en wroeten in de grond. 
In het cultuurgebied zal men ze zelden aan-
treffen. Ze worden voornamelijk gevonden bij 
het schoonmaken van ontginningen. Bij ont-
dekking gedragen zc zich weinig agrcssicf. Op 
een harde ondcrgrond zijn ze langzaam en 
onhandig in hun bewegingen. 
Anatomisch zijn de Maticora-soortcn van alle 
gifslangen te onderschciden door het bezit van 
enorm ontwikkelde gifklieren. Dczc liggen niet, 
zoals bij de andere gifslangen, aan weerszijden 

van de kop, boven en achter de ogen, maar 
strekken zich veel verder naar achteren uit en 
nemen ongeveer 1 / a van de gehele lichaams-
lengte in. Daardoor is het hart van de Mati-
cora-soorten ver naar achteren gedrongen. 
Daar het gif vermoedelijk even sterk is als dat 
der andere Elapidae en deze slangen bovendicn 
veel meer gif kunnen afgeven dan de grote 
soorten, kan men ze zeker tot de voor dc mens 
Icvensgevaarlijke gifslangen rekenen. 
Dat er desondanks zeer weinig ongclukken 

gebeuren en het aantal mij bekende beetgevallen 
in Indonesie uiterst gering is, is in de eerste 
plaats te danken aan hun verborgen levenswijze 
op plaatsen buiten het cultuurgebied. Voorts 
aan de relatief zeer kleine bek, waardoor zij 
moeilijk in staat zijn een mens in hand of voet 
tc bijten. In de paar in de literatuur gcmelde 
gevallcn, dat mensen, die door deze slangen 
zouden zijn gebeten, het leven licten, staat de 
soort geenszins vast. Ook buiten Indonesie zijn 
mij geen sterfgevallen bekend, die met zeker-
heid aan Maticora zijn te wijten. 
De Grote Koraalrodc Slang (Maticora bivir-
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gata = Doliophis) komt in Indonesie op de 
Grote Sunda-eilanden, de West-Sumatraanse-
eilanden, in de Riouw-Archipel en op Bangka 
in drie geografische rassen voor. De inhcemse 
naam is „ular tjabe besar" ( = de grote tjabe 
slang; „tjabe" = Spaanse peper; duidt op de 
kleur en vorm van de staart, die enige over-
eenkomst heeft met deze specerij). 

Ze is een prachtige slang met felle contraste-
rende kleuren. Op de bovendelen is ze blauw-
zwart, op de onderdelen, alsmede de gehele 
kop en staart, fel rood. Dus nog beter dan de 
in de tweede bijdrage behandelde Roodkop 
Welang, uitgerust met zogenaamde „waar-
schuwende" kleuren (aposematic coloration). 
Langs de zijden loopt bij het Javaanse ras 
bivirgata een smal blauw-wit lijntje: bij dc 
Sumatraanse subspecies flaviceps een brede 
blauwe- of purperkleurige band en bij de 
ondersoort uit Borneo tetrataenia een smalle 
witte band met vlak daarboven twee smalle 
witte zig-zag-vormige lijnen. 

De Grote Koraalrode Slang kan maximaal 
160 cm lang worden; de gemiddelde afmetingen 
bedragen 100-140 cm. 

Tengevolge van het steeds schaarser worden 
der oerwouden op Java, is deze soort aldaar 
zeldzaam *) . Op Sumatra en Borneo is ze 
daarentegen veel talrijker. Buiten Indonesie is 
het Sumatraanse ras gevonden in Malakka, 
Thailand en Cochin-China. In Malakka is ze 
in de bossen der laaglanden algemeen, al wordt 
ze ook daar — door haar verborgen levens-
wijze — zelden opgemerkt. 

Behalve met de grotere en zeer zeldzaam voor-
komende Roodkop Welang (Bungarus flavi-
ceps) zou de Grote Koraalrode Slang (Maticora 
bivirgata flaviceps) op Sumatra verward 
kunnen worden met roodbuikige soorten 
Wormslangen, o.a. Calamaria linnaei. Niet 
alleen zijn de Wormslangen kleiner, maar ze 
missen bovendien de rode kop en staart, terwijl 
de buikzijde niet effen scharlaken rood, doch 
rood met zwarte blokken is. Wel komen zij. 
zoals boven reeds medegedeeld, in hetzelfde 
biotoop (woonoord) voor. 

Bij plotselinge ontdekking, bijvoorbeeld bij het 
kantelen van een steen of boomstronk waar-
onder de slang zich had verborgen, gooit zij 
zich soms bliksemsnel op de rug en toont daar-
door haar scharlakenrode onderzijde. Als we 
rood als een waarschuwende kleur beschouwen. 
geeft dit gedrag van de slang steun aan de in 
bijdrage II uiteengezette theorie der „apose-

*) Een fraaie door Ir. F. J. APPELMAN vervaardigde 
foto van een 102 cm lang Cf van Maticora bivirgata. 
afkomstig uit Garut (W.-Java) werd als afbeelding 
van een interessante bijdrage over deze soort van de 
hand van Jhr. W. C. VAN HEURN in „De Tropische 
Natuur", 19de Jrg. 1930. p. 124 opgenomen. CdR. 

matic coloration". Nergens heb ik in de 
literatuur gelezen, dat ze de menselijke rust-
verstoorder poogt aan te vallen. Agressief is 
deze slang dus zeker niet. 

Talrijker voorkomend — althans op Java — 
is de hoogstens 60 cm lange Dwerg Koraalrode 
Slang (Maticora intestinalis), eveneens ..ular 
tjab£" genoemd, soms met de toevoeging 
„ketjil" ( = klein). Door haar nachtelijke — en 
eveneens verborgen levenswijze — ontmoet 
men haar vrijwel nooit. Alleen bij het opruimen 
van boomstronken en dergelijke in nieuw aan-
gelegde tuinen werd zij meermalen gevonden. 
Ook des nachts is zij enige keren in bewoonde 
centra waargenomen en dood geknuppeld, o.a. 
eens op een asphaltweg in Garut. Wel een 
zeer ongewone plaats voor dit dier, dat in de 
regel plekken met harde ondergrond mijdt! 
Op de bovendelen is ze donkerbruin met een 
oranje streep over de rug. Op de zijden van 
het lichaam loopt een gele streep tussen twee 
zwarte strepen. De onderzijde van de staart is 
lakrood (lijkt daardoor ook enigszins op een 
kleine Spaanse peper; vandaar eveneens de 
naam: ,,ular tjabe"). De buik is wit met smalle 
zwarte banden. 

Van deze soort komen in Indonesie vijf geogra-
fische rassen voor, die o.m. aan de ligging 
van de oranje streep, de mindere of meer-
dere breedte der zwarte zijstrepen en de ver-
deling van wit en zwart op de buikzijde zijn 
te onderscheiden. De nominaatvorm intestinalis 
heeft het grootste verspreidingsgebicd en komt 
in Indonesie voor op de Grote Sunda-eilanden, 
Nias, Riouw-Archipel, Bangka, Billiton en 
Noord-Celebes. Buiten Indonesie op Malakka 
en Peninsular Siam. De andere rassen zijn 
hoofdzakelijk locale gebergte-vormen, die 
Sumatra en Borneo bewonen. 

Bij ontdekking zal deze slang het staartgedeelte 
omhoog heffen en dit zachtjes heen en weer 
bewegen. Dit doen ook andere slangen-soorten. 
Daardoor wordt de lakrode onderzijde van de 
staart en ook een gedeelte van het wit-zwart 
van de buik zichtbaar. Bovendien opent zij 
herhaaldelijk de bek, doch zet geen recht-
streekse aanval in. Verder maakt zij zich groter 
door afplatting in het verticale vlak; zij maakt 
zich dus platter. Bij nog heviger verontrusting 
draait ze zich met een ruk op haar rug en toont 
dan de sprekend gekleurde onderdelen: wit met 
zwarte banden. Hieraan is deze gifslang on-
middellijk herkenbaar. Tweedie (1954) schrijft 
hierover: „This behaviour is doubtless apose-
matic. and both it and the coloration are 
mimicked by the harmless Pipe Snake, Cylin-
dcophis rufus". Jhr. W . C. van Heurn heeft 
in „De Tropische Natuur", 20ste Jrg. 1931, 
pp. 61-63 o.m. van de buikzijde dezer slang 
een fraaie afbeelding gegeven en interessante 
biologische bijzonderheden over deze soort be-
schreven, die hierboven werden uiteengezet. 
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Hoewel in de literatuur wel enige beetgevallen 
aan Maticora's worden toegeschreven — zelfs 
met dodelijke afloop — moet het bewijs nog 
worden geleverd, dat de schuldige slang inder-
daad tot beide bovengenoemde soorten heeft 
behoord. 

Het enige zekere geval van een beet, die 
gelukkig goed afliep, danken wij aan de be-
schrijving van Dr. E. Jacobson in ..The Bulle-
tin of the Raffles Museum", 13de Jrg. 1937. 
Hij zelf werd bij onvoorzichtig hanteren van 
een Dwerg Koraalrode Slang door dit dier in 
de huidplooi tussen twee vingers gebeten. 
Hoewel slechts i&n giftand hem verwondde, 
werd hij tengevolge van deze beet ernstig ziek. 
Aanvankelijk voelde hij slechts een weinig pijn. 
De gebeten plaats werd rood en zwol iets op. 
Na ongeveer een uur was de pijn verdwenen, 
maar hij had moeite de hand geheel te sluiten. 
Ruim twee uur later begon hij zich duizelig te 
voelen. Hij werd bleek; de mond was droog en 
de keel sterk gezwollen. De ademhaling werd 
moeilijker. De geraadpleegde arts diende hem 
twee kamferinjecties toe; dit was ongeveer drie 
uur na de beet. Niettemin kreeg Dr. Jacobson 
nog verscheidene aanvallen van benauwdheid, 
die 5—10 minuten duurden. De aanvallen her-
haalden zich met tussenpozen van een kwartier 
tot een half uur. In totaal maakte hij zes zware 
en enkele lichte aanvallen door en moest enige 
kcren vomeren. Vijf uren na de beet begon hij 
ijskoud te worden en klappertande. De lichaams-
temperatuur bleef echter vrijwel normaal. Zes 
uren na de beet hidden de aanvallen op en 
kreeg hij een geweldige slaap. De volgende 
morgen ontwaakte hij en voelde zich als iemand, 
die een zware ziekte had doorgemaakt. 

Door een ongelukkige samenloop van omstan-
digheden heeft deze Dwerg Koraalrode Slang 
kans gezien een harer giftanden juist in het 
dunne vel tussen twee vingers te boren. Dit is 
natuurlijk een uitzondering. Normaal zal ze met 
haar kleine bek niet in staat zijn een mens in 
hand of voet te bijten. Maar dit ernstige ziekte-
geval toont onweerlegbaar aan hoe virulent 
haar gif is. Als deze gifslang met haar beide 
giftanden had kunnen bijten en Dr. Jacobson 
een grotere hoeveelheid gif gei'njecteerd had 
gekregen, zou hij zeer waarschijnlijk niet meer 
in staat zijn geweest, het verloop van het 
ziekteproces in bovengenoemd tijdschrift te 
beschrijven. 

Tenslotte nog een enkel woord over een soort 
uit het geslacht Callophis, die aan de Koraal-
rode Slangen nauw verwant is. Meerdere 
soorten bewonen het vasteland van Azie\ doch 
slechts de Gevlekte Koraalrode Slang (Callo-
phis gracilis) is via Malakka in Indonesie 
binnengekomen en bewoont — hoewel zeer 
zeldzaam — Noord-Sumatra. Ook in Malakka 
is ze, behalve in de omgeving van Penang, 

overal zeldzaam en is in hoofdzaak in de ge-
bergten gevonden. 
De bovendelen zijn grotendeels bruin met 
kleine zwarte vlekken. De kop van boven bruin 
met zwarte-, van onderen wit met bruine 
tekening. De onderzijde is zwart met witte 
dwarsbanden. De onderzijde van de staart is 
zwart met rood. De lengte is iets groter dan 
die van Maticora intestinalis, namelijk ruim 
70 cm. Beetgevallen van deze zeldzame slang 
zijn in de literatuur niet gemeld. 

Vraag en aanbod 

2 Dipsosaurus d. dorsalis, woestijnleguaan a / 10,— 
10 Tarentola mauritanica, muurgecko a / 1,50 
2 Lacerta v. viridis, Smaragdhagedis a / 1,50 
1 Thamnophis elegans hammondii, 

waters lang a / 5,— 
1 Thamnophis sauritus proximus, 

waterslang a / 5,— 
1 Agkistrodon piscivorus leucostoma, 

Watermoccasin, GIFTIG a / 15,— 

Aangeboden door L. G. A. Hoovers, Baambrugge-
straat 125, 's-Gravenhage. 
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