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Fig . 1. Bomblna orlentalls man, onderzijde . Foto : Van Me e u wen . 

Ervaringen met het kweken van de Koreaanse 
vuurbuikpad (Bombina orienta/is) 

M. S p a r r e b o o m 
Jan van Goyenkade 9 
Lei den 

lngezonden : november 1976 
lnhoudsoverzicht : lnleiding - Bomblna orlentalls - het 
aquarium - kweekverslag - het tweede legsel - con
clusle - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Tot voor cnkclc jarcn was de Koreaansc 
vuurbui kpad, Bombina orienta/is, nauwe
lijks bckend bij licfhebbers en vakmensen 
in Europa. Sinds 1972 is er in Duitsla nd mee 
gckwcek t (M u d r a c k 1972) en daarna zijn 
cr nicuwe zcndingen uit Seoul aangckomcn 
(Rach m e l 1975). In de zomcr van 1975 
wcrd plo tseling ook de markt in Nederland 
voorzien, naar ik toen hoople, met in Duits
land gekweckte dieren. Het bleck cchtcr dat 
hct direkte importen uit Korea bctrof. Gcen 
van de hande la rcn kon mij vc rtcllcn van
waar de diercn precies afkom~tig waren. In-

dividuccl warcn zc zeer vcrschillcnd, va
ricrcnd van fraai groen met zwartc vlckkcn 
to t gchcel donkcrbruin. In a ugustus 1975 
!kwam ik in hct bczit van 7 cxcmplarcn. 
waarvan ik cr uitcindclijk 4 gchoudcn hcb 
om daarmcc ccn kweckpoging tc doen. 

BOMBINA O RIENTAL/S 

De Korcaansc vuurbuikpad is nauw vcr
wan·t a an de 1 wee Europese Bombina
soortcn ( B o u I c n g e r 1890), hecft ceo 
aantal uitcrlijkc kcnmerken gcmecn met 
Bombina variegata (S t u g r e n 1966), en is 
daarmcc zclfs tc kruisen (Ra e h me I 1974). 
l}ombina orienta/is komt voor in Korea , 
Quclpart c iland, Tsushima, Manchurije en 
noordclijk C hina. In Kankyohokudo, het 
noordclijk dccl van Korea, bewoont de soort 
de vlaktcn, tc rwijl hij in zuidwest Korea 
voorkomt in poeltjes en stroompjes van het 
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berggebied (0 k ad a 1966). Hij kan plaatse
lijk zeer tal rijk voorkomen. Na regens, in 
apri l, mei en juni zijn ze, zelfs in tijdelijke 
waterreservoirs, in grote aantallen aan te 
trefren (Webb, K n o x J o ne s, By e r s 
1962; Shannon 1965). In a ugustus en 
september zijn eveneens paren in amplexus 
aangetroffen. De soort heeft een voorkeur 
voor dichtbegroeide moerassen, waar wat 
water in staat en is ook zeer algemeen in 
rijstvclden (S h a n n o n 1956). 
Klcurvariatics komen voor b inncn een popu
latic. 
Over hct ve rschil tusssen de geslachten is de 
litcratuu r niet eensluidend. (Bou I e n g e r 
IR90: Okada 1966: Webb, Kn ox J o
n s c. B y c r s 1962). maar op de volgcnde 
puntcn stcmmen de bcschrijvingcn ovcreen: 
De voor- en achterpo ten van het mannetje 
z ijn naa r verhouding wat Ia nger dan die van 
ho.:t wijfk In he t voorplantingsse izoen heeft 
ho.:t mannctje opmerkclijk dikke voorpoten 
rnct op de hinnenkant van de voorarm en op 
in icdcr geval de eerstc vinger bruinzwarte 
zwcllingen. De binncnstc metaca rpaalknob
hc l is gehypertroficerd en de tarsus en tenen 
zijn opvallend dik (K a w a m u r a. N i s h i
oka. Ucda 1972). 
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De mees te van de ge"importeerde dieren di.: 
ik heb gezien leken mannen te zijn. vanwcge 
de wat verbrede voorpoten, waarop aan de 
binnenzijde vaak een aantal g rote zwart ge
kleurde porien te zien was. Vele ko nden 
echter nog niet volwassen zijn, zodat daar
door het geslaeht moeilijk vast te stcllcn 
was. De dieren die ik om hun sma lle voor
poten bestemd had als wijfjes, bleken inder
daad wijfjes te zijn. Ze zijn nu, na cen jaar. 
iets kleiner dan de mannetjes die ik hcb, en 
hebben minder zware voor- en aehterpoten. 
De buikzijde van aile dieren die ik gezie n 
heb, was in vrijwel gelijke mate oranjerood 
met zwarte vlekken. 

HET AQUARIUM 

Het onde rkomen van mijn Bombina oriell
ta/is bes taat uit een hoeklijnen aquarium 
van 80.40.40 em. De bodem is bedekt met 
cen laag zand waarin wat planten staan. Op 
een drijvend stukje kurksehors groeit bron
mos. De bak is gevuld met een laag water 
van ± I 0 em. De inriehting bestaat verder 

Fig. 2. Bomblna orlentalls man. Foto : Sparr e • 
boom. 



uit een gra te leistccn, die op twce kleinere 
stene n stcunt , zodat de kikkers er onderdoor 
kunncn zwcmmen. Dit is het eigcnlijke land
gcdeeltc. Hierop ligt weer een steen waar
ondcr de dicren zich ha lf in het water, half 
op hct 'land ' kunnen verschuilen. Het aqua
rium wordt door cen TL-buis verlicht. AI
leen in hct voor- en na jaar heb ik soms een 
verwarming aanstaa n die het water tot en
kele gradcn boven kamertemperatuur ver
warmt. De bak staat in een kamer waar de 
tcmperatuur 's winters kan daten tot onder 
de I0°C en 's zomcrs kan oplopen tot 31 ° C. 
In dcze bak hield ik aanvankelijk 7 dieren. 
H iervan gaven er zeker 4 blijk van, door 
gekwaak en kle mpogingen, mannetjes te 
zijn. Nadat ik hct aanta l bewoners had te
ruggebracht tot 4, kwam er wat meer rust en 
stabilitcit in het aquarium. 
De twee mannetjes die ik heb gehouden zijn 
green, de ccn grijsgroen en vaak erg danker 
van kleur, de a nder ccht dicpgroen met re
gclmat ig over de rug verspreide zwarte vlek
ken. De wijfjcs z ijn beide bruin, de cen met 
twce wat lichtcre schoudcrvlekken, ·de ander 
met vier lichtgroenc vlckkcn op de rug en 
een strecpje green aan de bck. 
De mannctjes bcvonden zich in hct voorjaar 
dikwijls al dan nict kwakend in hct water, 
mccstal elk aan ccn kant van de lcisteen. 
Het leek crop da t de wijfjes zie h cvenecns 
op ee n vaste pick op het land oph ielden. 
De dieren werden overwegend met regen
wormen gevoerd. Zc blcken zeer vraatzuch
tig te z ijn. 

KWEEKVERSLAG 

In april 1976 wcrd er langdurig door twee 
mannetjes gekwaakt. Daarbij d reven zij op 
de bekende Bombina-manier met zijwaarts 
gestrekte aehterpo tcn rend in het water en 
zwommen soms driftig hccn en weer om dan 
direkt te rcagercn op cnige bcweging in het 
aquarium. De voorpotcn warcn dik en vcr
toonden donkerbrui nc plekken aan de bin
ncnzijde van de voorarm en op de eerste 
vinger. Wanneer er een wijfjc wcrd om
klemd, werd zc direkt het water ingetrokken. 
Eenmaal in het water traehtte hct mannetje 
vervolgcns het wijfje tc beletten om te ont
snappe n door haar a l manoeuvrerend e n snel 
roeiend met zijn ach terpoten af te houden 
van enig object waaraan zc zieh met de 

voorpotcn kon vastgrijpcn om zieh aan zijn 
greep te onttre kkcn. Aanva nkcl ijk lcken de 
wijfjes inderdaad zccr onwillig. Zc waren 
geed gevoed, maar het was nic t du ide lijk 
te zien of ze ciercn droegcn. De wcrkclijkc 
paring en eiafzetting hebbcn 's nachts plaats 
gevonden, deze hcb ik helaas niet gzien. 
Na enkele warme dagen in hct begin van 
mei, vond ik na ecn periodc van hcftig kwa
ken en klemmen op I I mci ccn legscl van 
57 eieren in het aquarium. Zc zaten los 
tussen de planten, in kleinc clusters van ± 
4 stuks, of apart . Onder hct bronmos vond 
ik mecrdere eicrcn bij clkaar, ± 10 stuks. 
De eikern was zwart van bovcn en spicrwit 
van onderen. De watertemperat uur bed rocg 
25° C. lk heb aile cicrcn dirckt afgezondcrd 
en verdeeld over 3 plastic kwcckbakjcs van 
18.13.12 em. Dit voor hct gcval de ouder
dieren indcrdaad ccn stof zoudcn afschciden 
die dodclijk is voor la rven (M u d r a c k 
1973). De ba kjes vulde ik met kraanwater 
en zctte ik op ccn Iichte maar weinig zon
nigc pick voor hct raam. T wee dagen late r 
kleurden de eicrcn bru in, de dooier wcrd 
kleiner en het embryo krecg vorm. Yrij sncl 
al beschimmelden e r eieren. In totaal heb ik 
vanaf 13 mei 3 1 besch immcldc en slecht e 
eieren vcrwijderd, waarvan er wei een paar 
uitkwamen, maar mismaakte larven ople
verden die uiteindclijk niet zijn gemetamor
foseerd. Afhankelijk van de buitentcmpcra
tuur, was de watertcmpcratuur inmiddels 
gczakt to t ± I7° C, zodat het vrij lang 
duurde eer aile larven uitgckomen waren. 

Fig . 3. Bomblna orienta lis vrouw. Foto: S p a r r e
b o om. 
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Fog . 4. Bomblna orlenlalis vrouw. Foto : S p a r r c
b o om. 

Pas op 16 mei was de eers tc larve uit en een 
week la ter maakte de laatstc zich los. Op 
25 mei had ik wat be ter overzicht: 29 ge
zondc la rven plus een aantal s lecht ontwik
kelde. blinde en al bino's. Van nu af aan was 
de temperatuur weer wat boger, ± 20° en 
de larven groeiden al snel op gckneusde sla
bladere n en Tetramin. Het water werd om 
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de twee dagen ververst. Op 30 mei waren 
de larven gemiddeld 25 mm groot, op 3 juni 
gemiddeld 32 mm. Op deze dag heb ik ze 
gefotografeerd. Op 10 juni werden bij de 
eerste de achterpoten zichtbaa r bij een 
grootte van 37 mm. Op 16 juni ve rschenen 
de eerste voorpootjes bij een grootte van 
40-42 mm. Op 18 juni heb ik de eerste 

Fig. 5. Larve van Bomblna orlenlalls, 23 dagen oud. 
Foto : S p a r r e b o o m. 



Fig . 6. Bomblna orlenlalls vrouw. Foto : Sparr e
b oom. 

apart gezet in plastic ijskastdozen van 
20.20.7 em, om op laag water tc metamor
foserc.:n. De s taa rt ve rtoondc ni et mecr de 
sterke pigmentcring en de rug had al de 
typische Bombina-structuur met wratjes en 
de twee wat lichterc vlekken op de schou
ders. Op 22 juni waren de eerste kikkertjes 
op het droge, ze maten ± 14 mm. De staart 
was bijna opgesoupeerd en de beestjes hap
ten a l naar voorgezen e Tubifex. De onde r
zijde was nog weinig uitgesproken, namelijk 
vu ilgeel met grijze vlekjes. Van boven waren 
ze grijsbruin. In de daarop volgende week 
metamorfoseerden ze aile 29, maar door de 
toen heersende extrcem hoge tempcraturen 
zijn de kikkertjes d ie ondergebracht waren 
in de genoemde ijskastdozen, op 12 na aile 
dood gegaan. Van die 12 verzorg ik er nu 
ze lf 5. Ze werden aanvankelijk gevoerd met 
Tubifex, Drosophiln en blad luis. Bij het 
kweken van Bombina orienta/is in het labo
ratorium is gebleken dat Tubifex in het eer
ste stadium onmisbaar is als hoofdvoedsel 
(K a w am u r a , N i s hi o k a, U e d a 1972). 
Ook bij mij bleek Tubifex favoriet te zijn. 
Een paar weken later namen ze na enige 

aarzeling vliegemaden en op maat gek nip te 
regenwormpjes aan. Op dit ogenbli k, begin 
november 1976, meet de grootste 30 mm. 
De kleur is nog s teeds bruingrijs, ze hebben 
zwarte vlekken op de fl anken en twee licht
bruine vlekken op de schoude r, bij een ex
emplaar zi jn ze groen. De onderzijde is 
oranjegeel. zwart gevlekt. Aan de ene kant 
kan d it normaal zijn voor jonge die ren (0-
k ad a 1966), aa n de a ndere kant komt het 
wei vaker voor, dat bij in gevangenschap 
opgekweekte amfibiecn, net als bij bepaalde 
vissen en vogels, de rode of oranje kleur 
verbleekt, waarschijnlijk tengevolge van een 
voedseldeficientie. Voedering van de in de 
vogelliefhebberij toegepaste Canthaxanthine
preparaten als Rodoxan (bevattende druive
suiker en rode Canthaxanthine = diketo-B
caroteen) heeft bij recente experimenten 
goede resultaten opgeleverd: In gevangen
schap opgekweekte Bombina orien ta/is, die 
gcelbuikig ware n gebleven, kregen binnen 
de tijd van een maand hun rode buik weer 
terug, nadat ze gevoederd waren met meel 
wormen d ie ingespoten waren met de Can
rhaxanthine-oplossing (S t ei n i c k e 1976; 
R ae h me I 1976). Het lijkt me de moeite 
waard om dit ook eens te proberen op mijn 
dieren . 
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HET T W EED E LEGSEL 

Gedurende mijn vakantie van half juli tot 
begin a ugustus waren de 4 ouderdieren on
dergebracht in een volglazen bak van 35.30. 
30 em, ingericht met s lechts een flagstone 
en een laag water van 4 em. Ze werden ver
zorgd door de heer K r i p s te Den Haag, die 
me het volgende meedeelt over het legsel 
dat ze daar in de naeht van 2 op 3 augustus 
produceerden: Van de 70 afgezette eieren 
beschimmelden er ongeveer 15. Ca. 55 larven 
ontwikkelden zich op sla, andijvie, andere 
groenten en T ellaphy /1. Ondanks de toen 
heersende extreem hoge temperaturen, van 
rood de 30°C bleven aile larven in Ieven, 
maar toen de eerste dieren rond 20 septem
ber aan land kwamen, maten ze nog geen 
I 0 mm. Doordat de kikkertjes zo klein wa
rcn, blcken ze niet in staat hct hun gcboden 
voedsel Tubifex en Drosophila te cten en 
gingcn dood. Alhoewcl cen ontwikkeling die 
48 dagcn duurt al lang is voor Bombi110 ori
enta/is, zijn er nu. eind oktober 1976, nog 
steeds larven niet gemctamorfosccrd, maar 
het lijkt crop da t ook die als tc klcinc kik
kcrtjcs op op hc t land zu llcn komen. Larvcn 
van dit lcgscl die bij andcrcn in Den Haag 
waroo onucrgcbracht is hctzclfdc vc rgaan. 
Omdat jc zou vcrwachtcn dat zulke hoge 

Fig. 7. Bomblna orlentalls man. Foto : Sparr e • 
~ o om. 
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Fig. B. Bomblna orlentalla, larva, 23 dagen oud. Foto : 
S p a r r e b o o m. 

temperaturen de ontwikkeling aileen maar 
zou versne llen, veronderstellen wij dat de 
gestoorde ontwikkeling van dit legsel te wij
ten is aan het chloor dat in die periode aan 
bet Haagse d rin kwater werd toegevoegd. 

CONCLUS IE 

De perioden waarin de twee legsels zijn a f
gezct komen overecn met de gegevens over 
de paartijd in de vrije natuu r (W e b b, 



Fig. 9. Jonge Bomblna orlenlalla, 29 mm groot, 
5 112 maand oud. Foto: Sparr e boom. 

Knox Jones, B y e r s 1962). Van het 
eerste legsels heeft de gehele ontwikkeling 
43 dagen in beslag genomen. Onder gunstige 
temperaturen moet de ontwikkeling binnen 
een maand kunnen plaatsvinden (M u -
d rack 1972), en de onregelmatige ontwik
keling van het tweede legsel kunnen we 
waarschijnlijk als een uitzondering beschou
wen. Afgezien hiervan is gebleken dat de 
larven gemakkelijk groot te brengen zijn. 
Het is niet verwonderlijk, dat de goede 
kwe..:kbaarheid van dit dier ertoe geleid heeft 
dat het in Japan in laboratoria gebruikt 
wordt voor embryologisch onderzoek. Laten 
we hopen dat het in de komende jaren ook 
zal gelukken om de tweede generatie te ver
krijgen. 

SUMMARY 

An account is given of rearing Bombina 
orienralis, the Korean fircbcllied toad, in 
captivity. 2 couples were kept in a simple 
aquarium, 80.40.40 in size. One spawn of 
57 eggs was laid in May 1976, another of 
70 eggs in August. Developmen t of the first 
is described in detail. The larvae hatched 
within a week and were fed on lettuce and 
Tetramin . Development from egg to frog 
took 43 days in the first case, 48 in the se
cond . The first set developed normally into 
young frogs of about 14 mm in size, the 
second produced frogs of less than I 0 mm, 
too small to be fed on Tubifex, Drosophila 

or plant-louse. Since the second set was 
grown in unusual circumstances of high heat 
and a higher chlorine percentage in the 
water, this is considered an exception. Rea r
ing Bombina orienta/is has proved to be not 
difficult at all. 

Llleratuur 

B o u I e n g e r, G. A., 1890, Reptiles and Batrachians 
of Amoorland. Ann. Mag. Nat. Hist., 5 (6) pp. 
143-144, pi.IX. 

K a w am u r a, To s h ij i r o, M i d o r i N i s h i o· 
k a, and H i ro a k i U e d a, 1972, Reproduction of 
the Oriental Fire-bellied Toad, Bomblna orlentalls, 
woth special reference to the superiority of this 
species as a laboratory animal. Sci. Rep. Lab. 
Amphibian bioi., Hiroshima Univ., 1, pp. 303-317. 

M u d r a c k, W o I r g an g, 1972, Hal tung und Zucht 
der Chinesischen Rotbauchunke Bomblna orlen
talls. Salamandra, 8, 3-4, pp. 105-111. 

0 k a d a, Y., 1966, Fauna Japonica: Anura, Tokai Un•
versity, Japan, pp. 1-6. 

R a c h m e t, Ch.-A., 1974, Eine gelungene Kreuzung 
zwischen Bomblna v. varlegata und Bomblna 
orlentalls (Salientia, Discoglossidae). Salamandra, 
10, 3·4, pp. 136-137. 

Rae h rn e I, Ch.-A., 1975. Beobachtungen an der chi
nesischen Rotbauchunke. DATZ, 28, 1, pp. 28-29. 

R ae h me I, Ch .-A., 1976. Erganzende Bemerkungen 
zur Rotpigmentierung der Bauchseite bei Jung
tiere von Bomblna orlentalls auf der Basis von 
Canthaxanthln (Salientia, Discoglossidae). Sala
mandra, 12, 1, p. 47. 

S h a n n o n , F. A., 1956. The Reptiles and Amphibians 
of Korea . Herpetologica, 12, pp. 22-44. 

S t e i n i c k e. H.. 1976, Beitriige zum Problem un
vottstandiger Auspigmentierung bei der Aufzucht 
der ch inesischen Rotbauchunke (Bomblna arlen
tails). Salamandra, 12, 1, pp. 23-26. 

S t u g r e n, B o g d a n.. 1966, Eidonomische Unter
suchungen an Bomblna orlenlalls (B o u I e n g e r) 
aus <lem Fernen Osten. Zool. Anzeiger, 1n, 5-6, 
pp. 340-347. 

Webb, Robert G., J. Knox Jones. Jr., and 
Georg e W. Byers, 1962, Some Reptiles and 
Amphibians from Korea. University Kansas Publ. 
Mus. Nat. Hist., 15, 2, pp. 151-173. 

97 



T illandsia June kiana 

C. s. Gouda 
Willem de Zwijgerstraaat 27. Utrecht. 

lngezonden: maart 19n. 

Om maar met de deur in huis te vallen: na 
deze illustratie is een beschrijving van Til
landsia nauwelijks nog nodig De enige 
punten die nog resten zijn: de herkomst, 
grootte en houdbaarheid van de soort en 
niet te vergeten: hoe kom je eraan. Dit 
laatste is een vraag, die voor vele Tilland
sia's vaak gesteld wordt. Voor liefhebbers 
een tip: de heer J. B a k, Dorpsstraat 13a in 
Assendelft, houdt zich al ja ren bezig met 
het kweken van deze meest extreme epiphy-
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tisch levende Bromeliac:>-;::Sn. Aanvankelijk 
was het houden en kweken van Tillandsia's 
voor hem aileen maar een liefhebberij. Het 
in eigen huis gewonnen en door import ver
kregen zaad werd op nylon of plastic horre
gaas gespoten en in zijn kas gehangen. 
Hiertoe ontwikkelde hij een gehecl eigen 
methode. Dit a lles is uitgegroeid tot het 
massaa l kweken van een respektabel aantal 
soorten. Nog steeds liefhebberij zegt hij. 
Tillandsia funckiana is cen van de makke
lijkst te houden epiphylen. Hij kan uitgroei
e n tot een meervoudige, op dennetakken 
gelijkende ·bos, waarbij iedere scheut een 
lengte van I 0- 12 em kan bereiken. 
He t land van herkomst is Columbia, waar 
hij laag in de Andes groeit. 



Tillandsia circinata als terrariumplant 

E r I k J. G o u d a 
Willem de 2wijgerstraaat 27, Utrecht. 

lngezonden : januarl 1976 

Tillandsia circinata (S c h I e c h t e n d) is een 
zeer decoratieve plant, geschi kt voor een re
genwoudterrarium. Oat wil niet zeggen, dat 
deze Tillandsia na t gehouden moet worden, 
in tegendeel, het is een pla nt die juist erg 
droog moet blijven, zonder d at hij evenwel de 
kans moet krijgen te sne l uit te drogen. Hij 
vereis t een hoge luchtvochtighe id (80o/c) zo
dat hij niet a l te veel water door verda mping 
ka n verliezen. In tegenstelling to t veel an
dere planten, nemen Tillandsia's weinig of 
geen weter op via de wortcls; het wa ter 
wordt door het blad opgenome n. De wor
tcls d ienen meer om zich vas t te kunnen 
houden op vaak zeer gladde takken. De 
bladere n z ijn bijna buisvormig tot een gootje 
opgerold en bedekt met schubben waardoor 
het water met daarin voedingszouten word t 
opgenomen. Ook gaat deze op een sto fl aag 
gelijkende schubbenbedekking de verda m
ping tegen: de plant heeft weinig wa ter no
dig dus er hoe ft maar weinig gespoten te 
worde n. 
Circ inata betek!'nt : s lakachtig opgerold, wat 

me een beetje overdreven voorkomt daar de 
planten die ik ken daar niet op wijzen. Maar 
het zou kunnen, dat er bladvormen voor
komen die mcer op sla kkchuizen lijken. 
De bloeistengcl van Tillanchia circinata, be
staande uit een korte stengel met een licht 
rode en soms groene aa r, komt niet ver uit 
het hart. De bloeiwijze is 8 - 12 em la ng en 
2 em breed. De bloem is roodachtig blauw. 
Grappig is, dat T. circinata die altijd een 
zeer korte bloeistengel heeft , ook wei eens 
een meer dan een meter lange schijnbloei
stengel kan geven, waarmee deze pla nt ve
geta tief vermeerderd kan worden. 
Deze Tillandsia wordt gerekend to t de bu/
bosa-typen, vanwege de bolvorm, gevormd 
door de basis van het blad. 
Hij lij kt veel op T. caput-m edusae, maa r 
hccft vcel kortere bladeren en is iets stijver 
van vorm. Een groot verschil is de bloei
wijze, waa rb ij die van T. circinata korter is, 
en minder verta kt. Ook de kleuren van de 
a ren verschillen duidelijk, die van T. caput
medusae is fel rood en glad, die van T. cir
cinata grijs e n stoffig met een rode gloed. 
Meestal wordt T. circinata uit Mexico ge
importeerd , maar hij komt ook voor in Flo
rida, de Ba hama's, C uba, Midden-Amerika 
en Columbia. 
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Fig. 1. Agama s. stelllo. Foto: Van Me e u wen. 

Enkele reptielen van het eiland Rhodos 

H a r r y M. v a n M e e u w en 
Roodborststraat 63. Leoderdorp 

lngezonden: november 1975. 
tnhoudsoverz icht : Atgemeen - Agama stelllo stell lo 
Lacerta danlordi pelasglana • Ablepharus kltalbelll 
kltalbolll • terraroumervaringen • diskussoe • l i teratuur. 

ALGEMEEN 

Eind februari 1974 bracht ik een ko rte va
kantie door op het Griekse eibnd Rhodos, 
vlak onder de Turkse kus t. Zo' n reis wordt 
een 'zonnevlugje' genoemd, en terech t want 
de zon b leef gedurende de vij f dagen van 
mijn verblijf aldaar frekwent sch ij nen. De 
luchttemperatuur kwam daarbij niet boven 
de 20° C. Soms regende het korte tijd. soms 
was het bewolkt. Als het waaide werd het 
guur en ki l, en was het slechts op beschutte 
plaatsen in de zon aangenaam toeven. Met 
een scooter werden versch illcnde delen van 
het ei land bezocht, waarondcr de stcdcn 
Rhodos, Lindos, en Kamyros en diverse 
plekjes tussen deze drie. Hct landschap is er 
heuvelachtig en in februa ri overal uitbundig 
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begroeid. In de weidcn staan volop bloemen 
en in de val leien hangt een frisse vochtige 
Iucht. Van het stof, dat in de zomcr het 
Middcllandsczcc-landschap zo kan vergrij
zcn. was in deze tijd niets te merken. 
De waargenomen reptielenfauna was soor
tenarm: in totaa l zag ik slechts drie soorten. 
Amphibiccn nam ik in het gehecl niet waar. 

AGAMA ST£/.L/0 STELL/0 

Tussen stcnen langs de weg, ergens midden 
op het. ci land. zag ik voor het eerst har
doenen: een volwassen mannetje en een 
jong dier zaten daar op enkcle meter af
stand te zonne n. Later zag ik ze ook vlakbij 
mijn ho tel, aan de noordoostkant van het 
eiland, op een muurtje waar ze gezelschap 
hadden van de plaatscl ijke soon muu rhagc
dis, Lacerta danfordi pelasgiana. Op ver
schillcnde andere plaatsen van het eiland 
zag ik ze wegschieten bij het langsrijden, de 
soort is cr kcnnelijk zcer algcmeen. 



Fig. 2. Biotoop van Ablepharus k. kltalbelll. Foto : 
V a n M e e u w e n. 

De biotoop van de door mij waargenomen 
dieren bestond uit ruw gevoegde muren of 
ru"ines, stenen wallen fangs wegbermen, Jos
se grote stenen of puinhellingen. De meeste 

biotopen boden ook door de begroeiing met 
struiken of hoog onkruid een zekere be
schutting. Water kwam bij geen van de bio
topen voor. 
Aile dieren werden waargenomen terwijl ze 
zich op de stenen zaten te zonnen. Ze toon
den zich zeer schuw, en verdwenen bij mijn 
nadering direkt tussen stenen of soms in een 
hoi. Als de zon wegging, en de temperatuur 
meteen merkbaar daalde, bleven ze eerst 
nog wei buiten zitten, maar keerden, wan
neer ze eenmaal waren weggekropen niet 
meer terug. 
Daar waar ze samen met Lacerta danjordi 
pe/asgiana voorkwamen, trokken ze zich van 
deze Jaatste vee! kleinere hagedis n iets aan. 

LACERTA DA NFO RD/ PELASGIA N A 

Deze hagcdis, van het formaat van een forse 
muurhagedis, werd gevonden in biotopen 
zoals die, waar in Zuid-Frankrijk de muur
hagedis huist. Dat waren muren, rulnes, 
grote stenen e.d. Het biotoop komt dus 

Fig. 3. Lacerta danfordl pelasglana, paart je in copula. 
Foto: V a n M e e u w e n. 
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goed overeen met dat van de hardoen, met 
welk dier ze trouwens, zoals hierboven 
reeds beschreven, samen voorkomen. De 
muurhagedis van Rhodos is overigens tal
rijker dan de agame: je ziet ze vaker en er 
zitten meer exemplaren per woonplaats. 

ABLEPHARUS K/TAIBEL/1 KITAIBEL/1 

Aan de zuidkust van Rhodos trof ik aan de 
voet van een berg tussen stenen een klein, 
glanzcnd bruin hagedisje aan, dat zich ge
ruime tijd aan mijn grijpgrage vingers wist 
te onttrekken. Toen het eindclijk gelukt was 
er vat op te krijgen, zag ik dat het een 
skinkje was, waarbij later de naam Able
pharus k. kitaibe/ii gevonden werd. Het ter
rein hier, vlak bij zee gelegen, was spaar
zaam begroeid met gras, het was de voort
zetting van een stenige helling. Hier en daar 
lagen hopen stenen, vaak met allerlei vuil
nis erbij. Onder en tussen de stenen groeide 
groen onkruid, daarmee een vrij grote mate 
van vochtigheid aangevend. In dit terrein 
zaten nog verschillende exemplaren van de
zelfde soort, die met vlugge slangachtige 
bewegingen tussen de stenen door schoten, 
zo snel dat je meestal slechts de staart te 
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Fig. 4. Lacerta danlordl pelasglana, paartje in copula. 
Foto : Van Me e u wen. 

Fig . 5. Agama a. stelllo. in zijn biotoop. Foto : V a n 
Me e u wen. 



z ien kreeg. Ofsehoon het dier waarseh ijn lijk 
op veel plaatsen op het e ila nd voorkomt, 
kreeg ik het nergens anders te zien. 

T E RRARIUMERVARI GEN 

Thuisgekomen had ik een paartje hardoenen, 
van de muurhagedissen twee 6 0 en een <;>, 
en van de skin k een exemplaar waarvan ik 
het geslaeht niet kon vas tcl len. 
De agamen werden in een klein ( 120 x 35 x 
35 em) terrarium gezet, voorlopig in qua
rantaine. Het kleinste d ier bleek na enkele 
weken geheel met uitwendige paras ieten 
C'bloedluis" ) bedekt te z ijn en s tierf o n
danks een behandelig met levertraanzalf. 
U itwendig waren toen talrijke b loedige ge
zwellen zieh tbaar. Het grootste exemplaar 
deed het goed. Het vertoonde zich d ikwijls 
met zijn pronktekening die gekenmerkt 
wordt door felle liehtblauwe vlekken. A ls 
voedsel werden meelwo rme n, wasmotten 
en een enkele maal weideplankton gegeven, 
Plantaa rdig voedscl (aardbeien, sla, andijvic) 
werd wei aangeboden maa r door de dieren 
nie t aangenomen. 

Fig . 6. Agama s. stelllo van Rhodos. Foto: v a n 
Me e u wen. 

In juni 1975 verhuisde de agame naar een 
buite nterrarium van I 00 x 50 x 50 em. Aan
vankelijk fl oreerde het dier hier, doch in 
september zag ik hem nie t meer, ook niet 
wanneer de zon seheen. Later vond ik het 
dicr dood onder een s teen liggend, in een 
toestand waarin onderzoek o p de doods
oorzaak nie t meer lonend leek. 
De muurhagedissen kwamen in een terra
rium van 80 x 40 x 50 em dat was ingerieh t 
met kl imstenen , een enkele plant in een 
bakje met aarde en een waterbak. Yerlieh
ting en verwarming gesehiedden deels door 
d ire kte zonbestraling, deels met een in het 
terrarium gehangen gloei la mp van 40W. De 
d ieren werden gevoerd met meelwormen, 
wasmotlarven e n weidepla nkton voorzover 
voorrad ig. Ze ged ijden uitstckend, wat zijn 
hoogtepunt vond in een paar paringcn, die 
ik ongeveer half maart waarnam. Kort daar
na vond ik een van de wijfjes dood in het 
wate rbakje. Het a ndere wijfje stierf een 
maand la ter. bij geen van beide dieren was 
de doodsoorzaak duide lijk. Het mannetje 
heeft nog o ngevecr ccn jaar geleefd. 
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Fig. 7. Ablepharua k. kltalbelll in zijn biotoop Foto: 
V a n M e e u w e n. 

Het skinkje hield ik aanvankelijk ook in een 
klein terrarium, dat tamelijk droog was. Het 
dier vertoonde zich weinig, en was niet echt 
levendig. Nader overdenken van het bio
toop bracht me ertoe hem over te plaatsen 
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naar een terrarium van 65 x 35 x 35 em, 
waarvan de bodem uit aarde bestond. Er Jag 
een boomstronk, verder was de bak dicht 
beplant. De temperatuur werd op peil ge
houden door een.Joden warmtekabel die op 

Fig. B. Lacerta danlordl pelaaglana in zijn biotoop. 
Foto : Van Me e u we n. 



twee plaatsen onder het te rrarium doorliep, 
en die de tcmperatuur op zo'n 25°C bracht. 
In dit terrarium deed Ableplwrus het erg 
gocd. Mccstal zat hij vlak onder de opper
vlaktc in de grond, om tevoorschijn te ko
men als cr trill ingen waren, bijvoorbeeld 
doordat ik hct terrarium opende. Het dier 
raakte spocdig zo gekonditioneerd aan mijn 

· - - ... . ..... -- #' y .-r .. · '·· · ... --::. . \ -

-, 
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a ktivitcitcn, <.lat hij uit zichzelf mijn vinger 
volgdc, als ik in het terrarium manipuleerdc. 
Na kortc tijd nam hij z ijn vocdscl, met gis
tocal bcpocderdc wasmotlarvcn, uit de hand 
aan. 
Na ccn vakant ic in september zag ik hem 
nict mccr tcrug. Ook cen grondig onderzoek 
van de bodem bracht niets aan het Iicht, 
dan ccn kolonic vcclzeggcndc pissebedden. 

DISKUSSIE 

Als men bezwijkt voor de vcrlciding om van 
vakantie dicrcn mee te brcngen, moet men 
bcscffen dat d it toch geen redcn is om de 
csscn tic lc zicktcpreventie na te Iaten. Naar 
mijn mcning wctcn we nu zoveel van met 
name parasitairc aandocningen, dat hct bij
na vcrplicht lijkt om elk nieuw aangekomcn 
d ie n ict aileen apart tc zctten tcr obscrvatic 
(passicvc prevcntic), maar ook routincgcwijs 
elk dicr te bchandclen met middelen tegcn 
inwcndigc en uitwcndige parasieten, zoals 
resp. Ripcrcol en Ncguvon. Over deze mid
dclen wcrd door Z w a r t en anderen reeds 
in dit blad gcschrcvcn. 

Als men op deze manier handel!, lijkt me 
dat men ten voile kan profiteren van het 
feit , dat men van zclf gevangen d ieren ecn 
goed beeld heeft van het biotoop, een zecr 
korte aanvocrlijn, wein ig kans op infekt ic
ziekten van a ndere dieren, en dat men op
timale transportomstandighedcn kan ver
zorgen. 

Fig. 9. Ablepharus k. kltalbelll. Foto : Van Me e u
wen. 

SUMMARY 

During a five day tri p to Rhodos in febru 
ary 1974, three species of reptiles were ob
served, Agama stellio stellio, Lacerta dan
fordi pelasgiana and A blepharus k. kitaibe/ii. 
Their habitats arc desc ribed. Few specie
mens of a ll ki nds were taken home, where 
they all d ied with in a year. The conclusipn 
is, that it may profitable to catch your own 
animals, but that nevertheless it remains 
obl igatory to treat the freshly caught a ni
mals against \nncr a nd outer parasites. 
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V oortplanting van Elaphe gut lata in een binnen
terrarium met behulp van een lange lichtperiode 

C. A. P. V a n A I e I 
Magelhaenstraat 4, Breda. 

lngezonden: december 1976. 
lnhoudsoverzlcht: inleldlng - zlekten - eenvoudige 
terraria - mijn exemplaren - lange lichtcyclus - de 
eieren - de broedmethode - de jongen - samenvat
tlng - summary - literatuur. 

INLEIDING 

Van het genus Elaphe komen in de Vere
nigde Staten ongeveer 17 soorten en onder
soorten voor, waarvan de grootste groep 
gevormd wordt door Elaphe obsoleta met 
7 ondersoorten. Verschillende ondersoorten 
van Elaphe obsoleta zijn goed in een bin
nenterrarium te kweken. 
Elaphe guttata, die ook in de Verenigde 
Staten voorkomt, telt slechts 2 ondersoorten: 
de in Zuid-Fiorida voorkomende Elaphe 
guttata rosacea, Cope, 1888, en de in dit 
artikel verder beschreven E/aphe guttata 
guttata, L i n n e, 1766, die voorkomt in de 
staten Louisiana, Missisippi, Tennessee 
Kentucky, Virginia, Noord- en Zuid-Caro
lina, Alabama, Georgia, Florida, New Jer
sey en Maryland. 
De slang wordt in de Verenigde Staten ook 
\\ el Corn Snake, Red Rat Snake of Maiz 
Snake ~enoemd. De lengte van de slang is 
meestat niet Ianger dan 135 em, maar er 
zijn exemplaren bekend van 185 em. 
Beschubbing 1 pre-oculare, meestal 2 post
ocularia, temporalia 2-3(4), supralabialia 8 
(de 4e en 5e raken het oog), sublabialia 
11-12. Het aantal schubbenrijen midden op 
het lichaam is 27 soms 29, 5 rijen Iicht ge
kield. Ventralia 215-240; Subcaudalia 61-79. 
Biotoop: mais- en korenvelden, prairies en 
pijnboombossen. Komt ook in de omgeving 
van mensen voor zoals in schuren en oude 
gebouwen. Voor schuilplaatsen worden 
boomschors, rottende boomstronken, konij
neholen gebruikt-. De dieren worden ook 
nogal eens in hooibergen gevonden. Het 
voedsel in de natuur bestaat voornamelijk 
uit kleine zoogdieren, jonge en kleine vogel-
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tjes en insekten. E/aphe guttata is 's nachts 
aktief. 

ZIEKTEN 

In gevangenschap heeft men in het begin 
met Elaphe guttata guttata niet zelden te 
maken met zieke of verzwakte dieren (dit 
geldt voor veel slangen), veelal wordt dit 
veroorzaakt door parasieten. Een van de 
meest voorkomende parasieten van Elaphe 
guttata is Trichomonas. Deze protozoen 
veroorzaken waarschijnlijk geen ziekte bij 
gezonde volwassen dieren, maar kunnen 
zeer gevaarlijk zijn voor jonge en verzwakte 
dieren. Veelal zien de faeces er dan slijme
rig uit. Slangen die besmet zijn met Tricho
monas kunnen behandeld worden met Em
tryl, 100 mg per dag per kg lichaamsgewicht 
gedurende 7 dagen. 
Andere gevaarlijke parasieten zijn coccidien 
en vooral wormen. Het is dus van belang 
om regelmatig de faeces te onderzoeken, de 
terraria zo ·hygienisch mogelijk te houden 
en dus regelmatig te ontsmetten. 
De meeste gevallen van ziekte en sterfte, de 
produktie van levenloze eieren en misvorm
de jongen, zullen zeer waarschijnlijk het ge
volg zijn van het niet schoonhouden van de 
terraria. Ademhalingl\m.:;;tlijkheden, schade 
aan de nieren en andere organen kunnen 
veroorzaakt worden door het inhaleren van 
urinezuur (het witte deel bij de faeces). Om 
te kweken met Elaphe guttata (dit geldt na
tuurlijk voor aile reptielen) is in de eerstc 
plaats een goede gezondheid vereist. 

EENVOUDIGE TERRARIA 

De twee terraria die ik gebruik voor Elaphe 
guttata zijn precies gelijk. De afmetingen 
zijn: 75 em lang, 50 em breed en 90 em 
hoog. De achterwand is van kurkschors, de 
voorkant is een uitschuifbare glasplaat, de 
zijkanten zijn ook van glas. De waterbak 



Fig . 1. Elaphe guttata, het wijfje no. 1, dat de eieren 
gelegd heeft. Foto: Van R i e I. 

(glas op glas gel ijmd) heeft de afme
ting 65 x I 0, diepte I 0 em. De bod em 
is van vezelboard die met lakverf geschil
derd is, di t is dus zeer gocd sc hoon te hou
den. Een heggetak en een gro te ste nen 
bloempot als schuilplaats is het e nige wat 
er verder in staa t. Deze terraria zijn d us nict 
natuu rlijk o f dekoratief ingericht . 
Als ve rlichting heeft e lke bak een 18 watt 
T.L.-balkje e n een 40 watt gloei lamp. De 
tempcratuur bedraagt boven in 27 en onder
in 23 °C., de tempcratuur mag pcrse nict 
bovcn de 30° komen (hersenafwijkingen). 
De luchtvochtigheid is niet hoog, o ngeveer 
607c, deze mag bij £/aphe gutta/a ook niet 
hoog zijn dus sproei ik nooit. 

MIJN EXEMPLAR EN 

I k ben in het bezit van 2 vrouwtjes en 2 
mannetjcs. 
Op 29 september 1975 kwam o - I in mijn 
bczit , de lengte bedroeg I 02 em, het ge
wicht 266 gra m. <:j?- 1 kwam 13 februari 1976 

in mijn bezit, Iengle 99 em, gewicht 24 1 
g ra m. Deze 2 exemplaren hebben de oor
spro nkelijke kleuren (zie fig. 1). 
De andere twee exemplaren (d ie in het te rra
rium gekweekt zijn door prof. G. S I e m 
m e r) kwamen op 3 1 oktober 1975 in mijn 
bezit. De lcngtc van o -2: I 17 em, gcwicht : 
450 gram, de Iengle van 9-2: I I 0 em , gc
wicht 390 gram. De laatstc twcc gcnocmdc 
cxcmplarcn, 6 -2 (zic fig. 6) en <:j?-2 zijn vccl 
mecr oranje/gccl van klcur dan de uit de 
natuur afkomstigc cxcmplarcn. 
De slangen krijgcn bij mi j uit sluitcnd mui
zcn als voedscl, waar ik soms cen heel klein 
bcetje vi taminc D3 op doc. £ /aphe gllltata 
hceft vccl mindcr vi ta minc D3 nodig dan de 
ovc rdag akt ief zijndc Elaphe obsoleta. 

LA NGE LI C HTCYCLUS 

De methode van kwckcn met £ /aphe guttata 
guuaw waarmee ik rcsultaat heb verkregen 
is afkomstig van prof. G. S I c m m er, voor
aa nstaand kankcronderzocker verbonden 
aan de Univcrs itci t van Brit ish Columbia in 
Vancouver, Canada. Hij begon zijn carriere 
als bioloog met cen grote voorliefde voor 
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herpetologie en genetica. De gegevens heb 
ik gekregen van mevrouw R o c h e I I e 
G r i f f i n die assistent was bij prof. S I e m
m e r. Langs deze weg dank ik nog mevrouw 
Griffin. 
Het grote geheim van het fokken van Ela
phe guttata is de lengte van het Iicht. De 
tijd waarop het ~ follikels (ei-kiemen) in het 
ovarium gaat produceren hangt primair af 
van 'de tangere Iicht cyclus. De ideate licht
duur is 10-12 uur per dag. Voor het kweken 
moet overgegaan worden naar een tangere 
lichtduur van 16-18 uur. 
Mannetjes en vrouwtjes worden bij mij ge
scheiden gehouden. 
Beide terraria werden 1 maart 1976 op een 
lichtduur van 10 uur gezet, dus zowel voor 
de mannetjes als voor de vrouwtjes. Als het 
Iicht uitsloeg (tijdklok) werden er voor de 
ruiten hardboard platen gezet. 
De lichtduur van 10 uur voor de mannetjes 
betrof de maanden maart, april tot 14 mei. 
De vrouwtjes bleven 1 maand Ianger op 10 . 
uur Iicht, dus tot 14 juni. De mannetjes 
gaan dus 1 maand eerder naar een tangere 
lichtduur dan de vrouwtjes, zodat ze klaar 
zijn om te copuleren. Deze tangere lichtduur 
heb ik gehouden op 17 uur. Na een paar 
we ken op 17 · uur Iicht te hebben gezeten 
begonnen de mannetjes onrustiger te wor
den en meer te kruipen, ook wei overdag, 
en werd de schuilplaats (bloempot) veel ver
l~ten. Bij de vrouwtjes gebeurde dit bij de 
17 uur Iicht aileen bij ~-I. Bij ~-2 blecf het 
ge9rag hetzelfde als bij 10 uu r Iicht en ik 
ver~achtte hiervan . dan ook niet veel. Op 
4 juli heb ik de vrouwtjes even uit het ter
rarium genomen om te kijken of ik de fol
likels zou voelen. De fo ll ikels voelen als 
verharde bobbels aan, deze kan men voelen 
door de slang ontspannen over de hand te 
Iaten kruipen (in de hand werd eerst een 
zachte dunne do~k geno~en, om de wrijving 
tussen vingers en slang te verminderen). 
Bij ~-2 voelde ik de follikels niet. vandaar 
ook het normale gedrag, maar bij het on
rustiger geworden ~-1 voelde ik (aan de 
buikzijde) duidelijk de fo ll ikels. 
De 2 mannetjes werden 5 juli 24 uur van 
elkaar gescheiden gehouden ; het is gebleken 
dat de meeste mannetjes als ze met andere 
mannetjes samen z ijn ner~eus worden in deze 
periode. Dit moet voorkomen worden als ze 
de volgende dag bij de vrouwtjes gaan. Op 
6 juli gingen de mannetjes en de vrouwtjes 
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bij elkaar, hierna heb ik dit gewisscld. Ik 
was het meest geinterreseerd in het kweken 
met koppel 2 (dit zijn de in gevangenschap 
gekweekte dieren), maar omdat ik juist van 
~-2 niets verwachtte heb ik o -2 bij ~- 1 
gezet met het oog op beide kleurvariat ies 
van zowel koppel 1 als 2. · 
Het bij elkaar zetten, da t overdag gebeu rde, 
veroorzaakte weinig reaktie. Paringen heb 
ik niet waargeno men, maar ik neem aan dat 
dit 's naehts gebeurd is (nachtdieren). 

DE EIEREN 

Op 25 juni nam het ~-1 nog 3 muizen aan, 
rond half juli zag ik de slang duidelijk dik
ker worden en ze ging op 22 juli vervellen. 
Ongeveer 12 dagen na de paring treedt de 
ovulatie op, die (na gemiddcld 3 dagcn) 
wordt gcvolgd door ecn vcrvell ing. Na dcze 
vcrvell ing wcrd het ~ erg onrustig en kroop 
dag en nacht door het terra rium, ik heb 

Fig . 2. Elaphe guHata, jongen na de eerste vervelling, 
lien dagen oud. Foto: Van A i e I. 



toen een plastic bakje gevuld met vochtig 
sphagnum in het terra rium gezet, waarin ze 
de eieren kon leggen. De slang is 's ma r
gens 6 augustus in het plastic bakje gekro
pen en heeft hierin 15 eieren gelegd die 
ik 's avonds ontdekte. Na 2 dagen is de 
slang weer gaan eten en op 18 augustus is 
ze weer verveld . Het vervellen gebeurt altijd 
kort voor en kort na het eieren leggen (ook 
bij vee! andere soorten s langen). 

DE BROEDM ETHODE 

Zoals bij voorgaande kweken heb ik de ei
eren uit het terrarium gehaald en deze in 
een stenen schaalt je gelegd met op de bo
dem van het schaaltje vochtig sphagnum, ook 
boven op de eieren nog een laagje .1plwgnum. 
Het sphagnum had ik eerst 2 dagen in het 
water gelegd om het zuur er wat uit te Ia ten 
trekken. Over dit schaaltje werd een stenen 
bloempot gezet met hierin nog een thermo
meter. 
Dit geheel werd geplaatst in een plastic 
aquariumbakje waarin een laagje water van 
I 0 em. Het water werd verwarmd door een 
aquariumverwarmer. Op d it aquariumbakje 

Fig. 3. Elaphe gultata, het mannetje no. 2. Foto: 
Va n Riel. 

werd een glasplaatje gelegd, een klein beetje 
open aan de bovenkant. 
De eieren werden op een temperatuur van 
27°C gehouden (dag e n nacht) , het sphag
num werd om de dag ecn beetje nat ge
spoten. Elke dag werd het bakje een paar 
minute n helemaal open gehouden voor verse 
Iucht. 

DEJONGEN 

Tocn ik op 3 oktober de e iere n kontroleerde 
zag ik met grote vreugde 1 jonge Elaphe 
gutww over de eieren kruipen, in de 14 
andere eiercn zaten nog geen scheurtjes. Op 
4 oktober 's morgens zaten in verschillende 
andere e ieren scheurtjes. Er kwamen er die 
dag 8 uit , een dag late r (5 oktober) nog 5. 
Een ei was dus niet uitgekomen, bij bet 
openen zag ik dat het geen jong bevatte 
maar volled ig ha rd was van binnen. 
Het gewicht van de jonge slangetjes op de 
dag van geboorte was 4,5 gram. Van 12 tot 
15 oktober zijn ze allemaal verveld en op 

109 



Fig. 4. Elaphe guttata, het eerste jonge slangelje is 
geboren. Foto : V a n R i e I. 

15 oktober werd er door 6 slangetjes zclf
standig gege ten. het voedsel was eendags 
muisjes. De andere 8 s langetjes weigerden 
nog tc cten. I 0 dagen na de I c vervell ing 
heb ik de nict-ctcndc s langct jcs gcstopt. 
maar d it wcrd soms weer uitgcbraakt. 
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Op 28 oktober was het gewicht van de zelf
standig etende slangetjes 7,5 gram. Op 22 
november heb ik sommige van de niet zelf
standig etende slangetjcs met een klein pipet 
op de volgende manier gevoed. Een dode 
eendagsmuis werd fijn gemaakt zodat het een 

Fog. 5. Elaphe guttata, jongen na de eerste vervelling, 
lien dagen oud. Foto: V a n R o e I. 



Fig. 6. Elaphe gullata, het mannet je no. 2 heefl net 
een muis op. Foto: V a n R i e I. 

papje werd , in een pipet gedaan en daarna 
zo in de bekfes gespoten. Dit is to t op heden 
de beste methode. 

De kleur · van de pasgebo ren slangetjes is 
bruincr dan van de volwassen d ieren, maar 
na 2 vervellingen verandert d it a l. Er zijn 

Fig. 7. Elaphe gullata, 2 dieren b ij hun prooi. Foto : 
Van Rie l. 

111 



Fig. 8. Elaphe guttate, het u itkomen van vier eieren 
Foto : Van R i e I. 

duidelijk 2 kleurvariaties, dus zeer waar
schijnlijk zal 'i'-1 gecopuleerd hebben met 
o-2 die in het terrarium gekweekt is, vooral 
ook omdat duidelijk de oranje kleur van 
o -2 erin zit. 

SAMENVATTING 

Bij Elaphe guttata guttata is een kweek in 
een binnenterrarium tot stand gekomen 
door over te gaan van 10 uur naar 17 uur 
Iicht per dag. 
De paring moet omstreeks 7 juli hebben 
plaatsgevonden, de eers tvolgende vervell ing 
van het 'i' op 22 juli, de eicren werden ge~ 
legd op 6 augustus waarna de ~weede ver
velling op 18 augustus plaats had. 
De jqngen kwamen 3, 4 en 5 oktober uit het 
ci. Hi:m gewicht was 4,5 gram, de zelf eten
de slangetjes wogen op 28 oktober 7,5 gram. 
Volgens mij moet het goed mogelijk z ijn om 
met meer reptielen uit een koud, gematigd 
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of subtropisch gebied op deze manier te 
kweken (langere lichtcyclus) zonder dat de 
dieren een winterslaap hoeven te doen. Op 
deze ma nier zijn in principe 2 nesten per 
jaar mogelijk, ik ga d it dan ook proberen. 

SUMMARY 

Ela{Jhe guttata pr<'dtll.:..:d offspring in cap
tivity. Sexual activity was stimula ted by a 
longer daily period of light (method of prof. 
G . S I e m m e r). Mating occurred about 
July 7, eggs were produced August 6, the 
young hatched from the eggs October 3-5. 
Out of 15 eggs 14 hatched. 
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