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Trilurus pyrrhogaster, jong twee maanden 
na metamorfose. Lengte ca 5 em. Foto: 
H aze lz et. 
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G.M.M. 
F oekema 
Wouwermanstr. 
38, Amsterdam 

Fig. I . 
Bandung, 
West-J ava. 
Sawah's aan 
de noordrand 
van de stad. 
Foto: 
Foe k em a. 
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W aargenomen amfi.bieen en reptielen tijdens 
een vakantie in Singapore en Indonesie 

I ngezonden: februari 1977 
lnhoudsoverzicht: inleiding - lndonesie -
amfibieen - schildpadden - krokodillen 
- hagedissen - slangen - dank -
summary - literatuur. 

IN LEIDING 
Zomer 1976 maakte ik een vakantiereis 
naar Indonesie. Een aantal dagen werd 
speciaal besteed aan het zoeken naar 
slangen met behulp van plaatselijke gid
sen. Over de resultaten daarvan is een 
apart artikel voor Lacerta geschreven 
(F o e k e m a en V e r h a a r t, 1977). 
Het grootste deel van mijn vakantie heb 
ik gewoon a ls toerist rondgereisd. Zander 
er spcciaal naar te zoeken ontmoette ik 
amfibiecn en reptielen. Hierover gaat dit 
artikel. Het geeft een indruk van wat de 
rciziger van de herpetofauna te zien 
krijgt. lk was 3 dagen in Singapore, 30 
op Java, 10 op Sulawesi en 10 op Bali. 

INDONES!t:. 
Dit artikel gaat over amfibieen en rep
tielen, maar hct lijkt me goed vooraf iets 
te vertcllen over hoe Indonesie er anna 
1976 voor de tocrist uitziet. 

De grote steden. Wie vanuit Europa, of 
(zoals ik) vanuit het keurige en gocd gc
organiseerde Singapore in Jakarta aan
komt, schrikt zich dood. De stad is zo 
haveloos en lawaaierig, en zovecl mensen 
bemoeien zich met iedcreen, dat men zich 
vlug bedreigd voelt. In andere grote ste
den op 1 ava is het a llemaal een graadjc 
minder maar niet anders. Men went er 
vlug aan. Toen ik aan het eind van mijn 
vakantie weer in Jakarta was voelde ik 
mij er helemaal op mijn gemak. Er zijn 
overigens ook wei s teden met een minder 
agressief straatbeeld, bijv. Yogyakarta. 
Het centrum van de stad is daar voor 
bussen en vrachtverkeer afgeslo ten en 
er wordt veel gefietst. 

Het verkeer. Het verkeer op Java is voor 
iemand die net is aangekomen niet min
der griezelig dan de grote steden. De 
wegen kunnen erg vol zijn met de meest 
uiteenlopende soorten verkeer. Beha lve 
rechts inhalen schijnt er geen cnke le ver
kecrsregel te bestaan, wie het meeste 
haast heeft, heeft voorrang. 
Een heel groot deel :van het verkeer be
staat uit vele soorten openbaar vervoer. 
Wie met opelets, colts, bussen en bema's 



Fig. 2. 
Tegal, 
Midden-Java. 
Kampong 
enkele kilome
ter van de stad. 
Het huisje op 
paten in het 
midden is een 
geitenhok. 
Foto: 
Fo ekem a. 
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Java doorkruist krijgt af en toe bet idee 
op een kermis te zijn, want bij bet open
baar vervoer gaat bet er vaak erg vrolijk 
toe. 

Natuur en landschap. Java is ongeveer 4 
maal zo groot als Nederland en heeft 75 
miljoen inwoners. Overal, werkelijk 
overal zijn mensen. Toch lijkt de natuur 
er niet te stuiten. Wij Europeanen asso
cieren overbevolking met een verpeste 
natuur, maar Java is een agrarisch eiland 
en bet gebruik van c"hemicalien, elektri
citeit, industrieprodukten etc. per hoofd 
van de bevolking is onwaarschijnlijk laag. 
Ondanks bet enthousiaste gebruik van de 
gemeenste insecticiden zitten zelfs in 
Jakarta de huizen nog vol tjitjaks. In bet 
cultuurland groeit van alles en Ieven tal
laze dieren, waaronder veel soorten am
fibieen en reptielen. 
De landschappelijke schoonheid van Java 
is dikwijls overweldigend, zelfs in de 
·droge tijd als veel sawahs braak liggen e.n 
veel land er dor uitziet. Iemand die als 
schoolkind nog grote wandplaten van 
ons Indie heeft moeten bekijken, sprin
gen de tranen .soms in de ogen. 

Sulawesi (Celebes). Zuid-Sulawesi is heel 
anders dan Java. Er zijn veel minder 
mensen. De vulkanen die op Java bet 

landschap beheersen ontbreken. Er is 
weinig verkeer en er wordt voorzichtig 
gereden. Buiten de steden staan aile hui
zen op paleo. Naast uitgestrekte rijstvel
den, die soms met kleine tractors worden 
bewerkt, ziet men in Zuid-Sulawesi veel 
braakliggend land, zowel steppe-achtig 
gebied als bos. Het gebied rood Rantepao 
(Toraja-land) is erg toeristisch ingesteld, 
de overige steden kenmerken zich door 
weinig faciliteiten voor reizigers. On
danks veel ongerepte natuur viel de land
schappelijke schoonheid mij wat tegen. 
Andere delen van Sulawesi zouden Iand
schappelijk wei heel bijzonder moeten 
zijn. 

Bali. Ook dit eiland is weer heel anders, 
veel tempels, veel toeristen en mensen 
die als maar lopen te offeren. Hoewel het 
erg dicht bevolkt is zijn er geen grote ste
den en is het verkeer er rustig. Vee! land 
is in cultuur gebracht maar er is ook veel 
wild gebied, vooral droog•steppegebied. 

De drie genoemde eilanden zijn ieder op 
zich een bijzondere toeristische ervaring. 
Door zijn omvang en dichte bevolking 
heeft Java het meest te bieden. Als men 
eenmaal wat gewend is en een minimum 
aan Bahasa Indonesia kent is Java voor 
de toerist ook heel erg Ieefbaar: vervoer, 



Fig. 3. 
Bandung, 
West-Java. 
Bufo 
mclanostictus, 
's avonds op de 
stoep van een 
huis. 
Foto: 
Foe k em a. 

Fig. 4. 
Banten, 
West-Java. 
Bufo asper, 
's middags op 
een gemaaid 
grasveld. 
Foto: 
Fo e k em a. 

voedsel en onderdak zijn overal en altijd 
aanwezig. Vooral warungs zijn op de 
meest onwaarschijnlijke plaatsen te vin
den. De mensen zijn over het algemeen 
erg open, zowel onder elkaar als tegen
over vreemdelingen. Na 20 uur vliegen 
plotseling weer thuis, komt Amsterdam 
over als een spookstad omdat de mensen 
op straat zo zwijgzaam zijn en het ver
keer zo geruis loos is. 

AMFIBIEtN 
Bufo melanostictus (fig.3). Dit is de meest 
voorkomende pad op Java. Hij leeft veel 
rond woningen en komt ook de huizen 

binnen. In het huis in Bandung waar ik 
enkele dagen logeerde liepen er iedere 
avond een aantal door de tuin en over de 
stoep, op de stoep werd de foto gemaakt. 
De exemplaren die ik zag waren vrijwel 
effen donkerbruin en ongeveer 4 em 
groot. Overdag was er geen een te zien. 

Bufo asper (fig. 4). Deze soort is ook heel 
gewoon op Java, maar niet zo algemeen 
als de vorige. Hij wordt veel groter en is 
kleuriger. lk heb er eenmaal een gezien, 
's middags op een gemaaid grasveld in 
Banten (= Bantam), West-Java. Op het 
grasveldje werd een Kuda Lumping voor
stelling georganiseerd en daardoor werd 
de pad natuurlijk opgeschrikt. Het dier 

. was ongeveer I 0 em groot en was rood
bruin-gee( gevlekt. 

Rana sp. (fig. 5). Ik heb twee soorten 
kikkers gezien die beide tot het genus 
Rana behoren maar waarvan de soort met 
behulp van de foto's aileen niet te achter
halen is. Jammer dat ik niet enkele kleine 
exemplaren op formal ine heb meegeno
men. De ene so~rt was heel algemeen 
in de tuin van mijn logeeradres in 
Bandung. Er was daar een kleine vijver 
met waterhyacint waar er tientallen in 
zate n. Ook in rijstve lden rondom Ban
dung (fig. 1) wemelde het ervan. Of de 
soort op fig. 5 ook a lgemeen is weet ik 
niet. 

SCH I LDPADDEN 
Dermoche/ys coriacea. Dit is de kolos
sale lederschildpad die in aile oceanen 
voorkomt. In Singapore bezocht ik de 
Tige r Ba lm Gardens, een toeristische 
attractie die bestaat uit een tuin met tal
loze grote geve rfde beelden. Er worden 
veel fantasie-monsters en ook vee! fan
tasie-reptielen uitgebeeld, maar een 
model van de lederschildpad was, voor 
zover ik kon zien, redelijk natuurge
trouw, ook wat de afmetingen betreft 
(fig. 6). De dieren kunnen 2,5 meter lang 
worden. 

Chelonia mydas (fig. 7). In verschillende 
reisgidsen staat dat men vanaf Benoa, 
de haven van Denpasar die ongeveer 10 



Fig. 5. 
Tegal, 
Midden-Java. 
Rana sp. 
Foto: 
Foe k em a. 

Fig. 6. 
Singapore. 
Levensgroot 
model van 
Dermochelys 
coriacea in de 
Tiger Balm 
Gardens, Pasir 
Panjang Road. 
Foto: 
Foe k em a. 

Fig. 7. 
Benoa, Bali. 
Gevangen 
Chelonia mydas 
in een kooi zoals 
op figuur 9. 
Foto: 
Foe kema. 

Fig. 8. 
De Jigging van 
Benoa. 
Kaartje: 
Foekema. 
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km ten zuiden van de stad ligt, naar het 
schi ldpaddeneiland Serangan kan varen, 
alwaar zeeschildpadden in grote kooien 
worden gehouden. Ik staple in een bemo 
waar Benoa op stond en kwam in de ha
ven, die a ileen maar bestaat uit een paar 
olietanks. Samen met een paar Franse 
toeristen liet ik me naar de schildpadden 
varen. Tot mijn verrassing voer de zeil
boot niet oostwaarts, naar het eiland 
Serangan, maar zuidwaarts naar een punt 
van het schiereiland Bukit. Daar bevond 
zich een dorp met de naam Benoa en 
met schildpaddenkooien op het strand. 
Zie kaartje fig. 8. 
De kooien zijn een soort schuren met zij
wanden die bestaan uit hekken van bam
boe (fig. 9). Het grondoppervlak van een 
kooi is iets van 5 bij 10 meter. Ik was er 
bij eb, bij vloed staan de kooien blank. 
In de eerste kooi waar ik in keek zaten 
maar een paar schildpadden, ongeveer 
80 a 90 em groot, maar in een volgende 
kooi zaten er ongeveer 100, de beesten 
lagen bijna op elkaar (fig. 7). De schild-

padden worden door vissers op zee ge
vangen e n dan opgesloten tot het moment 
waarop ze geslacht worden. In Denpasar 
worden voor toeristen veel opgezette 
exemplaren van Chelonia m ydas aange
boden. 

KROKODILLEN 
Ik heb geen krokodillen in de vrije natuur 
gezien, maar ik wil graag iets vertellen 
over mijn bezoek aan een krokodillen
farm in Singapore. Ik bezocbt de farm op 
het adres 790 Upper Serangoon Road, in 
reisgidsen wordt deze als een beziens
waardigheid aanbevolen. Ik denk dat de 
meeste toeristen nog al teleurgesteld zul
len zijn. Op het genoemde adres was van 
het kweken van krokodillen geen sprake. 
Er waren 5 bassins van ongeveer 4 bij 4 
meter, omgeven door bakstenen muurtjes 
(fig. 10). In 4 van de bassins zaten diercn 
van 1 tot 2 meter lang, ongeveer 25 exem
plaren per bassin. In het vijfde bassin zat 
een groot aantal kleintjes. 
Het mcisje van de zaak dat me bege
leidde had erg vee! haast en was gebor
neerd over de vragen die ik haar ste lde. 
De dieren met spitse snuit (gavialen) 
noemde ze a lligators, de overige kaai 
mannen. Verder wist ze niets, ook niet 
waar de dieren vandaan kwamen. In elk 
van de bassins zaten 2 of 3 gavia len. 
Nadal ik vee! te lang bij de bassins had 
gestaan werd ik verder geleid naar de 
werkplaats waar de buiden werden ver
werkt en naar de winkel met talloze ar
tikelen van reptielenhuid. 

DEN PASAR. 
SANUR 

0 s 10 km 



Fig. 9. 
Benoa, Bali. 
Kooien op het 
strand waarin 
Chelonia mydas 
worden 
bewaard. 
Foto: 
Fo e k em a. 

Fig. 10. 
Singapore. 
Een van de 
bassins van de 
Crocodile Farm, 
Upper 
Serangoon 
Road. 
Foto: 
Foe k em a. 

Fig. 11. 
Ujang Pandang, 
Zuid-Sulawesi. 
Tjitjaks 
's avonds op 
een 20 em 
TL-buis in een 
hotel midden in 
de stad. 
Foto: 
Foe k em a. 
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HAGEDISSEN 
Hemidactylus frenatus (fig. 11). 
Dit is de tjitja k, de gekko die zoveel in 
huizen voorkomt dat de bewoners ze niet 
meer zien. Het wemelt er nog van. In het 
dikwijls erg rake boek van V e r v o o r t 
(1975) staat te lezen dat het aantal tjitjaks 
in de gro te s teden erg achteruit is gegaan, 
maar op mijn logeeradres aan een van de 
drukste straten van Jakarta telde ik er 
bovcn een balkon 9 op een plafondop
pervla k van ongeveer 5 m 2• In Bandung 
zag ik er ook veel. Maar misschien is het 
daar vroeger inderdaad anders geweest, 
wa nt toen ik op Sulawesi kwam zag ik er 
nog veel meer: 8 stuks op een kant van 
een TL-buis van 20 em (fig. 13), de an
dere kant van de buis zat ook. vol. 

Gecko gekko. Mijn hele vakantie heb 
ik niet een keer een tokkeh horen roe
pen. Ik was heel verrast toen ik er 

toch nog een te z ien kreeg, overdag, in 
een mandikamer van mijn hotel midden 
in Denpasar. 

Ca/otes sp. (fig. 13). Dit zijn de ,kame
Icons" waarover iedere Indie-ganger 
sprak. lk zag er een in een struik tussen 
de sawah's bij Bandung, enkele a ndere 
zag ik in de omgeving van Tegal, M idden
Java, terwijl we daar op Zoek waren naar 
sla ngen. Ik dacht dat er maar een groene 
soort algemeen was, maar thuisgekomen 
blijkt dat zowel Calotes cristatellus als 
Calotes jubatus veel voorkomen. Door 
hun groene kleur ziet men deze agamen 



Fig. 12. 
Surabaya, 
Oost-Java. 
Terrarium voor 
Varanus 
komodoensis in 
de dierentuin. 
Foto: 
Foekema. 

Fig. 13. 
Tegal, 
Midden-Java. 
Calotes sp. 
overdag in Iicht 
geboomte, de 
bijzonder lange 
staart is niet te 
zien. 
Foto: 
Foe ke m a. 
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gemakkelijk over bet boofd. Het licbaam 
is 10 tot 15 em lang, de staart veel Ianger. 

Varanus komodoensis (fig. 12). 
De dierentuin van Surabaya is goed on
derbouden. De bouw van vee! kooien 
doet aan de oude kooien van Artis den
ken, geen toeval natuurlijk. Maar waar 
Artis een voorbeeld aan kan nemen is de 
buisvesting van de komodovaranen. Een 
groep van ongeveer 10 balfwas dieren 
beeft een grasveld van enkele tientallen 
meter doorsnede met struiken en bopen 

stenen ter bescbikking. Fig. 12 geeft een 
goede indruk van bet terrarium. Dieren 
die zo fraai gebuisvest zijn doen d.e be
zoeker vee! meer dan gekooide dieren. 
Foto's in De Tropiscbe Natuur tonen dat 
de natuurlijke biotoop van de komodo
varanen veel lijkt op de situatie in bet 
terrarium. 
De op Java en Sulawesi wijd verbreide 
Varanus salvator beb ik niet in bet wild 
gezien. 

Tachydromus sexlineatus (fig. 15) . Dit 



Fig. 14. 
Tegal, 
Midden-Java. 
Gevangen 
Mabuya 
multifasciata 
Foto: 
Foe k em a. 

Fig. 15. 
Tachydromus 
sexlineatus, de 
staart is kort 
voor deze soort. 
Foto: 
Foe k em a. 

Fig. 16. 
Bonebone, 
Zuid-Sulawesi. 
Lygosoma 
cyanurum 
Foto: 
Foe k em a. 

is de enige vertegenwoordiger van de fa
milie Lacertidae die in Indonesie voor
komt. Rond Tegal, Midden-Java, zag ik 
er erg vee!, steeds op grasvelden. Vaak 
bevinden zc zich niet in de buurt van ste
nen of holen zodat ze gemakkelijk met 
de hand zijn te vangen. Hun lichaam is 
erg slank en de staart onwaarschijnlijk 
lang. De opnamen die ik in het gras 
maakte zijn niet zo fraai geworden, het 
exemplaar op de foto is een gevangen 
jong dier dat speciaal voor de foto op 
een stenen muurtje is gezet. De staart 

van dit exemplaar is korter dan normaal. 

Mabuya multifasciata (fig. 14). Dit is de 
bekende kadal, een skink die in Indonesie 
overal is te vinden. Ik heb hem gezien 
in allerlei open gebied, zowel droog a ls 
vochtig, en ook op de oude tempels in 
Midden- en Oost-Java. Zelfs op de dijk
jcs tussen bandeng-visvijvers bij T egal 
zag ik ze, ze vluchtten daar het brakke 
water in en bleken ondanks hun plompe 
lichaamsbouw goed te kunnen zwem
men. Het exemplaar op de foto is er 



Fig. 17. 
Bone bone, 
Zuid-Sulawesi. 
Bosrand waar 
vee! Lygosoma 
cyaourum 
liepeo. 
Foto: 
Fo e ke m a. 

Fig. 18. 
Bandung, 
West-Java. 
Python molurus 
van Java in een 
buitenterrarium 
in de dierentuin. 
Foto: 
Foek ema. 

weer een dat gevangen is en op een 
muurtje is gezet. 

Lygosoma cyanurum (fig. 16). Deze 
kleine skink kan er werkelijk betoverend 
uitzien door zijn blauwe staart. Bij som
mige exemplaren is die mooi hemels
blauw, maar bij andere is het blauw zo 
fel dat bet net is also{ het Iicht geeft. Ik 
zag de dieren bij Bonebone, een klein 
plaatsje op Sulawesi, gelegen tussen 
Palopo en Malili. Ze liepen daar vlug en 
behendig op struiken en bosranden en in 
open bos (fig. 17). Het is een soort die 
wijd verspreid is in heel oost lndonesie, 

inclusief heel Nieuw Guinea en Poly
nesie. D e Roo y (1914) noemt ook nog 
Java (zonder nadere aanduiding), dat 
zal wei een fout zijn. 

SLANG EN 
Kikkers en hagedissen komt men wei te
gen zonder naar ze te zoeken, met slan
gen is dit echter een zeldzaamheid. Ge
durende 50 dagen heb ik welgeteld een
maal een slang gezien zonder dat ik er 
speciaal naar op zoek was. Dat was op 
Madura, een Cerberus rhync/wps in een 
brakwatersloot. Wit men slangen zien 
dan moet men er naar zoeken, liefst met 
behulp van lokale gidsen. Samen inet P. 
V e r h a a r t h eb ik dat een aantal da
gen gedaan. We vonden 12 soorten en 
hebben daarover een artikel voor Lacerta 
geschreven (F o e k e m a en V e r
h a ar t, 1977). Hieronder een kort ver
slag van enkele andere ontmoetingen met 
slangen. 

Py thon molurus (figuren 18 en 19) en 
Python reticula/us. Beide soorten komen 
op Java voor, maar molurus is er veel 
zeldzamer en uit de literatuur heb ik wei 
eens de indruk gekregen, dat hij er niet 
meer voorkwam. Maar in de dierentuin 
te Bandung zag ik verschillende exem
plaren die allemaal van Java afkomstig 
zouden zijn (fig. 18). Om aile twijfels weg 
te nemen vertelde mijn gastheer P. V e r
h a ar t me, dat hij er in 1974 zelf een 
op West-Java gevangen had, hij had er 
zelfs een foto van (fig. 19). Python mo
lurus komt dus beslist op Java voor. 
Python reticulatus was algemeen op Java. 
Door de enorme bevolkingsgroei de Iaat
ste 25 jaar lijkt het de vraag of zulke 
grote dieren zich kunnen handhaven. 
Grote exemplaren zijn er op dit moment 
nog wei. Zowel in Jakarta als in Malang 
zag ik jongelui op straat met een zeker 
4 meter lange reticu/arus sollen. Ook de 
dierentuin in Bandung had verscheidene 
flinke exemplaren. 

Wat mij verbaasde was da t in de dieren
tuin beide soorten op takken lagen te zon
nen, dat had ik van deze nachtdieren niet 
verwacht. 



Fig. 19. 
Pangandaran, 
West-Java. 
Zojuist 
gevangen 
Python molurus 
Foto: 
Verh aa rt. 

Fig. 20. 
Jakarta. 
Chondropython 
viridis bij een 
dierenexportcur. 
Foto: 
F oe k e m a. 

Chondropython viridis (fig. 20). De groe
ne boompython van Nieuw G uinea ont
moette ik bij cen dierenexporteur in 
J akarta. Vijf jaar geleden waren deze 
dieren in de handel uiterst zeldzaam en 
kostte n wei f 1000,- per s tuk. Ze kwa
men illegaal uit Austra lisch Nieuw G ui
nea. Maar s inds men in lndonesie de 
vraag heeft ontdekt is dat anders. De 
Eu ropese markt is nu goed voorzie n via 
Jakarta. 

De exporteur die ik in Jakarta bezocht 
had er o ngeve·er 100 in voorraad . De 
d ieren ware n in een soort kippenren on
dc rgebracht. De behuizing en verzorging 
waren niet a l te slecht, de dieren ha.dden 
takken to t hun beschikking en ze werden 
gevoerd me t muizen. Wat mij voora l ver
baasde was dat d e baas van de zaak, een 
C hinees, vccl van reptielen afwist en op 
allerlci vragen mijnerzijds ook antwoord 
wildc geven. De Chondropy thon die hij 
had kwamen van Dobo (Aru-eilanden, de 
terra typica van de soort) en van Centani 
(niet ver van Jayapura = Hollandia). De 
vraagprijs voor de dieren was US $ 100 
per stuk. 
De firma had behalve vee! gevogelte ook 
nog enkele andere pythons en reptielen
soorten uit Nieuw Guinea in voorraad, 
zij het slechts enkele exemplaren per 
soort. Hij had geen Javaanse soorten. 
Zijn voorraad was dus een goede afspie
geling van de mode in Europa. 

DAN K 
Dank zij gebracht aan de heer P. V e r
h a a r t (Bandung) en mevrouw R o c h
m a h B. Abu ja m i n (Jakarta) voor 
de manier waarop zij mij in lndonesie 
hebben opgevangen. De hcren M. S. 
H o o g m o e d en· M . S p a r r e b o o m 
zij dank gebracht voor hun hulp bij het 
op naam brengen van de gefotografeerde 
kikkers en padden. 

SUMMARY 
The author tells about the amphibians 
and reptiles he met during a holiday in 
Indonesia. 
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I. Wijfje 
Triturus 
pyrrbogaster. 
Duidelijk is de 
voor deze onder
soort typerende 
buiktekening 
zichtbaar. 
Foto: 
H aze lz et. 

K weekverslag van 
Triturus pyrrhogaster sasayamae 

lngezonden: januari 1977 
Inhoudsoverzicht: inleiding - algemeen -
jaarverslag volwassen dieren - jaarverslag 
jongen - conclusies - summary - lite
ratuur. 

IN LEIDING 
Als salamanderliefhebber steekt het me 
dat er zo weinig artikelen over salaman
ders in 'Lacerta' verschijnen: in de af-

gelopen jaren is er geen enkel artikel ver
schenen dat handelt over het houden 
van een bepaalde soort. 
Opvallend is dat in buitenlandse tijd
schriften en in de oudere jaargangen van 
'Lacerta' wei regelmatig artikelen te vin
den zijn. De gevolgtrekking dat de Ne
derlandse terrariumhouder of niet ge
interesseerd is in het houden van salaman-
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ders, of hiermee nauwelijks kweekresul
taten kan behalen, of beide, lijkt dan wei 
gerechtvaardigd. 
Oat bet oninteressante dieren zouden zijn 
lijkt me niet de oorzaak. 
Blijft over de andere mogelijkheid, bet 
uitblijven van kweekresultaten; voor de 
echte liefhebber is dat toch bet doel van 
zijn hobby. 
Wat die kweekresultaten betreft nu lij
ken me de meeste terraria en aquaria on
geschikt om daarin salamanders tot 
voortplanting te brengen. In bet alge
meen zou ik willen stellen dat salaman
ders pas tot voortplanting overgaan als 
vooraf aan twee voorwaarden is voldaan: 
1. een periode van enkele maanden bij 
lage temperaturen (0-15° C) 
2. enkele maanden een korte-dag pe
riode (minder dan 8 uur Iicht). Of dit 
voor aile soorten opgaat en of aan beide 
faktoren evenveel belang gehecht moet 
worden is mij niet bekend. 
Naar mijn mening is bet echter bet ont
breken van deze faktoren, waardoor 
kweekresultaten, onder gekontroleerde 
terrariumomstandigheden, uitblijven. 
Om terug te komen op mijn verwonde
ring aan bet begin van dit artikel, aan
gezien niemand anders de tijdrovende 
taak op zich neemt over salamanders te 
schrijven, hoop ik zelf in de gelegenheid 
te zijn om minstens tweemaal per jaar 
h.ierover te schrijven, in de hoop dat 
steeds meer liefhebbers kweekresultaten 
gaan krijgen, en daar eveneens verslag 
van uitbrengen. Voor dit artikel heb ik 
mijn keuze bepaald op Triturus. pyrrho
gaster (Mertens) (Japanse vuurbuiksala
mander), aangezien dit een van de 
soorten is die grif verhandeld worden, 
zodat vele liefhebbers in bet bezit moe
ten zijn van deze soort. 
Bovendien stelt T. pyrrhogaster geen ho
ge eisen aan milieu en voedselpakket: na 
een jaar gevangenscbap in verschillende 
aquaria onder kunstlicht en een dieet dat 
voornamelijk uit regenwormen bestond, 
planten mijn exemplaren zich opnieuw 
voort. 
Ook is T. pyrrhogaster een soort die geen 
verborgen levenswijze heeft, wat de aan
trekkelijkheid voor de liefhebber ver
groot. 

ALGEMEEN 
Voor wat betreft uiterlijk verwijs ik naar 
de vele boeken over terrariumdieren die 
in de handel zijn en naar bet artikel van 
Mertens (1969) over de indeling in 
ondersoorten van T. pyrrhogaster. 
Eieren worden afgezet aan waterplanten 
op de wijze van inlandse salamandersoor
ten. 
De ontwikkeling ei-larve duurt 3 weken 
bij 20° C, 6 weken bij 15° C of 10 weken 
bij 8° C. 
De ontwikkeling van de larve tot aan de 
metamorfose duurt van 2 maanden (ge
middelde watertemp. 25° C) tot 4,5 
maanden (gemiddelde watertemperatuur 
15° C). 
Na de metamorfose verlaten de jongen 
bet water, qua vorm lijken ze dan op 
ouders, ze verschillen biervan door de 
aanwezigbeid van een felrode rugstreep 
(zie foto) en bet ontbreken van de voor 
de ondersoort sasayamae typiscbe buik
tekening. Deze typiscbe buiktekening is 
ook na een jaar nog niet aanwezig. 
In een terrarium zijn bet snelle diertjes, 
die vooral in de scbemering aktief zijn, 
en erg scbuw blijven. 

JAARVERSLAG VOLWASSEN 
DIEREN: 
Totaal afgezet 45 eieren: 
Augustus 1975: 2 exemplaren gekocht, 
ondergebracbt in een aquarium. 
Bodem: rivierzand. Water: (Utrecbts) 
kraanwater. 
Beplanting: Vallisneria, waterpest en 
bronmos. 
Onverwarmd; kunstlicbt TL 33, 8 a 10 
uur per dag. 
Vooral 's nachts verlaten ze bet water, 
overdag in bet water. 
Oktober 1975: cf in paarkleed. Heftig 
baltsgedrag, dat door ~ soms ontvlucht 
wordt door bet water te verlaten. 
Watertemperatuur 15° C. Begin novem
ber verlicbting teruggebracht tot 4 uur 
per.dag. 
Winter 1975: Watertemperatuur gemid
deld 8- 10° C. Laagst gemeten tempe
ratuur 5° C. Baltsgedrag gedurende de 
gehele winter. Geen paringen en ei-afzet
tingen. 



2. Baits van 
Triturus 
pyrrhogaster. 
Bij bet mannetje 
zijn de gezwollen 
oranjerode hals
klieren en de 
plaatvormige 
verbreding 
achter de kop 
juist zichtbaar. 
Foto: 
H aze I z e t. 
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Februari 1976: ~ zoekt naar plaatsen om 
eieren af te zetten. Watertemperatuur 
10o C. Een ei wordt afgezet. 
1 maart 1976: Overgebracht naar een an
der aquarium. Qua inrichting gelijk aan 
het vorige aquarium, bronmos ontbreekt 
als beplanting. Watertemperatuur 10° C. 
Verlichting 8 uur per dag. 
15 maart 1976: Afzetten van eieren aan 
waterpest. Watertemperatuur 12° C. In 
traag tempo worden eieren afgezet tot 
half april , dan worden ze overgebracht 
naar een ander aquarium. Verlichting 
8 uur per dag. 

15 april 1976: Overgebracht naar een 
aquarium in een verwarmd vertrek. 
Bodem: rivierzand. Water: kraanwater. 
Beplanting: Vallisneria, waterpest, Cryp
tocoryne en Java-varen. Verwarmd, wa
tertemperatuur 20° C. Verlichting 8 - 10 
uur per dag. Bijna onmiddellijk , zoek
gedrag"; de volgende dag ei-afzettingen, 
vooral op Cryptocoryne en Java-varen. 
Tot begin juni worden eieren afgezet. Zo
mer 1976: Beide exemplaren doen nau
welijks pogingen om het water te ver
laten. Nadat het afzetten van de eieren 
gestaakt werd, werd ook de verlichting 
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terug gebracht. De watertemperatuur 
stijgt vaak tot 25 a 30° c. 
15 oktober 1976: Beide exemplaren over
gebracht naar bet aquarium dat beschre
vcn werd bij augustus 1975. Watertem
peratuur 15° C. Verlichting 8 uur per 
dag, begin november terug gebracht tot 
4 uur per dag. Bijna onmiddellijk nadat 
de dieren in dit aquarium gebracht zijn 
vertoont cf baltsgedrag. 
6 december 1976: Een ei afgezet. Water
tempcratuur go C. 
Winter 1976: Laagst gemeten watertem
peratuur 40 C. 
23 januari 1977: In totaal al 25 eieren af
gezet, vrijwel aile eieren op Vallisneria 
(waterpest is niet meer aanwezig) en en
kele eieren op bronmos. Watertempera
tuur 8° C. 
In een aantal eieren zijn al embryo's te 
onderscheiden. 

JAARVERSLAG JONGEN: 
Totaal na metamorfose: 14 exemplarcn. 
Tussen 15 maart en eind maart 1976 
werden de meeste eieren afgezet. 
28 april 1976: 7 larven waargenomen. 
Watertemperatuur 15° C. 
30 mei 1976: aile larven (20 stuks) ko
men om door een Hydra explosie. Zc 
werden gevoerd met slootplankton. 
7 juni 1976: Opnieuw larven, van eieren 
gelegd na 15 april. Watertemperatuur 
20° C. Gevoerd met slootplankton. 
20 juni 1976: Ziekteverschijnselen, ge
kenmerkt door degeneratie van de staart
vinzoom en bet pootweefsel tot op bet 
bot. In literatuur hierover wordt als mo
gelijke oorzaak dieetdeficientie genocmd. 
Slootplankton wordt vervangen door Tu
bifex en enchytraeen. 
10 juli 1976: Geen zickteverschijnselen 
meer: ± 10 larven zijn gestorven. Nu 
de larven grater zijn, worden ook mug
gelarven gegeven. 
1 augustus 1976: Eerste jong metamor
foseert. Watertemperatuur is vaak tot 
300 C gestegen. Overgebracht naar een 
klein terrarium op een zonloze plaats in 
de tuin. Voedsel: enchytraeen en datgene 
wat in bet open terrarium terecht komt. 
3 oktober 1976: Jongen worden van bet 
buitenterrarium overgebracht naar een 

binnenterrarium. Mortaliteit sinds au
gustus is nihil geweest. 
10 oktober 1976: Laatste jong metamor
foseert. Overgebracht naar bet binnen
terrarium in een verwarmd vertrek. In 
totaal nu 14 exemplaren. Voedsel: uit
sluitend enchytraecn. 
In bet terrarium zijn vele onderaardse 
ruimten aanwezig, het geheel wordt goed 
vochtig gehouden. 
23 januari 1977: Getracht de aantallen 
te tellen. Gekomen tot 11 exemplaren; 
mortaliteit bij bet beschreven voedsel
pakket en om~tandigheden is zeer ge
ring. Afmetingen ± 5 em. 

CONCLUSIES 
1. T. pyrrlwgaster is goed kweekbaar. 
De mortaliteit onder de larven was vrij 
hoog (350fo). Door het vermijden van 
fouten en rekening te houden met bet 
dieet zou cen verlaging van de mortali
teit mogelijk moeten zijn. 
2. Mortaliteit onder de jongen is niet 
opgetreden. 
3. Verdere bestudcring verdient de ont
wikkeling van bet buikpatroon bij de jon
gen; de ondersoort-indeling berust bier 
immers op. 

SUMMARY 
T. pyrrhogaster is a newt species that 
can well be kept in captlvrty in an 
aquarium. Feeding is no problem: fed on 
earthworms for over a year, the animals 
are healthy and do reproduce. Rearing 
larvae caused problems: the larvae were 
affected by a disease, problably due to 
a faulty diet, because the disease dis
appeared after a change in the diet to 
Tubifex and enchytraeids. After meta
morphosis the young are easily kept in 
a terrarium and grow very well on a diet 
of enchytraeids. 
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De Tagung van Salamandra 

De jaarlijkse 'Tagung' van -onze zuster
vereniging, de Deutsche Gesellschaft fiir 
Herpetologie und Terrarienkunde Sala
mandra, werd dit jaar gehouden van 7 
tot 11 september in Bonn. De voordrach
ten werden afwisselend gehouden in het 
Zoologisch Instituut en in het Museum 
Alexander Koenig. 
Het doel van het congres, zoals gefor
muleerd door dr K I e m m e r in zijn 
openingstoespraak, was het combineren 
van de belangen van amateur- en be
roepsherpetologen. In Duitsland wordt 
vanouds veel gedaan aan de terrarium
liefhebbcrij en er bestaat duidelijk de be
hoefte bij liefhebbers en vakmensen om 
kennis te nemen van elkaars resultaten. 
Zo'n congres is geleidelijk aan een inter
nationaal karakter gaan dnfgen, deze keer 
waren er mensen uit Denemarken, Zwe
den, Polen, Frankrijk, Zwitserland, en 
andere Ianden, waaronder ook een dele
gatie uit Nederland, in het weekend ver
sterkt door een afvaardiging van de 
werkgroep Limburg. 
Het programma was gevarieerd, maar 
het is begrijpelijk dat in ieder geval op 
de eerste dag het accent lag op de bio
akoestiek van kikkers, omdat daar in 
Bonn veel aan gewerkt wordt. Uit de 
veelheid aan voordrachten bier een kleine 
greep: S c h n e i d e r, Bonn: Der Laub
frosch, ein Forschungsobjekt der Bio
Akustik. Ben gecombineerde Franse bij
drage over de biologic van Vipera 
russelli. S z y m u r a, Krakow: Regional 
genetic differentiation in European Fire-

bellied toads of the genus Bombina. 
M e n d e I s s o h n, Tel Aviv: Social 
organization and communication in the 
genus Agama. Fe I d man, Menden: 
Untersuchungen an iiberwinternden 
Populationen des Feuersalamanders 
(Salamandra salamandra). Vives-
B aIm a ii a, Barcelona: La herpeto
fauna catalana. H e m m e r, Mainz: 
Serumeiweisstudien, ein Hilfsmittel zur 
Klarung systematischer Fragen auf dem 
Art-Niveau. J o g e r, Marburg: Reptilien 
und Amphibien aus dem Inneren West
afrikas. Het programma omvatte een 
paar interessante films en enkele excur
sies, er bestond tevens de mogelijkheid 
om dieren en herpetologische literatuur 
te kopen. 
Het was bijzonder prettig om ook op in
formele wijze, tussen de bedrijven door, 
en 's avonds oude contacten weer op te 
nemen en nieuwe te leggen. Het is ons 
bovendien gebleken dat er erg vee) be
Iangstelling bestaat voor ons eigen 
maandblad. Wat ons betreft heeft de 
Tagung geheel aan haar doel beantwoord. 
Wij menen, mede op grond van erva
ringen op eerdere Tagungen, dat zo'n 
congres buitengewoon belangrijk zou 
kunnen zijn voor meer Nederlandse lief
hebbers en vakmensen. AI was bet, wat 
ons betreft, aileen al om eens een paar 
dagen achtereen, dag en nacht uitsluitend 
met je hobby bezig te zijn in een ge
mcHeerd gezelschap van gelijkgezinden. 

Max Sparreboom 


