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Een onbekende salamander uit China: 
P aramesotriton caudopunctatus 

lngezonden: maart 1981 
lnhoudsoverzicht: lnleiding - resume van Hu, 
Djao & Liu - biotoop en leefwijze- eigen waar
nemingen - systematiek - het houden in het 
aquarium - gedrag in het aquarium - agressief 
gedrag - samenvatting - summary - literatuur. 

IN LEIDING 
Enkele maanden geleden , herfst en winter 
1980, verschenen er in de dierenhandel 
een groot aantal uit China afkomstige am
fibieen, waaronder enkele bijzondere 
soorten, die noch onder terrariumlie theb
bers, noch in wetenschappelijke k.ring 
grote bekendheid hadden. Het ging om 
vertegenwoordigers van de salamander
geslachten Tylorotriton, Cynops, Parame
sotriton en Hynobius en om de Chinese 
reuzenvuurbuikpad Bombina maxima. 
Vele dierenwinkels zijn inmiddels voor
zien van vertegenwoordigers van een aan
tal van deze soorten. De meeste winkeliers 
weten echter weinig te melden over de 
herkomst ~an deze dieren. Mij is echter 
duidelijk geworden, dat in ieder geval een 
grote Nederlandse handeJaaren een Duitse 
dierenhandel en welJicht nog een enkel 

prive persoon eind 1980 ongeveer gelijk
tijdig, plotseling en met korte peri odes tus
sen de zendingen, voorzien werden van 
grote aantallen padden en salamanders. 
Aile dieren waren geexporteerd vanuit 
Hong Kong en de preciese herkomst van 
de verschillende soorten was niet bekend. 
Mij vergaat het dan als, denk ik, zo vele 
liethebbers: Het enthousiasme en de 
nieuwsgierigheid om wat meer waar te ne
men aan deze bijzondere dieren in het 
aquarium winnen het van de afkeer van het 
idee, dat je ze betrekt van lieden die er niet 
voor terugdeinzen om zeer vele honderden 
van deze dieren te importeren en luk.raak te 
verkopen. Zelf heb ik enkele exemplaren 
gekocht van de Chinese wratten-salaman
der (Chinese vuurbuiksalamander), Para
mesotriton chinensis (G r a y, 1859), van 
de reuzenvuurbuikpad, Bombina maxima 
(Bo uI e n g e r, 1905) en van een sala
mander, die me eerst geheel onbekend 
voorkwam, maar na enig zoeken in de 
literatuur leek te behoren tot een soort die 
in 1973 door H u, D j a o en L i u be
schreven is onder de naam Trituroides 
caudopunctatus. De eerst genoemde soor-



Paramesotriton 
caudopunclatus is 
aileen bekend van 
Lei-shan, provincie 
Kweichow. 

Kweichow 
• Lei shan 

ten wil ik graag in een volgend artikel 
bespreken; nu wil ik het hebben over de 
laatst genoemde. Voor zover ik heb kun
nen achterhalen, is het genoemde artikel 
(H u et al., 1973) het enige dat gewag 
maakt van deze nieuwe soort. Ook met de 
gegevens uit deze publikatie blijft deze 
salamander echter toch nog een erg on
bekend dier. Het artikel is geschreven in 
het Chinees en is voorzien van een korte 
Engelse samenvatting. Een kennis van 
me, An k e B a I van het Sinologisch 
lnstituut te Leiden, is zo vriendelijk ge
weest het voor me te vertalen, zodat ik 
hierbij de belangrijkste gegevens kan 
doorgeven aan de salamanderliefhebbers. 
Wie gei'nteresseerd is in de volledige ver
taalde tekst, kan hierover kontakt met me 
opnemen. 

RESUME VAN HU, DJAO EN LIU 
Cloaca van hetman- Holotype: 63 II 0303, volwassen manne
netje van P. caudo: tje; terra typica: Fang-xiang, prefektuur 
punctatus · figuur un Lei-shan Hsien provincie K weichow 
H u, D j a 0 &- h 1158 , 8 . 1963 ld' L · 

1973 
oogte m, op met verzame 

1 
u, · door W u G u a n f u en J i a n g 

Y a om in g. 
Allotype: 63 II 0314, volwassen wijfje, 
verzameld tegelijk met het holotype. 
Paratypes: 97 mannetjes, 137 wijfjes en 
eieren uit Lei-shan, K weichow, hoogte 
860-1800 m, verzameld van 24 april tot 15 
juni 1963. 
Diagnose: Door lichaamsvorm en de aan
wezigheid van korrelige wratten op de 

103 huid, lijkend op Trituroides chinensis 

(Gray) maar daarvan verschillend door 
de veel langere snuit, de sterk afgeplatte 
vingers en tenen en door de aanwezigheid 
van purperrood gekleurde, ronde of lang
werpige, door zwarte ringen omsloter 
vlekken op de staart van het mannetje. 
Hierop volgt een uitvoerige beschrijving 
van bet holotype. De voornaamste karak
teristieken zijn de volgende: totale lengte 
143 mm, kop-romp lengte 77 mm. De kop 
is plat, Ianger dan breed; de snuit is lang en 
steekt over de onderkaak uit. De rand van 
de bovenlip is bijzonder prominent. De 
voorpoten zijn dunner en Ianger dan de 
achterpoten. Wanneer voor- en achter
poten langs het lichaam naar elkaar toe 
gestrekt worden, reiken de uiteinden van 
de vingers en tenen respektievelijk tot aan 
de voetzolen en de handpalmen. Vier vin
gers, vijf tenen, aile kort, breed en plat, 
aan de basis geen vliezen, de uiteinden 
stomp en rond, de eerste vinger en teen 
zijn zeer kort en klein. De staart is korter 
dan kop en romp, naar achteren toe gelei
delijk zijdelings platter wordend. De staart 
heeft van onder en hoven een v1ak
ke, rechte staartzoom. Het staart-uiteinde 
is stomp en rond. De cloaca is een uitstul
ping met een in de lengte lopende spleet. 
De huid is betrekkelijk ruw. Er loopt een 
geprononceerde richel over de rug. Op de 
romp en de voorste helft van de staart 
I open onregelmatige dwarsgroeven. Hals
plooi duidelijk zichtbaar, rood lopend tot 

/- ~ 
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Mannetje van P. op de nek. Bij levende exemplaren zijn de 
caudopunctarus. kop en wrattige oppervlakte van de romp 
Duidelijk zichtbaar okerkleurig. De richel over de rug en de 
zijn de vlekken ~P lijsten aan weerszijden van de rug tekenen 
de staart en de ill:h- zich af als drie okerkleurige strepen. De 
tel, kzwarth-onu:an~ed zijkant van kop en romp is meer groen
v e aan et Ultem e h . d } . d I" "k d van de staart. ac tig, op e staart ge e1 e IJ overgaan 
foto: z u u r- in een Iichte okerkleur. De buik is oranje-
m 0 n d rood, bezaaid met kleine zwarte stippen . 

Het mannetje heeft aan het uiteinde van de 
staart aan weerszijden een Iichte, ronde of 
langwerpige vlek, die aan aile kanten, be
halve aan de kant van het staart-uiteinde, 
omzoomd is met purperrode, donkere 
rand. Ook op de rest van de staart heeft het 
mannetje onregelmatige, asymmetrische 
purperrode vlekjes. Deze vlekking is zeer 
variabel, evenals de vlektekening op de 
buik. Het mannetje heeft echter altijd de 
vlek aan het einde van de staart, het wijfje 
nooit. Andere geslachtskenmerken: Het 
wijfje heeft een tangere romp; wanneer 
voor en achterpoten tangs het lichaam naar 
elkaar toe gestrekt worden, raken de 
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De cloaca van het wijfje is wei uitgestulpt, 
maar heeft niet de vezelachtige uitsteek
sels zoals die van het mannetje. 
Het skelet van deze soort komt sterk over
een met dat van Triturus-soorten. 
Op grand van de vindplaatsgegevens van 
meer dan 220 exemplaren blijkt dat de 
dieren uit lager gelegen streken grater 
worden dan d ie uit hogere regionen. 
Exemplaren d ie in april en mei verzameld 
waren, vertoonden aile een vergrote 
cloaca; bij de in juni op dezelfde plaats 
gevangen dieren was de cloaca weer klei
ner. 

BIOTOOP EN LEEFWIJZE 
Deze soort leeft aan de rand van poelen 
r .. et stilstaand water, van beekjes en grote 
rivieren. Hij is te vinden in stilstaand water 
tangs stroompjes en in vijvers. Ten tijde 
van het onderzoek te Lei-shan is hij nooit 
op het land levend waargenomen. Onder 
water beweegt hij zich op verschillende 
diepten , op betrekkelijk gladde steen
formaties of onder rottende takken en bla-
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Vrouwtje van P. deren aan de waterkant. In dit biotoop ko
caudopunctatlls. De men eveneens voor Pacltytriton, Mego-
staart is niet ge- pltrys en Vibrissapltora, in nabijgelegen 
vlekt. stilstaand water komen de larven voor van 
foto: Z u u r-
m o n d 
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Tylototriton asperrimus. 
Op 29 april werd in stilstaande wateren op 
de hoogvlakte van Lei-shan ( 1800 m) een 
aantal volwassen exemplaren aangetrof
fen, een halfwas wijfje van 85 mm (63 II 
0825) en eieren. In een spleet tussen twee 
steenforrnaties, 5 tot 40 em onder water, 
werden 63 eieren van de steenwand ge
schraapt. De eieren vorrnden een snoer, 
terwijl elk ei aan de steen gehecht zat. Bij 
het levende ei is het rubberachtige omhul
sel doorschijnend. Het ei is ellipsvormig; 
de animale materie is palmbruin , de vege
tatieve melkwit. Het omhulsel bestaat uit 
drie lagen, waarvan de buitenste taai en 
e lastisch is. 
In de eieren zaten embryo's in verschil
lende stadia van ontwikkeling. De door
snede van de eieren was 4 x 3 -5 x 3, 7 mm, 
de embryo's 3 x 2- 3,5 x 2,5 mm. Het op 
29 april aangetrOffen wijfje (63 II 0059) 

':I • ( ,., . 
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had op de linker eierstok 68 eieren, en 
3 eieren die de eileider bereikt hadden; de 
eieren waren donkerbruin, de vegetatieve 
materie was zeer Iicht van kleur. De door
snee was 3 x 2 mm. 
Deze nieuwe soort heeft zijn grootste ver
spreiding in Lei-shan en heet daar ter 
plaatse 'xiao xi'. In Lei-shan is de soort 
dominant, elders is hij nog nooit aange
troffen. Hij is niet eetbaar; naar men zegt, 
zijn mensen na het eten ervan gestorven. 
De door de huid afgescheiden melkwitte 
kleefstof heeft een zeer geconcentreerde, 
zwavelachtige geur. 
Tot zover H u, D j a o en L i u. Het ar
tikel bevat verder enkele tabellen, waarin 
de lichaamsafmetirigen genoemd staan en 
waarin de vlekken op het middengedeelte 
van de staart geteld en getypeerd zijn. 

EIGEN W AARNEMINGEN 
Alhoewel de hier gei'mporteerde salaman
ders grotendeels overeenkomen met de 
voorafgaande beschrijving , zijn er enkele 
duidelijke afwijkingen. Deze betreffen 
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vooral de ldeurbeschrijving. Kleurwaar
neming is natuurlijk zeer subjektief, maar 
zelf zou ik voor de dieren die ik gezien 
heb, en dat zijn er wei meer dan honderd, 
de volgende kleurbeschrijving geven: 
lichaam Iicht bruin-geel tot donker zand
kleurig, naar staarteinde toe wat Iichter. 
De kleur kan per exemplaar wat verschil
len; het dier kan ook een meer olijfgroene 
kleur aannemen. De richel over de rug is 
oranje. De als purperrood omschreven 
vlekken lijken mij donkerbruin tot zwart, 
misschien met een vage purper tint. Mis
schien is dat afbankelijk van de tijd 
van het jaar en is de purperkleur typerend 
voor dieren in paarstemming, dat moet de 
ervaring nog leren. De tekening van de 
onderzijde, in het genoemde artikel geil
lustreerd aan vier mannetjes en vier wijfjes 
(pl. I, p. 179) wijkt sterk af van de hier 
geiinporteerde dieren. Die hebben nl. 
merendeels een overwegend d.Jnkere 
buik, waarop verspreide, onregelmatige, 
oranje of gele vlekjes een soort lengtebaan 
vormen. Een minder duidelijk aaneen
gesloten, meer met zwart vermengde leng
tebaan loopt op de grens met de flanken. 
Bij kleine exemplaren overheerst soms de 
oranje builddeur. De keel is vaal, een 
mengeling van oranje en zwart-grijze 
vlekken. Deze gesignaleerde verschillen 
kunnen echter heel goed plaatselijke varia
ties zijn. Ook in de publikatie van H u et 
al. ( 1973) wordt gerept van een grote va
riabiliteit. 

SYSTEMATIEK 
Waarschijnlijk is voor de Chinese auteurs 
veel van de recente, westerse literatuur 
niet toegankelijk geweest. Dit blijkt uit de 
literatuuropgave en speciaal uit bet feit daL 
ze zowel caudopunctatus als chinensis als 
soorten van het geslacht Trituroides op
voeren. F r e y t a g ( 1962) heeft chinen
sis echter ondergebracht in het geslacht 
Paramesotriton Chang, 1935. Aange
zien de nieuwe soort vanwege zijn gelij
kenis met chinensis tot het geslacht Tritu-

roides gerekend is; zal ook deze nieuwe 
soort tot het geslacht Paramesotriton ge
rekend moeten worden. Mijns inziens is 
het echter goed mogelijk dat de soort ge
heel andere systematische status zal kri j
gen, wanneer anatomie, paargedrag en 
voortplanting beter bekend zijn. Gezien de 
wat onduidelijke Chinese beschrijving van 
eieren in snoeren, vastgehecht aan de 
steenwand, lijkt het erop dat de eiafzet in 
ieder geval heel anders gebeurt dan bij de 
meer bekende Paramesotriton hongkon
gensis, P. chinensis en P. deloustali, die, 
evenals Triturus en Cynops soorten hun 
eieren stuk voor stuk tussen blaadjes van 
waterplanten vouwen. Ook het geslachts
dimorfisme, dat bij de overige Parameso
triton soorten voornamelijk bestaat in de 
Iichte band door de staart van het man
netje, wijkt bij de nieuwe soort caudo
punctatus sterk af. Het is de enige tot nu 
toe bekende soort, waarbij het mannetje 
zich van bet wijfje onderscheidt door don
kere vlekken op de staart. Met name de 
opmerkelijke, oogachtige vlek achter op 
de staart is uniek en speelt ongetwijfeld 
een rol bij sexeherkenning en eventueel 
paarspel. 

HET HOVDEN IN HET AQUARIUM 
Het voorafgaande houdt belangrijke vra
gen in, die wij ondermeer kunnen helpen 
te beantwoorden door gevangenschaps
waamemingen aan deze dieren te noteren, 
speciaal waamemingen aan mogelijk 
voortplantingsgedrag. Op basis van de 
summiere biotoopgegevens doen we er het 
beste aan het aquarium in te richten met 
grote stenen, drijvend materiaal, (water
planten) en een niet te hoge waterstand. 
Deze salamanders zijn duidelijk dieren 
van de waterrand. Over de watertempe
ratuur in de natuur zijn geen gegevens, 
evenmin over een eventuele winterrust. 
Het klimaat in het zuidoosten van K wei
chow is op 1800 m hoogte gematigd; de 
winters zijn er droog en koel, het kan er 
vriezen. De zomers zijn er sub-tropisch. 
Het is echter moeilijk een precies beeld te 
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krijgen van het klimaat ter plaatse. 
Afgaande op de biotoopbeschrijving zul
len de dieren zwak-stromend tot stilstaand 
water prefereren. Volgens mijn waar
neming hebben deze salamanders geen 
duidelijke voorkeur voor stromend water 
in bet aquarium. lk heb een krachtige bel
lenpomp met een 40 em lange uitstromer 
op de bak staan. Anders dan enkele typi
sche beeksalamanders in andere aquaria, 
geven deze dieren echter geen blijk van 
een speciale voorkeur voor die gedeelten 
waar het water in beweging is. 

GEDRAG IN HET AQUARIUM 
Overdag houden mijn dieren, twee vol
wassen wijfjes en een volwassen man
netje, zich verscholen achter grote, op
staande stenen, liefst vertikaal, met de kop 
naar boven of naar onderen. De staart is 
hierbij dikwijls voor de helft opgevouwen. 
Ze houden zich ook wei op tegen een steen 
of tussen stronken en vegetatie dicht onder 
het wateroppervlak, zo dicht dat ze d*
wijls met een deel van het lichaam net 
hoven water uitsteken. Erg veel gegevens 
over het gedrag heb ik nog niet, omdat ik 
ze pas enkele maanden heb en omdat ik in 
de winter mijn salamanders vrij koel hood, 
op een onverwarmde zolder waar het raam 
open staat. De watertemperatuur varieert 
erdan van 9 tot l4°C. Bij deze temperatuur 
zijn de salamanders wei aktief maar gedra
gen zich veei rustiger dan bij een hogere 
temperatuur. Paramesotriton caudopunc
tatus beweegt zich, voomameiijk in het 
schemer, maarook wei overdag, 'behoed
zaam' en hoog op de lange poten over de 
bodem en tussen de stenen. Als voedsel 
worden tubifex, muggelarven, maar het 
liefst kleine regenwonnen aangenomen, al 
hebben ze deze laatste ook wei eens, na ze 
aanvankelijk enthousiast opgehapt te heb
ben, weer uitgespuugd. Zo'n prooi wordt 
niet onstuimig gegrepen maar bedacht
zaam benaderd, beroken en vervolgens 
met zand en al opgehapt, waarna het zand 
onder hevig kauwen en met de ogen knip
peren, weer uitgespuugd wordt. 

Mijn dieren zijn (nog) tamelijk slank. De 
exemplaren die in de literatuur (H u et al., 
1973) staan afgebeeld lijken forser. 

AGRESSIEF GEDRAG 
Bijzonder eigenaardig vond ik het vol
gende. Het mannetje blijkt agressief te zijn 
tegen de wijfjes. Mogelijk zijn mannetjes 
dat ook onder elkaar. Hij achtervolgt een 
wijfje aktief en bijt toe, soms in de poten, 
ook wei in de staart of midden in de romp. 
Dit doet hij duidelijk niet in de veronder
stelling dat hij voer voor zich heeft. Hij 
nadert eerst behoedzaam en zwemt vervol
gens snel op zijn slachtoffer af om te bij
ten. Een echt territorium schijnt hij niet te 
hebben, bet kan overal in de bak gebeuren. 
Mijn aquarium meet 70 x 40 x 40 em en 
biedt zeer vele schuilrnogelijkheden. De 
wijfjes van hun kant zijn er kennelijk op 
bedacht dat ze gebeten kunnen worden 
door bet mannetje. Ik heb duidelijk gezien 
dat ze zich bij zijn nadering afwendden, 
soms stap voor stap als een bange hond, 
maar ook wei door met een ruk weg te 
zwemmen. Dit gedrag is mij van geen 
andere salamandersoort bekend. Er zijn 
wei soorten die hun eieren beschennen en 
ook soorten waarbij een greep met de bek 
onderdeel uitmaakt van de paring. Vele 
soorten happen regelrnatig naar elkaar, 
zeker wanneer ze opgewonden zijn als ze 
voedsel aangeboden krijgen. 
Dit gedrag is echter hoogst eigenaardig en 
ook weer geheel anders dan van de ver
tegenwoordigers van het geslacht Para
mesotriton, waarvan de mannetjes de wijf
jes zeker niet najagen en bijten. Deze 
waarnemingen zijn mij bevestigd door 
andere salamanderhouders die ook zeer 
verbaasd waren toen ze dit waarnamen. 
Voor de aquariumhouder maakt het in 
ieder geval duidelijk dat deze dieren niet 
met te grote hoeveelheden bij elkaar ge
houden kunnen worden. Mogelijk is zelfs 
het gezelschap van andere salamanders 
een faktor die ze belemmert in hun natuur
lijk gedrag. De ervaring zal het allemaal 
moeten uitwijzen. 



Mannetje van P. 
caudopunctatus 
foto: Z u u r-
m on d. 

Bij bet ter perse 
gaan van dit 
nummer 
verscheen 
Salamandra, 
16, 3, 1980, 
waarin over dit 
zelfde dier gepu
bliceerd wordt. 
Uiteraard kon dit 
niet mecr ver
werkt worden. 

SAMENV A TTING 
Paramesotriton caudopunctatus (L i u-
& H u, 1973) is een watersalamander die 
in 1973 voor het eerst beschreven is , onder 
de naam Trituroides caudopunctatus. Hij 
is tot dusver slechts bekend van een be
perkt gebied in de Chinese provincie 
K weichow. Het is een slanke salamander 
met lange paten en een zeer langgerekte 
snuit. Het mannetje bezit, anders dan de 
tot dusver bekende Paramesotriton soar
ten, zwarte vlekjes op de staart, met aan 
het einde een Iichte, danker ornrande vlek. 
Ze komen voor aan waterranden van zowel 

stilstaand als langzaam stromend water. 
De eieren worden gelegd tussen stenen in 
een soort snoeren. Het voortplantingsge
drag is nog geheel onbekend. De tot dus
ver waargenomen agressiviteit van de 
mannetjes zal er waarschijnlijk wei mee te 
male en hebben. 

SUMMARY 
This paper deals with the newt Paramesotriton 
caudopunctatus (L i u & H u, 1973) which 
has originally been described under the name of 
Trituroides caudopunctatus. The originill des
cription and some data of its occurrence and 
distribution are published in Chinese (H u, 
Dj a o & 
L i u, 1973). This paper summarizes the con
tents of the Chinese publication, which was for 
this purpose translated by A n k e B a I, Sino-

logisch lnstituut, Leiden. The newt is so far 
only known from Lei-shan is SE Kweichow, 
where it occurs at the waterside of both stagnant 
and slowly streaming waters. Its legs are long, 
the toes flattened, the snout is particularly pro
minent. The colour is yellowish brown, with an 
orange vertebral ridge. 
Characteristic is the tail, which in the male 
shows irregular dark spots and at the end a light 
spot , bordered by a darker line. Eggs are depo
sited in a sort of string, in spalts between stones. 
ln captivity , agressive biting of the male was 
observed. These characteristics distinguish this 
newt from the other three known species of 
Paramesotriton. It is suggested that after all, its 
systematic status may have to be revised. The 
species has been imported into Holland and 
Germany in vast numbers inautum.n-winter, 
1980 and is widely sold in pet-shops. 
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Bestrijding van mijten in het terrarium 

lngezonden: januari 1981 
lnhoudsoverzicht: lnleiding - bestrijding - dia
treen-t - summary 

IN LEIDING 
Soms zien we in een vochtig terrarium zeer 
kleine, grijs tot zwart gekleurde diertjes 
rondlopen. Op het eerste gezicht lijken het 
onschadelijke diertjes. Toch.kunnen ze de 
oorzaak van veel narigheid bij ooze rep
tielen zijn. 
Deze kleine kriebelbeestjes zijn mijten. 
Het zijn kleine, spinachtige diertjes zonder 
een duidelijke indeling in kop, borststuk 
en achterlijf. De monddelen zijn bijtend of 
stekend. Zoals aile spinnen (klasse Ara
chnida) hebben ook de mijten (ordeAcari
na) acht poten. De ontwikkeling van de 
meeste mijten gaat op de volgende manier. 
U it het ei komt een larve met zes poten. Na 
de eerste vervelling ontstaat een nymphe
stadium met acht poten. Hiema volgen 
nog enkele vervellingen (meestal drie) 
voordat de mijt volwassen is. 
De mijten zitten vaak in de oksels, de 
liezen of de staartwortel van reptielen. 
Ook kruipen ze tussen de schubben en 
rond de ogen, waar we ze gemakkelijk 
kunnen zien. 

BESTRIJDING 
Mijten Ieven van het bloed van de gast
heer. Als er veel mijten in een terrarium 
zitten, kan dit bij de bewoners ervan leiden 
tot "bloedarmoede'. Hierbij komt, dat 
mijten allerlei ziektes kunnen overbren
gen. Dit betekent, dat jonge reptielen 
slecht groeien, dat de eetlust vermindert en 
de dieren snel mager worden. De bestrij
ding van de mijtenplaag moet dan ook zo 
snel mogelijk ter hand worden genomen. 
Hiertoe kunnen we de dieren insmeren met 
slaolie of penicilline-zalf. De volwassen 

mijten worden door de vette laag op de 
huid van het reptiel gedood. De eieren, 
larven en mijten die niet op het dier zitten, 
worden niet gedood. 
Middelen, die wei aile eieren, larven en 
mijten doden, zijn o.a. Ortho Dibron 8E 
en Diazinon 25E. Deze middelen zijn wei 
goed, maar hebben als nadeel, dat ook de 
reptielen zelf er aan dood kunnen gaan. 
Bovendien moeten de planten uit het terra
rium worden verwijderd omdat ook die er 
vaak niet tegen kunnen. 

DIATREEN-T 
Een middel dat wei goed is, is Diatreen-t. 
Het doodt aile ectoparasieten zoals bloed
luizen, teken en mijten (ook de eieren). 
Hoewel het eigenlijk voor vogels bedoeld 
is, blijkt het ook goed bruikbaar te zijn bij 
reptielen. 
Diatreen-t kan bij een dierenarts verkregen 
worden. De dosering is 22 gram per liter 
water. Met een plantenspuit kan de oplos
sing nu in het terrarium versproeid wor
den. Een belangrijk voordeel is, dat de 
planten en dieren in bet terrarium kunnen 
blijven tijdens de behandeling. Ook op de 
kwaliteit van het in de .bak aanwezige 
drinkwater heeft het geen negatieve in
vloed. Na het sproeien is het middel nog 
ongeveer een week actief. 
Na het sproeien ontstaan er grote, rode 
vlekken op het glas en op de planten. Deze 
zijn met water eenvoudig te verwijderen. 
In mijn terraria heb ik na behandeling met 
Diatreen-t nooit een nadelig effect bij plant 
of dier kunnen vaststellen. Bovendien 
blijkt dat een her-besmetting zelden voor
komt. 

SUMMARY 
Diatreen-t, an insecticide exterminating all 
ecto-parasites, is described as the solution to 

end a mite-plague. 
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Enkele voorbeelden van filtersystemen voor 
schildpaddenaquaria 
lngezonden: mei 1980 quarium met een inhoud van zo'n 75 liter. 
Inhoudsoverzicbt: Inleiding _ bet eenvoudige Hierin bevonden zicb drie modderscbild
model - bet robuuste model - opmerkingen _ padden (Kinosternon subrubrum) en twee 
summary. roodwangschildpadden( Chrysemys scripta 

INLEIDING 
De afgelopen jaren beb ik vanwege veel
vuldige verbuizingen bet twijfelacbtige 
genoegen mogen smaken voor een groei
end bakkenbestand steeds weer nieuwe ftl-
ters te ontwerpen en te bouwen. Sommige 
van mijn bouwsels zijn rnisschien de moei
te waard om als inspiratiebron te dienen. 
Bij bet houden van moeras- en water
schildpadden is het schoonhouden van het 
watergedeelte altijd een forrnidabel pro
bleem. De dieren maken er een enonile 
troep van. Om dramatische toestanden als 
stinkend water te lijf te gaan, kunnen er 
verschillende methodes worden toegepast; 
- Totale waterverversing; voor .kleinere 
bakken kan het water er uitgeschept wor
den, bij grotere zal een afvoer in de bodem 
erg handig blijken. Zo'n afvoer kan bij
voorbeeld direct op de afvoer van een aan
recht of douche aangesloten worden. 
- Filteren met uitsluitend een mecbanische 
filterpomp. Dit zal aileen voldoende zijn 
in een grote bak met weinig dieren. 
- Een biologies mechaniscb filter. Hierin 
zijn er diverse uitvoeringen. Een daarvan 
is het bodemfilter, zoals dat bij aquaria 
wordt toegepast. Ik heb hiermee geen er
varingen bij schildpadden. Het is behoor
lijk plaatsinnemend en aileen behoorlijk 
werkend bij lage belasting, met weinig 
dieren dus. Deze situatie is in de natuur 
eehter wei zo gebruikelijk. 
Waar ik het over hebben wilde, is het bio
logies- mechanische filter dat buiten de 
bak geplaatst is, met de voor en nadelen 
daarvan. Ik geef uit rnijn ervaringen een 
tweetal voorbeelden. 

HET EENVOUDIGE MODEL 
Het eerste filter was ~doeld voor een a-

elegans). Deze vijf dieren waren tamelijk 
klein, ongeveer 10 em elk. Het filter was 
een boge glazen accubak (20 em lang, 12 
breed en 50 em boog.). 
De filtennassa bestond uit een laag van 
ongeveer 20 em grove lavablokken, grove 
filterkool en een soort van aardewerken 
pijpjes. Daarbovenop kwam een ongeveer 
10 em dikke laag van de allergrofste maat 
filterwatten die ik in de aquariumhandel 
kon krijgen. Van onderuit dit filter zoog 
een 200 liter pomp bet water weg. Deze 
filterpomp was zelf gevuld met gewone 
filterkool met daarop een laag filterwatten. 
De aanvoer van bet watergedeelte naar bet 
filter gescbiedde door een bevelconstruc
tie van P.V.C.-pijp, die met bard-P. V.C.
lijm aan elkaar was gezet. Het aanzuigge
deelte in de bak bestond uit een ongeveer 
20 em lange P.V.C-pijp waarin om de 5 
em een brede gleuf was gezaagd. Deze 
pijp was verstopt acbter een bergje stenen. 
Het enige onderboud dat nodig was, was 
om de maand even de watten bovenin bet 
filter scboonspoelen. Dit filter beeft on
geveer een jaar probleemloos gedraaid. 

HET ROBUUSTE MODEL 
Het tweede model was aanzienlijk robuu
ster van opzet, aangezien dit een water
gedeelte van 250 liter: moest schoonhou
den. In dit watergedeelte leefden vijf mod
dersehildpadden (Kinosternon subru
brum) en vier Chrysemys picta dorsalis, in 
grootte varierend tussen de acht en de 
twaalf em. Er werd uitgegaan van een sili
conengelijmde aquariumbak van 60 em 
lang, 40 em breed en 30 em boog. Hierin 
werden inet glasplaatjes vier gescheiden 
compartimenten gemaakt: een opvang-, 
bezink-, fijnfiltering en assimilatiegedeel
te. 
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In het opvanggedeelte bevond zich geen 
filtermateriaal. De bedoeling was, hier de 
eerste biologische afbraak van meege
stroomde voedselresten e.d. te Iaten be
ginnen. lnderdaad bleven grate brokken 
afval daar braaf liggen en verpulverden 
Iangzaam. Het water stroomde dan onder 
een eerste schot door langs ongeveer 5 em 
hoge glazen richels, waarop tot het water
oppervlak Iavabrokken, bloempotscher
ven en grof grind waren gestapeld. Hier 
bleven de fijnere vuildeeltjes steken en 
werden langzaam afgebroken. Dan vloei
de het onderhand al heel aanvaardbaar 
schone water over een tweede schot heen 
en zakte daar door een laag aquariumfilter
watten naar beneden. Onder een derde 
schot door kwam het water nu in het assi
milatiegedeelte terecht (Assimilatie bete
kent hier het afbreken van afvalstoffen en 
het afgeven van zuurstof onder invloed 
van het Iicht). Dit gedeelte was bedekt met 
zand en heel onschuldig ingericht als een 
doodgewoon aquariumvissenbakje, be
plant met Vallisneria, Elodea en Cabom
ba. Dit filtergedeelte werd verlicht door 
een klein T.L.-buisje en voor de gezellig
heid bewoond door een goudvisje. De ge
dachte achter dit filtertrajekt was dat 
waterplanten nog altijd de beste reinigers 
van water zijn. In dit kompartiment hing 
ook nog een klein uitstromertje als extra 
zuurstoftoe~oer. Indien noodzakelijk zou-

den hier, buiten bereik van de schildpad
den, thermostaat en verwarmingselement 
kunnen worden geplaatst. 
Via een aantal filterpompen met een totale 
capaciteit van 550 liter werd het water 
teruggepompt naar de schildpaddenbak. 
Ook in dit filtersysteem bestond het enige 
onderhoud uit het af en toe uitspoelen van 
de filterwatten. 
Het is belangrijk om de filterbak dusdanig 
neer te zetten, dat de waterspiegel van 
aquarium en filter gelijk is (zie tek.l ). Dit 
om overstroming van de filterbak te voor
komen. 

OPMERKINGEN 
Afsluitend nog een paar opmerkingen: 
Laten we beginnen met het schildpadden
verblijf zelf. Algen, groeiend op kienhout 
en ruiten, zijn uitstekende natuurzuivere 
filtertjes. 
Als ze het uiterlijk van de bak niet storen, 
kun je ze het best lekker Iaten groeien. 
Verder heb ik uitstekende ervaringen met 
een uitstromertje in het water. Dit ver., 
hoogt het zuurstofgehalte in het water, 
waardoor de kans op bederf weer minder 
wordt. De P.V.C.-hevels die ik gebruik 
kunnen het simpelste in gebruik worden 
gesteld door een luchtslangetje tot bovenin 
de hevel te steken en aan het andere eind te 
zuigen. Zo verwijder je snel en 
zonder veel kliederen de Iucht uit de hevel 
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en kan het water stromen. Verder kan ik 
aanraden als het filter pas draait, de zaak 
goed in de gaten te houden. Als de P. V. C. 
verbindingen niet helemaal luchtdicht 
zijn, komen er bevels zonder water te staan 
en wordt er uiteraard ook niet geheveld. 
Ondertussen staat er wei ergens een pomp 
te draaien wat hetzij een overstroming ten 
gevolge heeft (heel vervelend, vooral voor 
de onderburen) of het drooglopen van de 
pomp kan veroorzaken, wat weer schade 
aan de pomp kan toebrengen. 
Ook verdient het aanbeveling om bier en 
daar, waar de watercirculatie het te bezin
ken vuil niet al te veel opdwarreld, een 
uitstromertje in bet filter te plaatsen. De 
bacterieen die het filter bevolken en voor 
de biologische atbraak zorgen, gebruiken 
bij hun activiteiten veel zuurstof. Bij een te 
laag zuurstofgehalte zullen de bacterieen 
ofwel afsterven ofwel overgaan op een 
stofwisselingssysteem dat gebruik maakt 
van zwavel i. p. v. zuurstof. Dit laatste 
geeft een nare rottingslucht en dat is niet 
helemaal de bedoeling van het filter. 
Teneinde een gezond bacterieen hestand in 
het filter te krijgen, zijn er diverse moge
lijkheden. Het is mogelijk bacterieen te 
enten, d.w.z. uit andere goedlopende fil
ters een soheut water te pakken en dat 
simpelweg in het nieuwe filter gieten. De 
aquariumliethebberij kan ook te hulp ko
men. Er bestaat een preparaat, Biocom H3 

genaamd, dat pretendeert als effect een 
instant biologisch evenwicht in een aqua
rium te brengen. Tot mijn stotrune verba
zing werkt het nog ook! Desondanks com
bineer ik het toch maar liever met enten uit 
andere bakken. 

SLOTOPMERKING 
Hoe mooi en schijnbaar moeiteloos een 
biologisch-mechanisch filter ook lijkt te 
werken, verlies nooit uit het oog dat je 
binnenshuis de natuur aileen maar kan be
naderen. Oat geldt ook voor filters. On
danks, hopelijk, kraakhelder en reukloos 
water verdient het aanbeveling toch af en 
toe, een keer per maand bijvoorbeeld, het 
water voor de helft te vervangen. Dit is een 
kleine moeite en je bent er dan zeker van 
dat er geen afvalstoffen ongezien in het 
water rondzweven omdat het filter die nu 
toevallig niet kan verwijderen en die van 
die gelegenheid gebruik zouden maken om 
zich in het aquarium te gaan ophopen. 

SUMMARY 
/' description is given of two types of biological 
tilters.Thesimple one, for a 75 I tank, contai
ned a layer of lava-stone and a layer of wool. 
The second one, for a 250 I tank, consisted of 
four compartments. Essential is, that in the last 
compartment the filtering is completed by wa
terplants. 
In the last part of the article some hints are given 
on the efficiency of filters. 
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Draco volans 

lngezonden: november 1978 
lnhoudsoverzicht: lnleiding - huisvesting -
bewoners - nawoord - summary 

INLEIDlNG 

Het vliegende draakje, Draco volans , is 
theoretiseh zeer moeilijk te houden , omdat 
het in de natuur van mieren leeft. De die
reo weigeren in gevangensehap dan oak 
vaak te eten, zo ook bij de handelaar uit 
wiens prive-terrarium ik de dieren koeht. 
Hij ontraadde mij de dieren , tereeht. 
In mijn terrarium aten de dieren eehter a! 
dezelfde avond. Fruitvliegen, jonge trek
sprinkhanen en krekels , gesehud met Am
repeal, werden gretig gegeten. Dit stemde 
mij optimistiseh voor de toekomst. 

HUISYESTING 
De dieren werden gehouden in een terra
rium van 190x80x 140 em (lxbxh) met een 
temperatuursverloop van 32°C aan de lin
kerkant, tot 24°C aan de reehterkant. Het 
wordt verwarmd door een 500 watt spi
raalverwarmer, die geheel afgesehermd is 
door een hokje van gaas waarop lava
stenen zijn gestapeld. De verliehting be
staat t!it twee 40 watt True-lite buizen en 
een 20 watt Gro-lux buis. 
Het terrarium is van onderaf volgestapeld 
met eikehouten stobben en rijkelijk be
plant. Over de gehele voorkant druiven
hout met kleine plantjes. 
Er wordt gesproeid met een hogedrukspuit 
en er is een 'waterval'. 

BEWONERS 
De verdere bewoners zijn een twintigtal 
anolissen en aeht Otocryptis. De vliegende 
draakjes zijn zeer fanatiek tegenover de 
andere hagedissen. Ze zetten hun huid
plooi uit en blazen hun keelzakje op zodat 
ze er zeer imposant uitzien. 
Het zijn uitstekende klimmers en ze ver
toeven uitsluitena bovenin het terrarium. 

Daar zijn ze moeilijk te vinden, vanwege 
hun uitstekende sehutkleur die ze als het 
ware doet versmelten met de takken waar
op ze zitten. 
Het mannetje is van het vrouwtje te onder
seheiden doordat hij ook aan de zijkant van 
de kop een stukje huid kan uitzetten , wat 
dan geel-bruin van kleur is. De keelzak is 
driekleurig: gee!, bruin en blauw en heeft 
een vrij spitstoelopende punt. 
De 'vleugeltjes ' zijn van boven beige met 
rode vlekken en bruine streepjes, van on
der liehtbruin. 

NAWOORD 
Het optimisme waarmee ik het houden van 
de dieren began, is verdwenen. Oat komt 
omdat ze na vier maanden alsnog weiger
den te eten en dus de hongerdood stierven. 
Dit heeft mij ervan overtuigd dat deze die
reo , net als kameleons, tot de vrijwel on
houdbare dieren moeten worden gere
kend, hoewel ze de eerste weken goed 
houdbaar leken. 

SUMMARY 

Draco vo/ans was kept in a terrarium. Though 
they started eating the evening they were 
bought, they refused to eat four months later 
and died. 
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Een waarschuwing! 

lngezonden: september 1980 
Inhoudsoverzicht: lnleiding - het vangen -
thuiskomst - afweging - geleerd? - biotoop ge
gevens - summary. 

IN LEIDING 
In augustus van het jaar 1979 ben ik in 
Ghana geweest en heb daarvandaan een 
aantal dieren meegenomen. Teveel, zoals 
zal blijken. Het nu volgende artikel is be
doeld als een waarschuwing voor degenen 
die net als ik naar tropische Ianden gaan en 
van aile kanten de vraag horen: ''Neem je 
wat voorme mee?" Verderhoop ikdatet>n 
enkeling hierin interessante biotoopgege
vens vindt. 

HETVANGEN 
Onder Ieiding van de slangenvanger van 
de Universiteit van Legon zijn we in de 
omgeving van het universiteitscomplex op 
jacht gegaan naar reptielen en amfibieen. 
Deze slangenvanger deed dit meer en wei 
om snijmateriaal voor biologie practica te 
verzarnelen. Eventuele gevangen slangen 
werden dan naar de herpetoloog van de 
universiteit gebracht. 
We vingen een groot aantal dieren, maar 
op het totaal van wat er in de omgeving 
leefde zal het weinig hebben uitgemaakt; 
de bossen en velden leefden van de rep
tielen. 
Ook vingen we meer zelfstandig een aantal 
dieren in een park in Tema. ln het totaal 
hebben we meer dan honderd dieren ge
vangen en naar Nederland meegenomen. 

THUISKOtVtST 
Onderweg naar Nederland zijn er geen 
slachtoffers gevallen. In de behoorlijk 
dichtbevolkte terraria begon de ellende 

eigenlijk pas . Een aantal voorheen gelnte
resseerden hadden ineens geen interesse 
meer. De overgeblevenen haalden niet 
meteen de volgende dag al af en dus ont
stonden er problemen met de verzorging 
van zoveel dieren. In eerste instantie was 
de voeding het probleem, maar dat was 
niet het ergste. 
De meeste slachtoffers vielen toen er een 
keer zon in een te klein terrarium viel. De 
gevolgen van deze onachtzaamheid Iaten 
zich raden. Ook viel er een groat aantal 
slachtoffers onder kleine kikkertjes die in 
een terrarium met Kassina senegalensis 
warttn gehuisvest. lk was toen nog niet op 
de hoogte van de giftigheid van deze die
reo, maar leerde dat snel. 
Een al even onvergeeflijke fout was het 
wei voederen, maar geen water geven van 
een paar padden. 
Het eind resultaat is, dat van a1 die gelm
porteerde dieren er nu nog zo ' n twintig in 
Ieven zijn. Oat is na een jaar. 
Denk nu niet dat U deze fouten niet zult 
maken, want in de drukte die ontstaat met 
zo'n grote dosis dieren in huis, zit een 
ongeluk in een klein hoekje. lk had mezelf 
ook goed voorbereid! 

AFWEGING 
Het is de vraag in hoeverre dit nu een 
debacle is geweest. 
vnder de gegeven omstandigheden is het 
ronduit fout gegaan. Die overlevende 
twintig dieren zijn zo ongeveer de gene die 
ik met zekerheid kwijt kon raken. In die 
overstelpende hoeveelheid dieren die daar 
in zo'n tropische omgeving rondlopen is 
het erg moeilijk om je te beheersen. Ik wil 
geen vergelijking met de handel trekken, 



115 

daar de maatstaven daar heel anders Jig
gen. Ik ben in de eerste plaats lietbebber! 
N u is het op zich best wei te doen om 
dieren uit het buitenland mee te nemen, a1 
was het aileen maar vanwege de schatten 
a~ informatie over leefgewoonten en om
standigheden die je zo kan inwinnen. Ook 
zijn de dieren gezonder. Mijn slachtoffers 
vielen nauwelijks vanwege ziekten e.d., 
maar vanwege onvoldoende aandacht. 
Een lichtpunt in deze zaak zou kunnen zijn 
dat van de overlevende dieren a1 enige 
malen jongen zijn verkregen. Misschien 
dat deze twintig dieren het begin van een 
nieuwe generatie gekweekte dieren vor
men. lk hoop het,maar vrees van niet. 

GELEERD? 
Heb ik geleerd uit deze ervaringen? Ja en 
nee! Ik ben van plan in de toekomst weer 
naar de tropen te gaan en daarvandaan 
dieren mee te nemen. Maar m 'n voorwaar
den zijn nu streng. 
Aile gei"nteresseerden, waaronder ikzelf, 
moeten vantevoren hun terrarium klaar 
hebben staan. Dit opdat ik voor mijn ver
trek al weet wie er serieuze gegadigden 
zijn. Daarbij heb ik nog de ervaring van de 
vorige keer in mijn hoofd. Of het goed zal 
gaan blijft de vraag, maar ik doe m 'n best. 

BIOTOOPGEGEVENS 
Deze gegevens gelden voor het kustgebied 
van Ghana; de omgeving van Accra, Tema 
en Legon. Voor meer algemene informatie 
verwijs ik naar de artikelen van H o o g
m o e d. 
Temperatuur in de zomer van 26 tot 33°C 
overdag en zo 'n 25°C 's nachts. In de 
'wintermaanden' van november tot begin 
maart kan de temperatuur tot 40-50°C op
lopen overdag en dan 's nachts tot l5°C 
dalen. Dit komt omdat er dan een wind 
vanuit de Sahara waait. Het is dan een 
droge tijd, de luchtvochtigheid is dan 60% 
ongeveer, tegen 90 tot 95% in de regen
tijd, de zomer dus. 
In augustus is de bodemtemperatuur op I 0 
em diepte 26°C. Oat veranderde niet, hoe
wei ik op verschillende tijden heb afgele-

zen. De bodem is op de eerste em na voch
tig en bestaat uit rode leem. Er zitten vrij 
veel scherpe zwerfstenen en grind in. Op 
zo' n 10 em diepte heb ik eieren van Agama 
agama en Mabuya affinis gevonden. 
De beplanting is te vergelijken met die van 
ooze duinen. Droog en vrij laag. De bos
sen zijn ook vrij laag en eigenlijk, voor
zover ze niet gecultiveerd zijn, bestaan ze 
voor het grootste deel uit struiken. De die
reo hebben een voorkeur voor bepaalde 
plaatsen; bladerhopen, waarover ik het in 
een ander artikel heb, en greppels. Deze 
greppels bieden zon, water, schaduw en 
voedsel op een betrekkelijk korte afstand 
van elkaar. Hier vind je dan gekko' s van 
het geslacht Hemidactylus, skinken (Ma
buya) en agamen (Agama agama). 
Padden (Bufo regularis) vinden dat alles 
wat schaduw geeft goed genoeg is om on
der te kruipen. Kassina leeft onder een 
dikke laag bladeren en verschuilt zich in 
het terrarium ook altijd. Lygodactylus con
raui vond ik meestal op stammetjes van 
heggen en borneo, maar ook op een met 
een soort Ficus repens-achtige begroeide 
muur. Deze dieren zonden weinig, voor
namelijk in de namiddag. Tenslotte de ko
ningspyton (Python regius). 
Deze heb ik niet zelf gevonden, maar de 
eerder genoemde slangenvanger vertelde 
mij dat deze dieren vooral in holen tussen 
de wortels van struiken zitten. Ook vindt 
men ze in termietenheuvels. Het zijn be
wooers van droge bossen. 

SUMMARY 
About a hundred animals of different species 
where captured by the author and transported to 
the Netherlands. 
Most of them died within a year and the author 
warns others to be not too greedy when seeing 
the herpetoligical richness in tropical countries. 
Some notes on temperature, humidity and fa
vourite places of animals are given. 
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BOEKBESPREKING 

V.F. Fitzsimons, 1976(1943) 

THE LIZARDS OF SOUTH AFRICA 
In de Memoirs van het Transvaal Museum 
verscheen in 1943 als eerste dee! het bo
vengenoemde boek dat 276 Zuidafrikaan
se hagedissen behandelt. Andere delen uit 
deze serie over de fauna van Zuid-Afrika 
handelen over aapmensen, insekten en vo
gels. 
De uitgeverij Swets en Zeitlinger heeft het 
boek in 1976 herdrukt, zodat het sindsdien 
weer voor de liefhebber verkrijgbaar is . 
Misschien wil deze uitgever ook ooit eens 
de Klingelhoffer herdrukken? 
Het hier besproken standaardwerk be
schrijft de hagedissen die ten zuiden van 
de Koenene en de Zarnbesi (ca. 17° Z.B.) 
voorkomen. Aile 276 soorten en onder" 
soorten worden zeer nauwkeurig beschre
ven, vaak vergezeld van een of meer gede
ta,illeerde zwart-wit tekeningen. Er wor
den determinatietabellen gegeven ter be
paling van de families, geslachten en soor-

ten. 
Bij elk dier w_orden bovendien nog syno
niemen, bibliografie en gegevens over het 
biotoop en de verspreiding gegeven. 
Achterin het boek bevindt zich een 130-tal 
zwart-wit foto 's, het is erg jammer dat 
deze vaak van matige kwaliteit zijn; zon
der de tekst zijn ze voor determinatie nau
welijks bruikbaar. 
Wie ooit zelf op zoek wil gaan naar hage
dissen in Zuid-Afrika zal vee! plezier kun
nen hebben van de bijgevoegde landkaart, 
die samen met de alfabetische lijst van 
plaatsnamen een vrij nau~keurig beeld 
geeft van de precieze vindplaatsen. 
Voor wie gelnteresseerd is in Zuidafri
kaanse hagedissen is dit boek een must, 
maar er moet wei een flink financieel offer 
gebracht worden voor deze 3,5 em pure 
informatie in eenvoudige slappe kaft. Het 
boek kan rechtstreeks bij de uitgever be
steld worden. 

Frits van Leeuwen 


