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De J apanse vuurbuiksalamander, 
Cynops pyrrhogaster( 1) 
Een overzicht van gegevens uit de literatuur 

lngezonden: februari 1982 

INLEIDING 
Dit art.ikel is het eerste van een serie 
art.ikelen, waarin elke bijdrage zal gaan 
over een aspekt van de Japanse vuurbuik
salamander, Cynops pyrrhogaster. Deze 
stukjes zijn het resultaat van de werk
zaamheden van de doelgroep salamanders 
van de NVHT 'Lacerta' . Deze doelgroep 
bestaatnu,januari 1982, ruimeenJaar. Op 
de bijeenkomsten van het afgelopen jaar 
hebben de !eden, waarvan de meesten in 
Den Haag, Amsterdam en Haarlem 
wonen, ervaringen en kennis uitgewisseld 
over deze salamander. Deze soort is 
beschermc! volgens de Wet op de 
Bedreigde Uitheemse Diersooorten en om 
die reden mogelijk minder geschikt voor 
verder aquarlumonderzoek. Dit dier mag 
niet zonder meer door iedereen meer 
worden gehouden. Toch hebben we deze 
salamander als eerste gekozen, omdat 
ieder lid van de doelgroep ervaring had 

met dit dier. Het leek aantrekkelijk om 
over dit, ook overigens vee! gehouden 
dier, de gegevens eens op een rijtje te 
zetten. Het stond al vast dat deze sala
mander goed in Ieven te houden was en 
ook goed tot voortplanting te brengen. Dat 
er niettemin de Iaatste jaren erg weinig 
over dit dier gepubliceerd is in aquarium
en terrariumtijdschriften werd als een 
gemis gevoeld. In deze serie stukjes zullen 
daarom allerlei onderwerpen aan de orde 
komen die te maken hebben met het 
houden van deze salamander in het aqua
rium: voedsel, gedrag, voortplanting, 
opfok, etc . In deze eerste bijdrage zal een 
algemeen overzicht gegeven worden over 
de biologie van Cynops pyrrhogaster. 
Hier wordt dus niets nieuws gezegd. Het is 
een samenvatting van verspreide litera
tuurgegevens, die als een soort basis moet 
dienen waar de ervaringen met dit dier in 
het aquarium aan vastgeknoopt kunnen 
worden. 
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UITERLIJK 
Er bestaan verschillende duidelijke 
beschrijvingen van het uiterlijk van de 
Japanse vuurbuiksalamander (THORN, 

1968; RlMPP, 1978; verschillende terra
riumhandboeken) . De volgende beschrij
ving is gebaseerd op de uitvoerige be
schrijving van TSUTSUI (1931) . 
Cynops pyrrhogaster is een wat gedrongen 
uitziende watersalamander van 9 tot 12 em 
lang. De bovenzijde is chocolade-bruin tot 
zwart gekleurd, de onderzijde is oranje of 
rood met zwarte vlekken of strepen. Soms 
overheerst het zwart en is er aileen een 
rode stippeling of marrnering. De kop is 
tamelijk kort , de snuit is afgestompt. De 
staart is ongeveer even lang of iets Ianger 
dan kop en romp samen en heeft bij het 
mannetje vaak een draadvormig aanhang
sel aan het uiteinde. De huid is egaal 
korrelig en ruw. Het dier bezit stevige 
poten met vier vingers en vijftenen. 
Er bestaan duidelijke verschillen tussen de 
geslachten. Het wijfje is groter dan het 
mannetje . De totale lengte van een vol
wassen mannetje is ± 85 tot 105 mm , 
zelden meer dan I 10 mm, terwijl die van 
het wijfje varieert van I 00 tot 120 mm, 
soms zelfs meer dan 130 mm. Het meest in 

het oog springende verschil zijn de 
huidklieren van het mannetje. Het man
netje heeft achter de ogen aan weerszijden 
een grote, uitstekende, flapachtige para
toi'de klier, die ongeveer in het verlengde 
ligt van de richels aan weerszijde van de 
rug (dorsolaterale richels). Het heeft een 
grote, gladde, ronde klier aan weerszijden 
van de nek aan het uiteinde van de keel
plooi. Het heeft bovendien een wat 
plattere en kleinere ronde klier hoven de 
aanzet van de voorpoten. Het mannetje 
heeft uitgesproken lengterichels over de 
rug (vertebraal}, langs de rug (dorsolate
raal) en op de grens van zijde en onderzijde 
(ventrolateraal), zodat de lichaamsdoor
snede als het ware vijfhoekig is. Bij het 
wijfje is aileen de vertebrale richel 
duidelijk. De cloaca van het mannetje is 
groot en gezwollen, die van het wijfje is 
kleiner, maar wei enigszins vergroot in de 
paartijd. De huid van het mannetje is 
ruwer en minder egaal korrelachtig dan bij 
het wijfje. De ledematen en de vingers en 
tenen van het mannetje zijn aile Ianger dan 
die van het wijfje. De staart van het man
netje is meer zijdelings afgeplat en heeft 
een staartvin aan onder- en bovenzijde. De 



DeJapanse 
eilanden waar 
Cynops 
pyrrhogaster 
voorkomt. 
kaartje: 
SPARREBOOM 

staart is overal ongeveer even hoog en 
heeft een betrekkelijk stomp uiteinde met 
een staartdraadje. De staart van bet wijfje 
loopt meer toe naar bet uiteinde en mist bet 
draadje. Speciaal in de paartijd zijn deze 
geslachtsverschillen duidelijk. Bovendien 
vallen dan nog de volgende kenmerken op: 
Het klierenstelsel van bet mannetje is meer 
geprononceerd. De huid van bet mannetje 
voelt zachter aan door de uitscheiding van 
de klieren. Het mannetje heeft een licht
blauwe of paarse glans aan de zijkant van 
kop, lichaam en staart. Ook de onderkant 
heeft een witachtige tot blauwe tint. Soms 
zijn bij het mannetje 7 of 8 zwarte vlekken 
of strepen zichtbaar op de zijkant van de 
staart. 
De J apanse vuurbuiksalamander is zeer 
variabel van uiterlijk. Niet aileen zijn er 
verschillen in grootte, staartvorm en buik
kleur op ver uit elkaar liggende plaatsen 
van zijn verspreidingsgebied, ook binnen 
kleinere gebieden en zelfs binnen een 
populatie komen exemplaren voor die 
afwijken van het in die populatie over
wegende type. Juist dit laatste is een van 
de problemen die het beschrijven van 

ondersoorten heeft bemoeilijkt. De ver
schillende vormen zijn niet met een 
duidelijke lijn geografisch van elkaar af te 
scheiden. 
Japanse onderzoekers hebben daarom 
geen ondersoorten benoemd maar spreken 
van verschillende typen ('races'). Ze 
hebben de eigenschappen van zeer vele 
exemplaren, afkomstig uit verschillende 
delen van Japan, onderzocht en behalve 
naar verschillen in uiterlijk ook gekeken 
naar verschillen in gedrag (KAwAMURA & 

SAWADA, 1959; SAWADA, 1963ab). 
Slechts een van de door hen onderscheiden 
typen is nadien beschreven als ondersoort, 
nl. de vorm die voorkomt in het gebied van 
Sasayama: Triturus pyrrhogaster sasaya
mae. (MERTENS, 1969). C. pyrrhogaster 
van Hiroshima wordt door MERTENS be
schouwd als nominaatvorm. 
Van de dieren die via de dierenhandel 
betrokken zijn is helaas meestal niet 
bekend waar ze precies vandaan komen. 
Zeer vele van de door lietbebbers ge
houden salamanders komen in gedrag en 
uiterlijk het meest overeen met de van 
Sasayama beschreven vorm. In bet vol
gende hoofdstuk worden de meest sail
lante karakteristieken opgenoemd van de 
zes verschillende vormen die KAwAMURA 

en SAWADA onderscheiden hebben. Om de 
hierboven genoemde reden zullen we op 
basis van die kenmerken echter aileen een 
heel grove richtlijn hebben bij de deter
minatie van de door ons gehouden dieren 
en niet tot een volkomen zekere bepaling 
kunnen komen van de herkomst van onze 
dieren. 

VERSPREIDING 
De Japanse vuurbuiksalamander heeft een 
zeer grote verspreiding. Hij komt voor van 
het noorden van Honshu tot op de zuide
lijke eilanden Shikoku en Kyushu en 
kleine eilanden daar in de buurt, inklusief 
bet gelsoleerde Oki. Hij ontbreekt op bet 
grote noordelijke eiland Hokkaido. Val
gens MERTENS ( 1969) komt hij bovendien 
voor op bet Aziatische vasteland, in bet 
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gebied van de benedenloop van de Yang
tse-kiang rivier. De op bet vaste land voor
komende vorm die door MERTENS als een 
ondersoort van Cynops pyrrhogaster 
wordt beschouwd, wordt echter door 
andere onderzoekers gerekend tot een 
aparte soort: Cynops orienta/is (zie de 
synonymie in THORN, 1968). Het voor
komen van verschillende vertegenwoor
digers van het geslacht Cynops in China, 
het feit dat Cynops pyrrhogaster in Japan 
zo'n grote variabiliteit heeft en bet ver
warrende gegeven dat dierenhandelaren 
soms dieren verslepen en onjuiste infor
matie geven, heeft wei geleid tot ondui
delijkheden en misverstanden omtrent de 
systematische status van bepaalde soorten 
van Cynops (FREYTAG & EBERHARDT, 

1977; FREYTAG, 1979; RISCH & ROMER, 

1980; BISCHOFF & BOHME, 1981, p. 146-
147). We Iaten bier de Chinese Cynops
soorten buiten beschouwing en bepalen 
ons tot een overz'icht van de zes verschil
lende vormen van C. pyrrhogaster die in 
Japan onderscheiden worden door KA WA
MURA & SAWADA ( 1959) en SAWADA 
(1963a). Een samenvatting hiervan is ook 
te vinden in THORN ( 1968) en MERTENS 

(1969). De Japanse onderzoekers gebrui
ken het woord ras ('race') in de betekenis 
van 'vorm, type, variant' en nadrukkelijk 
niet als ondersoort. MERTENS ( 1969) ge
bruikt echter het woord ras ('Rasse') wei 
als synoniem van het begrip ondersoort. 
Om misverstanden te voorkomen zai bet 
woord 'ras' bier niet worden gebruikt. 

naam- verspreiding representatieve kenmerken 
aanduiding 
Hiroshima Kyushu, Shikoku, Onregelmatige zwarte vlekken op buik, 

Chugoku, Awaji, Oki neigend tot twee lengterijen. Zwarte vlekken 
kunnen geheel ontbreken ( varieteit 
immaculiventris, KREFFT (1898), 
zie MERTENS (1969). 

Sasayama oostelijk Chugoku en Onderzijde karmijnrood met twee 
Kinki ten noorden van onregelmatige zwarte banden aan weerszijde 
Kobe. van buik; vormen dikwijls onregelmatig 

netwerk. Zwart bezaaid met talrijke 
witte puntjes. 

Atsumi schiereiland van Atsumi Klein van formaat met relatief hoge staart. 
(ten zuidoosten van Licht gekleurde streep over midden en aan 
Nagoya) weerszijden van de rug. Wei staartdraad bij 

man maar paarse gloed in paartijd ontbreekt. 
Kanto vlakte van Tokyo Korte maar relatief hoge staart met stomp 

uiteinde. Weinig uitgesproken blauwe kleur 
en staartdraad bij man in paartijd. Zijkanten 
van buik zwart; in bet midden een rode 
lengtebaan. 

Tohoku noorden van Hondo, Groot formaat. Aaneengesloten grote zwarte 
ten noorden van de vlekken, vooral op zijden van de buik. 
typen Kanto en 
'Gemengd' 

'Gemengd' Chubu (centraal Hondo) Zeer variabel zwart vlekkenpatroon 
en zuidelijk Kinki (ten opde buik. 
zuidoosten van Osaka) 
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De verschillen in gedrag die tussen enkele 
vonnen bestaan, zullen genoemd worden 
onder de beschrijving van het voortplan
tingsgedrag. 

BIOTOOP 
Cynops pyrrhogaster leeft het grootste 
dee! van het jaar overwegend in het water. 
Hij bewoont vijvers en stilstaand, helder 
water, maar ook bergbeekjes. Hij komt 
voor op hoogten van 0-1500 m (THORN, 

1968). Zoals dikwijls bij algemeen voor
komende soorten, is er geen nauwkeurige 
omschrijving van eventuele specifieke 
biotoopeisen. KREFFT ( 1905, in MERTENS. 

1969) venneldt dat dit de meest voor
komende salamander is in Japan, aan te 
treffen in alle waterlichamen, zowel in het 
bos, op het veld , in stedelijke gebieden en 
in tempelparken. TSUTSUI ( 1931) geeft 
verspreid enkele gegevens over plaatsen 
die de dieren in een bepaald seizoen 
opzoeken: Overwintering vindt plaats op 
het land, onder rottende bladeren, onder 
stenen en op andere vorst- en sneeuwvrije 
plaatsen d:e niet te droog worden, maar 
ook wei op de bodem van de vijver in de 
modder. Midden maart worden salaman
ders in he~ water aangetroffen bij een 
temperatuur van 7°-8°C. Ze zijn dan 
overwegend 's nachts aktief. Het mannetje 
komt, indien het op het land overwinterd 
heeft, eerder aan op de voortplantings-

plaats dan het wijfje. Deze migratie schijnt 
's nachts plaats te vinden, of bij regen. In 
het paarzeizoen schijnen beschaduwde 
plekken de voorkeur te hebben boven aan 
de zon blootgestelde plekken in het water. 
Tijdens het paarseizoen worden meer 
mannetjes aangetroffen aan de waterop
pervlakte; de wijfjes kruipen op de bodem, 
aan de rand van de poe!, gevolgd door 
enkele mannetjes. Waarschijnlijk mede 
doordat de wijfjes zich aan te 
opdringerige avances van de mannetjes 
willen onttrekken, onttrekken ze zich 
tevens aan de waameming. Buiten de 
paartijd worden echter, volgens TSUTSUI 

( 1931) weer meer vrouwtjes dan 
mannetjes gevonden. 
De paartijd begint onmiddelijk na de 
winterrust. In midden-Japan is dit eind 
maart- midden mei , soms tot begin juni, 
bij een watertemperatuur van 8° -I5°C, 
soms ook nog bij temperaturen van 1.8°
I90C. Het hoogtepunt van de paartijd valt 
in april. Ze paren dan op elk tijdstip van de 
dag, zowel in de zon als in de schaduw. 
Najaarsparing (in november) komt wei 
voor, zij het niet veelvuldig. 
Er verstrijkt enige tijd tussen de paring en 
het afzetten van de eieren, minstens twee 
dagen maar meestal ongeveer een maand. 
Eieren worden afgezet in de schemering, 
ook wei overdag, wanneer de watertem
peratuur gestegen is tot waarden tussen 
14° en 20°C. SAWADA (1963b) vermeldt 
dat onder kunstmatige omstandigheden 
verschillende watertemperaturen, varie
rend van l2°-27°C, geen invloed hebben 
op de paargewoonten. 
Na de voortplanting verlaat een dee! van 
de dieren het water. Op het punt van de 
mig ratie bestaat nog niet veel duidelijk
heid . TSUTSUI ( 1931) vermeldt dat in vee! 
gevallen de voortplantingsbiotoop be
woond wordt tot de winter. THOR ( 1968) 
venneldt dat er wei exemplaren op het land 
overwinteren, maar dat de dieren in het 
algemeen na de zomer op het land te 
hebben doorgebracht , in de herfst terug
keren in het water. 
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PARING 
Het paarspel verschilt niet wezenlijk van 
dat van de Europese Triturus-soorten, 
maar wei op enkele onderde1en. Een 
uitvoerige beschrijving geeft TSUTSUI 
( 1931), een goede samenvatting vindt men 
in THORN (1968). Speciale aandacht voor 
bepaalde facetten van het paarspel vindt 
men bij KAWAMURA & SAWADA (1959), 
SAW ADA ( 1963ab), FREYTAG ( 1970) en 
KLINGE (1915). 
W anneer een paarbereid mannetje een 
andere salamander in zijn buurt ziet, 
zwemt of loopt hij er onmiddellijk op af en 
raakt met zijn snuit de cloaca of nek van 
bet andere dier aan. Als het een wijfje is, 
dan raakt bet mannetje opgewonden, zodat 
de cloaca opengaat en de papillen, die er 
uitzien als een klein bosje haren, zichtbaar 
worden. Direkt nadat het mannetje heeft 
vastgesteld dat het een wijfje is, beweegt 
het zich voor het wijfje en duwt de zijkant 
van zijn nek tegen haar snuit, terwijl bet 
zijn staart ombuigt naar de kant van bet 
wijfje. Zijn staart maakt een soort 
waaierbewegingen met korte tussenpozen. 
Tijdens dit waaieren komt bet mannetje 
gewoonlijk in aanraking met de snuit van 
het wijfje. Het paarspel duurt in bet al
gemeen voort totdat bet wijfje een reaktie 
gee ft. 
De mannetjes van de Sasayama vonn ver
tonen een enigszins verscbillend paarspel: 
Ze plaatsen gewoonlijk een achterpoot op 

de rug of op de nek van ·het wijfje. Een 
soortgeJijk gedrag vertonen ook de man
netjes van de Atsumi vorm. Dit is het 
paarspel dat TSUTSUI (1931) beschrijft en 
dat ook gesignaleerd wordt door KLINGE 
(1915) en FRI::YTAG(I970). KLINGE (zie 
ook KLINGELHOFFER, 1931, p. 435) be
richt op dit punt dat bet mannetje zowel 
een achter- als een voorpoot op bet wijfje 
zet, FREYTAG ( 1970) vermeldt de waar
neming dat aileen de achterpoot op het 
wijfje wordt geplaatst. Het mannetje blok
keert de gang van het wijfje verder door 
haar snuit naar beneden te drukken of door 
zijn voorpoot onder haar snuit te bouden 
(TSUTSUI, 1931) en zijn kop tegen de hare 
te drukken. Vanuit die positie waaiert bij 
geurstoffen uit zijn cloaca naar de kop van 
het wijfje. 
Indien een wijfje ingaat op de avances van 
het mannetje, geeft ze een teken van be
reidheid door zachtjes tegen de zijkant van 
de nek van bet mannetje te duwen met baar 
snuit. Haar cloaca is op dit moment tot een 
soort buisje verlengd. Vrouwtjes van de 
Kanto vorm vertonen een wat afwijkend 
gedrag op dit punt: Ze duwen niet aileen 
tegen de nek van het mannetje, ze bijten 
erin. Vrouwtjes van de andere typen doen 
dit vrijwel nooit. Bovendien wordt dit 
signaal door mannetjes van andere vormen 
dan die van Kanto nauwelijks herkend. 
Indien bet mannetje bet teken van instem
ming van het wijfje opvangt, dan houdt het 

Schcmatische voorstclling van het paargedrag van C. 
pyrrlwgaster. 
A. Sexe herkenning door het mannetje. 
B. Verschil tussen het hofmaken dooreen Sasayama 

mannetje (hoven) en door de andere pyrrhogaster 
mannetjes (beneden). 

c C. Positieve reaktie van een wijfje. 
D. Het wijfje volgt het mannetje en raakt zijn staart 

aan. 
E. Het mannetje Iicht de staart open zet sperma af. 
F. Opname van het sperma. 
Atbeeldinguit: KAWAMURA&SAWADA, 1959. 
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meestal op met zijn staartwaaieren en 
begint naar voren te !open, voor het wijfje 
uit. Zijn staart maakt daarbij slang-achtige 
golvende bewegingen. Het wijfje volgt 
hem en raakt daarbij nu en dan de golvende 
staart aan met haar snuit. Yrouwtjes van de 
Kanto vorm vertonen in dit gedrag een 
klein verschil met de andere vormen: 
Meestal bijten ze in de zijkant van de staart 
van het mannetje. Andere mannetjes dan 
die van de Kanto vorm herkennen dit teken 
nauwelijh en gaan er meestal vandoor. 
Het mannetje stopl na enkele em met I open 
en tilt zijn staart wat op, zonder de golf
bewegingen met de staart te staken. Nu zet 
het mannetje een wit spermastaafje af. Dit 
is ± 3 mm lang (SAWADA, 1963b), 
volgens TSUTSUI ( 1931) 0,5-1 mm dik en 
5-6 mm lang. Yolgens SAWADA (1963b) 

verschilt het formaat van het spermastaafje 
enigszins per vorm en is het formaat bo
vendien afhankelijk van de grootte van het 
mannetje- Soms wordt tot 3 a 4 maal 
achtereen sperma afgezet. 
Na de sperma-afzet loopt het mannetje 
weer verder naar voren en wordt gevolgd 
door het wijfje. Door precies achter het 
mannetje aan te !open loopt het wijfje over 
het spermastaafje heen. Als alles goed 
gaat, er komen nl. vele mislukkingen 
voor, komt de wat uitgestulpte cloaca van 
het wijfje zo in kontakt met het sperm a, dat 
dan gewoonlijk aan de cloacarand blijft 
kleven_ Binnen 30-60 minuten wordt het 
sperma in de cloaca opgenomen. 
Een enkele keer komt het voor dat het 
mannetje op dit ogenblik een stevige beet 
toedient aan het wijfje, vlak voor de 
achterpoten of aan de achterpoot zelf 
(KLINGE, 1915; KLINGELHOFFER, 1931; 
TSUTSUI , 1931 ; FREYTAG, 1970). 
Yolgens TSUTSUI ( 1931) neemt een wijfje 
per paring slechts een spermapakketje op, 
volgens KAWAMURA & SAWADA ( 1959) in 
enkele gevallen twee en zelden drie. Per 
seizoen kan een mannetje vele malen 
sperma afzetten; een wijfje kan 
verschillende malen sperma opnemen 
(SAWADA, J963b) . Het is niet bekend hoe 
vaak. 
Het wijfje begint op zijn vroegst twee 
dagen na de bevruchting, maar meestal na 
ongeveer een maand eieren af te zetten. 
Spermatozoen kunnen lange tijd opgesla
gen blijven in de cloaca van het wijfje 
TSUTSUI ( 1931) beschrijft een geval van 
een in het najaar bevrucht wijfje, dat in het 
volgende voorjaar, na 190 dagen, be
vruchte eieren afzette. 
Ten slotte is van Cynops pyrrhogaster 
waargenomen dat bij tijd en wij1e ook 
wijfjes waaierbewegingen met de staart 
uitvoeren (TSUTSUI, 1931) . Dit verschijn
sel is ook bekend van de 
Europese Triturus-soorten en door 
HALLIDAY ( 197 4) gelnterpreteerd als 
pseudo-mannelijk gedrag, veroorzaakt 
door sexuele onthouding. 
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EIAFZET 
De eiafzet vindt eveneens plaats op een 
wijze die sterk overeenkomt met die van 
de Europese Triturus-soorten. Het wijfje 
zoekt een geschikte plant op een rustige 
plaats in ondiep, stilstaand water. Het ei 
wordt op zijn diepst ongeveer I 0 em onder 
de wateroppervlakte gelegd, op een be
schaduwde plek. Het wijfje vouwt met de 
achterpoten een blad rond haar cloaca. Het 
blijft zo 3 tot 5 minuten roerloos zitten en 
legt dan een ei in het omgevouwen blad . 
Vervolgens kleeft ze met behulp van haar 
voetzolen het blaadje dicht met een ge
latineuze afscheiding uit de cloaca. In de 
regel worden de eieren stuk voor stuk af
gezet, soms worden in een blad twee of 
drie eieren gelegd. De kortste tijd die 
waargenomen is tussen het leggen van het 

ene en het erop volgende ei is 20 minuten 
(TSUTSUI, 193 1 ). Meestal is die tijd Ianger. 
Eieren worden afgezet op waterplanten als 
Oenanthe stronifera, enkele soorten Hy
drocotyle, Viola , Ranunculus, Artemisia, 
Plzalaris en Polygonum. Als er geen 
waterplanten te vinden zijn, worden de 
eieren ook wei gelegd op oeverplanten 
waarvan de takken in het water hangen, 
zoals Milletia japorzica en Rosa multi
flora . De salamanders kiezen een zacht, 
klein, makkelijk te vouwen bladen leggen 
het ei daarop, ook wei tussen twee af
zonderlijke bladeren. Een geschikt, lang 
blad kan voor vele eieren gebruikt worden. 
Het wordt dan tel kens weer omgevouwen. 
In moerassen komt het vaak voor dat 
eieren droog komen te staan, doordat ze zo 
dicht aan de wateroppervlakte zijn afge
zet. Bovenstaande gegevens zijn aile af
komstig van TSUTSU I ( 193 1 ) . 
Gemiddeld legt een wijfje ongeveer 200 
eieren per seizoen (THORN, 1968); TSUTSUI 

registreert een hoogste aantal van 324 
eieren. Hij vermeldt ook dat de ouders de 
eieren wei opeten, maar geeft niet aan of 
deze waarneming in de vrije natuur is 
gedaan of uitsluitend in het aquarium. 

LARVEN 
De ontwikkeling van het embryo is af
hankelijk van de temperatuur van het 
water. De larve komt uit ongeveer 20-30 
dagen nadat het ei gelegd is (THORN . 1968; 
TSUTSUI, 193 1 ). De eiafzet gaat door tot in 
juli. De larve is beschreven in oudere 
Japanse literatuur (OYAMA en IWAKAWA), 

waarnaar verwezen wordt in TSUTSUI. 

Deze literatuur is mij helaas niet 
toegankelijk geweest. De pas uitgekomen 
larve meet I 0-12 mm, he eft drie paar 
uitwendige kieuwen en een paar balan
ceerders onder aan de kop, net als de 
larven van vele andere salamandersoorten. 
De staartvin loopt over de rug door tot 
ongeveer op de kop. De voorpoten bestaan 
nog uit korte uitsteeksels met drie tenen; er 
is nog een grate hoeveelheid dooier aan
wezig aan de buikzijde. In de loop van een 
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week gaan de voorpoten groeien en ver
dwijnen de balanceerders; ook de achter
poten beginnen zich te ontwikkelen. 
In de natuur vindt de metamorfose over het 
algemeen plaats in de zomer, vanaf 
midden juli tot eind augustus, meestal 
binnen een maand na het uitkomen (!). 
TSUTSUI meldt geen gevallen van neotenie 
in de natuur. Pas gemetamorfoseerde 
salamandertjes meten 30-50 mm. Ze 
verlaten het water en brengen de eerste 
jaren op het land door, op beschutte 
plaatsen onder stenen en stukken hout aan 
de oever van het water. De rode kleur van 
de buik verschijnt geleidelijk na de 
metamorfose en wordt pas fel-rood in het 
tweede Ievensjaar. Die kleur is volgens 
TSUTSUI ( 1931) helderder rood bij het 
wijfje dan bij het mannetje. De Japanse 
vuurbuiksalamander is in zijn derde jaar 
geslachtsrijp (TSUTSUI, 193 1), volgens 
THORN ( 1968) na twee of drie jaar. Jonge 
exemplaren hebben dikwijls een rode of 
oranje streep over rug en staart. 

KWE~ 

Het kweken i~1 gevangenschap is 
verschillende malen vermeld in aquarium
en terrariumtijdschriften en vindt nog 
regelmatig plaats, blijkens de opgaven in 
het mededelingenblad van Lacerta. Een 
voorwaarde voor de voortplanting, die in 
vele verslagen genoemd wordt, is een 

daling van de watertemperatuur in de 
winter gedurende enkele maanden 
(0-l5°C, THORN, 1968; HAZELZET. 

1977). HAZELZET geeft een kweekverslag 
van deze salamander in Lacerta ( 1977) . 
Het is interessant dat enkele van zijn 
bevindingen niet overeenstemmen met 
gegevens van TSUTSUI. Hij vermeldt dat de 
ontwikkeling van ei tot larve drie weken 
duurt bij 20°C, zes weken bij I5°C of 
iien weken bij 8°C. Deze gegevens 
stemmen nog redelijk overeen met de 
bovengenoemde, maar een groot verschil 
is vast te stellen in de tijdsduur van het 
uitkomen van de larve tot aan de meta
morfose. Deze ontwikkeling duurde bij 
HAZELZET ( 1977) van twee maanden bij 
een gemiddelde watertemperatuur van 
25°C tot vier en een halve maand bij een 
gemiddelde watertemperatuur van l5°C. 
Een praktijkervaring bij het kweken in 
gevangenschap is dat de gekweekte jonge 
salamandertjes dikwijls een ivoorgele 
buikkleur hebben. Dit wordt geweten aan 
een eenzijdig voedselaanbod (THORN, 

1968). De genoemde Japanse literatuur 
geeft geen gegevens over het voedsel van 
volwassen dieren en Iarven in de natuur. 

VERWIJZINGEN 
In bovenstaand overzicht zijn zoveel 
mogelijk gegevens verzameld over het 
natuurlijk voorkomen van Cynops pyr
rhogaster. Zelfs van zo' n algemeen voor
komend dier blijft echter kennelijk nog 
vee! onbekend. Nu is er natuurlijk ook vee! 
gepubliceerd in het Japans en deze pu
blikaties zijn voor ons niet toegankelijk. 
Vele oudere Japanse publikaties zijn wei 
opgenomen in de grote bibliografie van 
GANS (1949) , zodat zein principe wei op
gespoord zouden kunnen worden. Over 
deelgebieden van de Japanse herpetofauna 
bestaan Engelstalige publikaties, maar die 
behoeven hier niet opgesomd te worden 
(zie van de Zoological Record de delen 
Amphibians en Reptiles). Een standaard
werk over de herpetofauna van Japan is 
STEJNEGER (1907). Over de leefwijze van 



159 

de dieren wordt hierin ecbter weinig ver
meld. 
Aquarium- en terrariumboeken en artike
len zijn niet allemaal opgespoord en ge
noemd in de literatuurlijst. V oor een goed 
boofdstuk over de Japanse vuurbuiksala
mander zie allereerst THORN ( 1968), die 
ook raad geeft voor bet houden in bet 
aquarium; verder KLINGELHOFFER ( 1931), 
RIMPP (1978) en MA1Z & V ANDERHAEGHE 

( I 977). De volgende tijdschriftartikelen 
kunnen bier nog genoemd worden: WOL

TERSTORFF (1906, 1928), HENSLEY 

(1958), KLINGE (1915). Mooie kleuren
afbeeldingen van de verschillende varie
teiten vindt men in DIESENER ( 1978). 

SUMMARY 
This article is the first of a series, dealing with the 
Japanese common newt, Cynops pyrrhogaster. This 
newt has been chosen as a subject by the studygroup 
'salamanders' of the NVHT Lacerta. The following 
contributions to this series will be written by other 
members of this group, who will deal with different 
aspects of the keeping and the breeding of this newt in 
the aquarium. The present article gives a summary of 
the literature on Cynops pyrrhogaster. paying special 
attention to what is know of its natural occurrence and 
its reproductive behaviour. This exposition is mainly 
compiled from the papers by TSUTSUI ( 1931 ), 
KAWAMURA & SAWADA ( 1959) and SAWADA 
(1963ab) and supplied with data from THORN 
(1968). 
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De (var-)aanhouder wint! 

l ngezondcn: j uni 198 1 

INLEIDING 
Dit artikel verhaalt over de verzorging van 
Varanus sa/vator in het terrarium en 
Ievens over de moeizame genezing van 
mondrot bij een van de dieren. 
Yeel van de gei.mporteerde Indische 
varanen of bandvaranen worden verzon
den vanuit Thailand . Dit wil echter n i~t 
zeggen dat ze in dat land daadwerkelijk 
gevangen zijn . Thailand fungeert a ls een 
soort verzamelplaats voor allerle i dieren 
uit omliggende Ianden. Bij een aantal ex
porteurs in Bangkok worden de Indische 
varanen o nder slechte omstandigheden 
' ' opgeslagen'', tot er voldoende zijn om 
verzonden te worden. Dit langdurig op
slaan komt de gezondheid en de weerstand 
van de dieren uiteraard niet ten goede. 
Dikwijls zitten er honderden bij e lkaar in 
beto nnen, donkere bakken. Reinigen of 
ontsmetten van de bakken is uit den boze, 
want dat kost geld en tijd. Als voedsel 
wordt e r af en toe een handjevol gekko' s 
o .i .d . in de bakken geworpen (pers. med. 
FREEK GILLISSEN). Door deze werkwijze is 
het niet verwonderlijk dat de dieren 
meestal ondervoed, ziek en beschadigd 
Europa binnenkomen. Het sterftecij fer 
onder de ingevoerde lndische varanen zal 
dan oak erg hoog zijn. 
De aangeboden dieren in de Nederlandse 
handel zij n meestai niet groter dan zo ' n 
I 00 em. Deze " redelijke · · afmetingen 
verle iden nogal wat Iie thebbers om tot 
aankoop over te gaan. Is men in staat de 
dieren op te knappen en gezond te houden, 
dan ontstaan er huisvestingsproblemen. 
Een beetje lndische varaan wordt gemak
kelijk 200 em lang. Ze kunnen zelfs uit
d ijen tot zo 'n 300 em. Men moet dus be
schikken over enorrne ruimtes om de 
dieren te geven waar ze recht op hebben. 
Kan men aan deze voorwaarden voldoen, 

dan is Varanus salvator een dankbaar 
te rrariumdier. Ze worden erg snel tam en 
le ren hun verzorger goed kennen. Yoed
selproblemen zijn er niet , a ls men zich nie t 
door de gra te hoeveelheden laat afschrik
ken . Kan men in het gelukkige bezit van 
een paartje komen, dan lijkt het me goed 
mogelijk om met Varanus salvator te 
kweken. 

HERKOMST 
Varanus salvator bewoont in een zevental 
ondersoorten het hele Zuidoost-aziatische 
gebied . Yij f hiervan hebben een erg klein 
verspreidingsgebied (Philippijnen, Anda
manen, Togean eilanden). De nominaat
vorrn (V. s . salvator) komt voor van Sri 
Lanka in he t westen tot zuid Ch ina in he t 
noordoosten. Naar he t zuiden komt hij 
voor tot op Sumatra en Borneo. De laatste 
o ndersoort V. s. bivittatus , die zich van de 
nominaatvorrn onderscheidt door de aan
wezigheid van Iichte lengtestrepen op de 
nek , komt voor op Java en de kleine Soen
daeilanden. 
Deze varanensoort komt voor in vochtige 
bossen, in mangrovegebied en op rivie r
oevers. Op Sri Lanka is hij vooral te 
vinden in de omgeving van rijstvelden, 
waar hij jacht maakt op zoetwaterkrab
ben. Om deze reden wordt hij daar be
scherrnd . Duidelijk is wei. dat voor het 
voorkomen van V. salvaror water nood
zakelijk is. 

DE DIEREN 
Varanus salvaror is een grate, donker
bruine hagedis. Op de lange staart liggen 
een aantal geelachtige dwarsbanden. Op 
de rug liggen enkele rijen geelachtige 
punten of rosetten. De poten zij n geban
deerd met kleine, geelachtige punten. 
De verschillende exemplaren tonen vaak 
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zeer uiteenlopende tekeningspatronen. 
Helaas zijn de meeste ingevoerde Indische 
varanen van het mannelijk geslacht. 
Vrouwelijke dieren zijn in Nederland 
moeilijk verkrijgbaar. De reden hiervan 
kan waarsehijnlijk ten dele door de navol
gende punten verklaard worden: 
a. Bij veel soorten varanen leiden de 

vrouwelijke dieren een meer verborgen 
Ieven dan de mannen. Ze zullen dus 
minder gevangen worden. 

b. Wordt er onverhoopt toeh een vrouwtje 
gevangen, dan wordt ze geeontroleerd 
op drachtigheid. Draagt ze inderdaad 
eieren dan wordt ze gedood. De eieren 
en het vlees worden beschouwd als een 
Iekkemij. Hier staat gelukkig tegen
over dat in diverse streken Varanus 
salvator als uitermate giftig wordt 
besehouwd. 

Momenteel verzorgen we twee exempla
ren in het terrarium. Na sonderen bleken 
het mannen te zijn. Helaas zijn weer nog 
niet in geslaagd om enkele wijfjes te 
pakken te krijgen. We houden ons ten 
zeerste aanbevolen! 
Beide dieren hebben een naam. Hier 
sehijnen ze naar te gaan luisteren als ze 
eenmaal goed ingeburgerd zijn. Tot op 
heden is dit nog niet het geval. 
Nummer een heet Remco en is ongeveer 
een meter lang (verhouding kop/romp: 
staart=41 :59). Hij weegt ongeveer 1000 
gram. Dit exemplaar is handtam en vrij 
rustig van aard. 
Nummer twee is Debbus. Hij is pas 68 em 
lang (kop/romp:staart=30:38) en weegt 
350 gram. Dit dier is nog niet echt hand
tam. Hij houdt er niet van om vastgepakt te 
worden. Bijten doet hij niet meer; wei 
dreigen als je te dieht in de buurt komt. Hij 
wordt wei steeds handelbaarder. 

HET TERRARIUM 
Het terrarium is 260 em lang, 60 em diep 
en 150 em hoog. De bodem is in tweeen 
verdeeld, de ene helft is een landdeel en de 

andere het waterdeel. Dit laatste bestaat uit 
een betonnen bassin met afvoer. Het 
diepste punt is. 35 em terwijl de totale 
inhoud ongeveer 45 liter is. Het landge
deelte is bedekt met Novilon. Hieraan 
geven wij de voorkeur omdat het beter te 
reinigen is dan een bodem met zand of 
aarde en dus veel hygieniseht:;r is. Het is 
verkrijgbaar in tamelijk natuurlijke 
kleuren en het is erg slijtvast. Als klim
gelegenheid zijn er een aantal grote takken 
en enkele grote plastic planten in het ter
rarium aangebracht. 
Voor verwarming en verliehting wordt 
gezorgd door een I 00 W persglaslamp 
boven een tak, een 100 W infraroodlamp 
boven het waterbassin en twee 40 W TL
buizen bovenin het terrarium. De smoor
spoelen van de TL-buizen zorgen voor een 
plaatselijke bodemverwarming. Hierdoor 
varieert de temperatuur overdag tussen de 
24 en 30°C ('s nachts tussen 17 en 20). De 
bodem kan plaatselijk een temperatur van 
35 graden krijgen. Op de tak vlak onder de 
persglaslamp kan de temperatuur zelfs op
lopen tot zo 'n 40 °C. Overdag is het water 
23 tot 28 °C, 's naehts 17 tot 20 °C. De 
luchtvochtigheid is overdag 40 tot 60 % en 
's nachts 50 tot 80 %. 

YO EDSEL 
Indisehe varanen zijn, net als aile andere 
varanen, echte roofdieren die uitsluitend 
dierlijke kost tot zieh nemen. Jonge 
varanen eten veel insekten e.d., grotere 
dieren Ieven voomamelijk van zoogdie
ren, vogels, vissen, reptielen en amfi
bieen. Naast levende prooien eten lndi
sche varanen ook aas. In het terrarium was 
dit bijvoorbeeld merkbaar, doordat be ide 
dieren graag ''bedorven'' kuikenhartjes 
aten, welke al aardig stonken. ''Bedorven 
voedsel'' wordt slechts zelden gegeven, 
hoewel ik geen schadelijke gevolgen heb 
kunnen waarnemen. 
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zuur (12cc HCL 1-normaal op 1 liter 
water) . In het drink/badwater ging oak 
verdund zoutzuur (6cc H CL 1-normaal op 
1liter water). 
De kleinste overleed op 19 oktober 1980. 
Het sektierapport wees emstig mondrot en 
longontsteking uit. Debbes kochten we t:~ 
later bij om het overleden exemplaar te 
vervangen. De grootste (Remco) over
leefde de mondrot. Uit onderstaand over
zicht zal blijken hoe moeizaam dit ging. 
Remco werd vanaf I november 1980 ge
dwangvoederd. Om de vier a vijf dagen 
kreeg hij een of twee eendagskuikens, 
muizen of stukken orgaanvlees. Tegelij
kertijd werden vitamine- en kalkprepara
ten toegediend. 

Het menu van onze lndische varanen be- I 0-1 0-1980 
staat uit eendagskuikens, stukken kip, 

De bek wordt dagelijks 
"geschuurd" I)let verdund 
zoutzuur (12cc 1-normaal 
op 1literwater). Hetdrink
water wordt aangezuurd 
met 1-normaal zoutzuur 
(6ccop 1literwater) . Debek 
wordt dagelijks ingesmeerd 
met Terramycineoogzalf. 
De neuspunt is aangetast en 
necrotisch. Het dode weef
sel word! weggeknipt. De 
toestand van de bek is zeer 
slecht. Deze verspreidt een 
duidelijke rottingslucht. 

kuikenhart, kuikenmaag, kuikenlever, 
runderlever , muizen, hamsters, rauwe 
eieren, kattenvoer uit blik, milt , zoet- en 
zoutwatervis. Vis wordt slechts weinig 
gevoerd, daar dit enorm stinkende ontlas-
ting veroorzaakt. 
Met het voedsel krijgen de dieren ook 
Arnrepcal, Diervital , melkzure kalk en 16-1 0-1980 
vitamine D3 op waterbasis. 
De dieren worden gemiddeld twee maal 
per week gevoerd. 

MONDROT EN DE GENEZING 
ERVAN 5-11- 1980 
Op 12 september 1980 kochten we twee 
Indische varanen. De dieren waren erg 
agressief, moeilijk hanteerbaar en maak-
ten ccn gczonde indruk. Binnenin de bek 
was niets verontrustends te zien. De dieren 12- 11 - 1980 
werden ondergebracht in een quarantaine-
terrarium. De grootste van de twee wilde 
af en toe wei iets eten, de kleinste at niets. 
Beide dieren werden lusteloos en bleken 
na control!'< te leiden aan mondrot. De 
dieren waren preventief behandeld met 
Ripercol tegen wormen. 
In de bek zat nogal wat kaasachtige sub
stantie. Dit werd dagelijks verwijderd. De 
bek werd "geschuurd " met verdund zout-

De toestand van de bek 
gaat niet vooruit. In plaats 
van Terramycinezalf wordt 
nu dagelijks Panalog
zalf gebruikt. 
Remco vertoont duidelijke 
verschijnselen van· long
ontsteking. Waarschijnlijk 
zijn er schadelijke bacte
rieen uit de bek in de Ia n
gen terechtgekomen. De 
toestand is vrij kritiek. Als 
therapie krijgt hij een kuur 
van vijf dagen met Kana
mycine intramusculair (0,2 
ml/kg dier). 
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22-11-1980 Geen verschijnselen meer 
van longontsteking. De 24-01-1981 
toestand in de bek veran-

(I 00.000 EH/Iiter water) 
Einde Belcomycinekuur. 
Er worden op aanraden van 
OORRESTEIN (Utrecht) 
geen nieuwe medicamen
ten meet toegediend. Ook 
wordt er gestopt met de 
waterstofperoxyde en het 
verdunde zoutzuur. Remco 
moet het vanaf nu zelf 
trachten op te lossen. 
Dwangvoederen gaat ge
woon door. De kaasachtige 
substantie wordt niet meer 
verwijderd om beschadi
gen in de bek te voorko
men. 

dert weinig. 
24-11-1980 Er wordt begonnen met een 

14 dagen durende kuur met 
Chlooramfenicol oraal per 
capsule ( 40 mg/kg dier). In 
plaats van Panalog-zalf, nu 
dagelijks Globenicol oog
zalf in de bek. 

7-12-1980 Einde Chlooramfenicol
kuur. De bek gaat vooruit, 
doch de kaasachtige sub
stantie blijft steeds terug
keren. 

13-12-1980 

27-12-1980 

5-01-1981 

15-01-1981 

Faecesonderzoek wijst 
wormeieren uit. Er wordt 
begonnen met een nieuw 
medicijn. Remco krijgt ge
durende 4 dagen I maal 
daags Acetamidonitro-
thiasol oraal (I ml/kg dier) 
Kaasachtige substantie 
blijft terugkeren. Op aan-
raden van CLAESSEN 

(werkgroep ziekten) wordt 
een kuur van 14 dagen met 
Amfoterycine oraal (5 mg/ 
kg dier) gestart. 
Er wordt gestopt met het 
"schuren" met verdund 
zoutzuur. De bek wordt nu 
uitgebruist met waterstof
peroxyde 3% en nage
spoeld met hibitane. In het 
drink/badwater gaat nog 
steeds zoutzuur. 
De kaasachtige substantie 
blijft terugkeren. Op aanra
den van OORRESTEIN 

(Utrecht) wordt een nieuwe 
kuur begonnen. Nu lx 
daags Belcomycine 
(10.000 EH/liter water) 
intra-musculair, gedurende 
10 dagen. Tegelijkertijd 
wordt I x daags de bek 
gespoeld met Belcomycine 

6-04-1981 
11-04-1981 

21-04-1981 
21-05-1981 

Ripercolinjectie. 
Dwangvoederen wordt 
gestopt. 
Ripercolinjectie. 
Remco eet voor de eerste 
keer zelfstandig en wordt 
a1s genezen beschouwd. 
Het heeft dus zo'n acht 
maanden geduurd eer de 
mondrot verdwenen was. 

Zowel Remco als de later aangeschafte 
Debbus eten allebei goed. Opmerkelijk is 
wei, dat ze beide bang zijn voor levende 
prooien, hoe klein deze ook zijn. 

SUMMARY 
Some notes are given on Varanus·salvator. Most of 
the animals are imported from Thailand and arrive in 
a very poor condition in Holland. Two animals were 
bought in 1980. Both were ill. Only one survived 
after 7 months of treatment. 
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Het embryo op 
15- 11 -79 
Foto: BARNETf 

Na tien dagen 
( 19-11 -79) 
Foto: BARNETI 

K weken in gevangenschap met Lias is childreni; 
een nieuwe incubatie techniek 
Dit anikel is eerdcr vcrschencn in Herpctofauna 
I I (2): 15-18 (Australie) 
Vcrtaling: BRANDENBURG 

INLEIDING 
Mijn pythons zijn niet in aparte kooien 
gehuisvest, maar zitten het hele jaar bij 
elkaar in een gemeenschappelijke kooi. 
Omdat L . childreni er om bekend staat 

gemakkelijk tot voortplanting over te gaan 
onder dit soort omstandigheden, heb ik 
eigenlijk nooit serieus overwogen om de 
mannetjes en vrouwtjes voor een "ge
plande" paring apart te zetten. 
Op 15 juni 1979 zag ik dat twee pythons 
aan het paren waren. Deze paring, waarbij 

ze niet gestoord werden, duurde zo'n 50 
minuten. Het resulteerde bij dit vrouwtje 
helaas niet in eieren. In de tijd daarna 
werden geen paringen meer waargenomen 
(in het terrarium bevonden zich enkele 
kisten, die als schuilplaats dienst deden). 
Regelmatig werden de vrouwtjes onder
zocht en half september bleek een van de 
vrouwtjes zwanger te zijn . 

EIEREN 
Op I 0 oktober 1979 Iegde ze vier eieren. 
Drie waren 5,0 em lang en 2,2 em dik, de 
vierde was 5 ,5 em lang en 2, I em dik. De 
eieren werden in een plastic doosje in de 
broedmachine gezet. Ze lagen in vermicu
lite dat de eieren ook door een laag van 
ongeveer een em dikte bedekte. Het ver
miculite werd vochtig gehouden. 
Tijdens de incubatieperiode varieerde de 
temperatuur tussen de 29,5 en 32°C. De 
eieren werden elke dag geinspecteerd . 
Ats het nodig leek, werd er water over het 
vermiculite verstoven . In het begin van de 
eiontwikkeling was dat bijna dagelijks, 
maar dat werd later duidelijk minder (het 
plastic doosje was afgesloten). 

HET KAPOTTE El 
lk had uitgerekend, dat de eieren rond 
december zouden uitkomen. Bij de in
spectie op 9 november vond ik een ei dat 
van het ene uiteinde tot het andere was 
opengespleten. Uiteraard was ik erg ver
baasd. Het ei was pas 3 1 dagen geleden 
gelegd en pas halverwege de geschatte 
incubatietijd. Bij een wat nauwkeuriger 
onderzoek bleek, dat het ei was openge
barsten en dat het embryo nog onvol
doende ontwikkeld was en zeker nog niet 
klaar was om uit het ei te kruipen. Het ei 



Hct embryo, net 
opgchangen 
(9- 11 -79) 
Foto: BARNETT 

Vla.k voor hcl 
vcrlatcn van hct ci 
( 1- 12-79) 
Foto: BARNETT 

was onder invloed van inwendige krach
ten , ontstaan door een overmatige vocht
opname, kapotgegaan . Het ei werd ver
wijderd , maar wat nu? AI kijkend naar de 
"kleine roze slang" liggend in zijn ver-

nielde ei, pro beer je toch een oplossing te 
vinden waarbij het diertje het kan over
leven, in plaats van het ei weg te gooien en 
te denken, dat je in ieder geval een er
varing rijker bent. Opeens moest ik 
denken aan een soort kribbetje in een 
vochtige omgeving. De slang lag nog 
netjes in zijn ei dat wijd open stond. Als ik 
de juiste omstandigheden kon creeren, zou 
het misschien werken. Alles was in ieder 
geval beter, dan werkeloos toezien, dat het 
diertje doodging. 

HET EXPERIMENT 
Begonnen werd met een plastic brood
doosje met een doorzichtige deksel zonder 
enige ventilatie . Een laag vermiculite van 
twee em bedekte de bodem. Deze laag 
werd rijkelijk van vocht voorzien (vee! 
meer dan bij zich normaal ontwikkelende 
eieren). Het doorzichtige deksel was 
makkelijk voor het controleren van het ei , 
zonder daarbij het deksel te moeten ver
wijderen. 
Het leek mij noodzakelijk om ervoor te 
zorgen, dat het ei geen direct contact had 
met het vochtige vermiculite . Om dit te 
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bereiken werd eerst de bodem uit een 
margarinekuipje gesneden. In dit kuipje 
werd het ei opgehangen met behulp van 
een viertal draadjes (zie foto). Het kuipje 
met ei werd in het brooddoosje gezet. Het 
ei hing ongeveer een em hoven het voch
tige vermiculite. Doordat de bodem uit bet 
kuipje was, kon de vochtige Iucht vrijeren 
gelijkmatiger circuleren. 
Tijdens het ophangen van bet ei werd een 
deel van bet eiwit gemorst en ging dus 
veri oren. 
Er werd tijdens het experiment geen extra 
water aan het vermiculite toegevoegd. Het 
deksel van het brooddoosje werd aileen 
verwijderd als er foto's genomen werden. 
Doordat het deksel doorzichtig was, kon er 
toch ten allen tijde zicht op het embryo 
blijven. Om bet embryo een beetje te 
draaien voor observaties en foto' s werd 
gebruik gemaakt van een steriele sonde. 

GEBOORTE 
Tenslotte kroop het jonge mannetje op I 
december over de rand van het ei en kwam 
aldus enkele uren voor de andere jongen 
ter wereld. In totaal had het diertje 23 
dagen in een "erg open" omgeving door
gebracht en het was toch in een erg goede 
conditie. Als terrariumhouder is bet uit
eindelijke doel tocb bet nakweken van de 
dieren die je boudt. Soms, zoals in dit 
geval, kom je dan voor nieuwe en inte-

KREKELS 

ressante situaties te staan. Het scbenkt 
natuurlijk erg veel bevrediging als bet 
resultaat onverwacht positief is. 
De volgende twee jongen werden ook op 1 
december geboren, de laatste werd de 
volgende dag geboren. De ontwikkeling 
had dus 53 (54) dagen geduurd. Aile 
jongen vervelden voor bet eerst op II de
cember. Het voedsel bestond in bet begin 
uit kleine skinks, Lampropholis guiche
noti. 

BESLUIT 
De hierboven beschreven tecbniek maakt 
het mogelijk om de ontwikkeling van bet 
embryo in de laatste helft van de incubatie 
direct te volgen. Mijn bedoeling is, om in 
de toekomst te proberen met soortgelijke 
eieren de ontwikkeling vanaf een vroeger 
stadium te vervolgen door zelf een in
snijding in het ei te maken. Misschien is 
het zelfs mogelijk om met behulp van 
steriele bulpmiddelen de gebele ontwi~
keling van eicel tot volgroeid reptiel te 
bekijken en te bestuderen. 

SUMMARY 
In October 1979 a female Liasis childreni laid four 
eggs. On the 9th of November one of the eggs was 
discovered to be split from end to end. The egg, with 
the half-grown embryo, was suspended in a mar
garine container without bottom and placed in an 
extremely moist environment. 
On the first of December the young male crawled 
out of the egg several hours earlier then the other 
three. 

De moeilijkheid met krekels is dat ze buiten plantaardig, ook cfierlijk voedsel moeten 
hebben. We proberen dit nate bootsen door hondenbrokken, vissenvoer enz. te geven, 
want we kunnen moeilijk een aparte insektenkweek voor de krekels opzetten. Wat we 
wei kunnen doen is bet voeren met meelwormpoppen. De poppen worden door de 
meeste reptielen niet gegeten omdat ze niet bewegen en de torren zijn zeer slecht te 
verteren. In plaats van ze nu weg te doen drukt u ze dood en goo it zein de krekelkweek. 
U hoeft niet bang te zijn voor schimmelvorming want na S min. zijn aile poppen 
verorberd. 
Een bijkomend voordeel is dat, bij voedering met meelwormpoppen, kanibalisme 
onder de krekels minder voorkomt. 
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BEVEILIGING VAN EEN BIMETAAL-THERMOSTAAT 

De conventionele bimetaal-thennostaat is nog steeds de eenvoudigste en goedkoopste 
oplossing om de temperatuur van een terrarium te regelen. Als de ingestelde temperatuur 
is bereikt, openen zich de kontakten van de thennostaat en wordt de warmtebron 
uitgeschakeld, zodat de temperatuur niet verder zal stijgen. Soms gebeurt het wei, vooral 
bij oude thennostaten, dat de kontakten op een kwaad ogenblik aan elkaar vast blijven 
kleven en de verwarming dus niet wordt uitgeschakeld bij de ingestelde temperatuur. Het 
gevolg is dan dat in het terrarium de temperatuur levensgevaarlijk kan oplopen. Om de 
dieren een onaangename hittedood te besparen, kunnen we de thennostaat op een 
eenvoudige manier beveiligen met behulp van een tweede thennostaat, de bevei
ligingsthermostaat. In de bestaande schakeling staat de warmtebron in serie geschakeld 
met de thermostaat. We sluiten nu de beveiligingsthennostaat in serie aan met de reeds 
bestaande schakeling en stellen hem zo in dat hij onder nonnale omstandigheden steeds 
net niet uitschakelt. De ingestelde temperatuur van de beveiligingsthennostaat is dan 
bijvoorbeeld een graad hoger dan die van de andere thennostaat. B lijven nu de kontakten 
van de eerste thermostaat vastkleven dan kan de temperatuur nooit verder stijgen dan de 
op de beveiligingsthennostaat ingestelde waarde. De tweede thennostaat zal onder 
nonnale omstandigheden altijd ingeschakeld staan, de kontakten slijten dus niet en de 
kans dat de tweede thennostaat tegelijk met de eerste vastkleeft is dus zeer klein. 

BT T 

_?...__......-------:a....,________-
220 v (/) 
In de hier getekende toestand is de verwarming uitgeschakeld omdat thermostaat T uit 
staat, wanneer de temperatuur daalt schakelt T de verwarming weer in. De bevei
ligingsthermostaat BT schakelt slechts dan uit wanneer de kontakten van T vastgekleefd 
zijn en de temperatuur te hoog dreigt te worden. 
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Elektronika in het terrarium (1) 
Een astronomische schakelklok 

lngczondcn: januari 198:! 

IN LEIDING 
Na jarenlang he t zomer- en winterritme 
van de daglengte in mijn terraria met de 
hand bijgehouden te hebben , ging ik er 
eens over nadenken hoe ik dit elektronisch 
zou kunnen regelen. Het gemak dient ten
slotte de mens. In de blokschema's die 
hierbij z ijn afgedrukt , is het resultaat te 
z ien: een uit zijn krachten gegroeide scha
kelklok . Het is geen eenvoudig geheel ge
worden , hij bevat ±50 C-MOS IC s, 100 
weerstanden , 30 condensatoren, 70 hal f
geleiders enz. Aspirant bouwers zullen 
daar terdege rekening mee moeten hou
den. Daar staat tegenover dat u he t helc 
jaar geen omkijken meer heeft naar de 
seizoensveranderingen in uw terraria . 
De volledige schema's plus bouwbe
schrijving zijn bij mij te bestellen, door 
overrnaking van f4,- op postg irorekc
ning nummer 30 59 006, onder vermel
ding·van ·schake lklok·. 

MOGELIJKHEDEN 
W at kunt u nu doen me t de klok? De Iengie 
van de dag in uw terraria, dus de 1ijd dal de 
lampen branden, word! door de klok ge
regeld. Deze daglengte is a fhankelijk van 
een weeknummer en dus onafhankelijk 
van natuurlijk daglichl. Pe r week wordt 
een nieuwe daglengte gekozen in stapje 
van een aantal maal 5 minuten. De klok 
van blokschema I werkt met een variabele 
ochtendtijd en een vasle avondlijd, d. w .z. 
dat de lam pen op een vas! tijds1ip · s avonds 
uitgaan. Hij kan ui1gebreid worden mel 
een eveneens variabele avondtijd (blok
schema 2), waardoor de naiUurlijke silu
atie nog beler benaderd word!. 
Tevens beslaat de mogelijkheid om ·s 
ochtends een tweede circuit op het hele of 

halve uur aan te schakelen, op een verder 
vrij te kiezen lijdstip dat later Iigl dan dal 
van he t eerste c ircuil. ·s Avonds schakelen 
be ide circuits tegelijk uil. In mijn geval 
schakelt het eerste circuit een automati
sche dimmer aan , waama de lampen in 
ruim een hal f uur langzaam opg loeien , he! 
1weede c ircuil schakell daama de TL
buizen aan , die niet gedimd worden. ·s 
A vonds worden de TL-buizen samen met 
de d immer uitgeschakeld , waarna de 
gloeilampen in ruim een half uur uitdoven. 
De voorzieningen voor dit 1weede circuil 
zijn zeer eenvoudig en in he! volledige 
schema aangegeven, maar kunnen even
tuee l weggelaten worden. Circuit I 
schake lt dan a ile verlichting. 
De uitbre iding met een variabele avondtijd 
word! beschreven in de bouwbeschrijving 
die u bij beste lling van de schema·s 
ontvangl. 

KOSTEN 
De kosten van de klok bedragen ± f 250,
aan onderde len. Bij de uitbreidi ng me t een 
variabe le avondtijd wordt blok 6 iets 
eenvoudiger en nog een tweede keer 
gebouwd (blok 9 in het tweede blok· 
schema). De extra kosten bedragen dan 
±J 30,-. 

WIJZIGING VAN DE 
DAGLENGTE-VARIA T IE 
He t schema is uitgetekend voor een klok 
die werkt voor de 33e breedtegraad, mel 
een daglengte-variatie van 4 uur en 20 
minuten. Wanneer de klok voor een 
andere breedtegraad moet werken, kan de 
programmering worden veranderd door de 
aans luitingen tussen blok 7 en blok 6 te 
veranderen (in blokschema 2 tevens tussen 
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blok 7 en 9). Dit wordt uitvoerig be
schreven in de bouwbeschrijving. 
Voor iedere breedtegraad kan de dag
lengte-variatie berekend worden met de 
fonnule die VAN LEEUWEN gee ft. 

WERKING 
In het blokschema is de werking van de 
klok gemakkelijk te volgen. De omcir
kelde cijfers corresponderen met de num
mers van de te bestellen schema's. De 
werking is in feite vrij eenvoudig. Er 
wordt eigenlijk aileen maar geteld. We 
beginnen bij de 50 Hz puis (50 trillingen 
per seconde) zoals we die in het stop
contact aantreffen en eindigen bij I puis 
(trilling) per jaar. De 50 Hz puis varieert 
weliswaar soms iets, maar voor ons doe) is 
dit nauwkeurig genoeg. De klok Ioopt per 
jaar I dag achter, want het jaar telt 52 
weken+ I dag (2 in een schrikkeljaar). 
Voor de dieren is deze verschuiving 
natuurlijk niet belangrijk. Tegen de tijd dat 
uw klok een week achter zou lopen, is vast 
wei eens de stroom uitgevallen, ofheeft de 
een of andere onverlaat de stekker uit het 
stopkontakt getrokken, zodat u de klok 
opnieuw gelijk moest zetten. 

lijk van het weeknummer, dat dus in blok 7 
wordt gekozen, wordt een bepaalde stand 
van de 5-minutenteller doorverbonden met 
de relais in biQk 8. Die stand bepaalt dan 
hoeveel maal 5 minuten na het starten van 
deze teller het duurt, voordat de relais om
schakelen, waannte dan de lampen aange
schakeld worden. Iedere week wordt een 
andere stand doorverbonden, zodat de 
lampen op een ander tijdstip aangaan. Het 
resultaat is dan een daglengte die, afhan
kelijk van de programmering, in het 
voorjaar geheel automatisch steeds Ianger 
wordt en in het najaar steeds korter. Rond 
21 juni en 21 december bevindt zich dan 
het keerpunt. 
Bij de uitvoering met een eveneens va
riabele avondtijd, wordt de 5-minutentel
ler van blok 9 uit blokschema 2 op een 
vergelijkbare manier bediend, maar dan 
met het doel de lampen uit te schakelen. 

DE5-MINUTENTELLER 
De 5-minutenteller kan aileen op het hele 
of halve uur gestart worden. Daarna be
paalt de programmering van deze teller in 
samenwerking met het weeknummer uit 
de wekenteller hoeveel maal 5 minuten na 
het starten het Iicht aangaat. In blok 4 

HET BLOKSCHEMA wordt de tijd van 8 uur afgetapt om de 
In blok I wordt de 50 Hz puis van het teller te starten. Op de Iangste dag schakelt 
elektriciteitsnet eerst bijgeschaafd en van het Iicht bij mij om 8.20 uur aan, op de 
storingen ontdaan, vervolgensopgeteld tot kortste dag om 12.40 uur. 's Avonds gaat 
een 5-minutenpuls in blok 2. Deze puis het Iicht steeds om 22.30 uit. Deze laatste 
gaat dan naar blok 3 en naar de 5-minuten tijd wordt ook weer in blok 4 afgetapt. De 
teller van blok 6 (en 9 in blokschema 2). In ochtendtijd van 8 uur is gekozen omdat 
blok 3 wordt de 5-minutenpuls opgeteld deze gemakkclijk afgetapt kon worden 
tot een halfuurspuls, wat dan de kleinste (gebeurt n.l. via het binaire getallenstel
tijdeenheid van de dag is. Deze wordt n.l. sel). Wanneer de 5-minutenteller op een 
verdeeld in 48 maal een half uur. Gelijk ander tijdstip gestart moet worden is het 
zetten geschiedt dus op het hele of halve eenvoudiger de klok b. v. een half uur voor 
uur. of achter te Iaten lopen. 
Aan de uitgang van blok 5 verschijnt een De uitschakeltijd 's avonds is vast in te 
weekpuls die verder wordt opgeteld in stellen in stappen van een half uur tussen 
blok 7. Dit is de wekenteller. Met behulp :W.OO en 24.00 uur. Het maximale ver
van deze weekpuls worden 52 uitgangen schil russen langste en kortste dag bedraagt 
(52 weken per jaar) bediend, die op hun 8 uur. Bij de uitvoering van de klok met 
beurt 27 elektronische schakelaars in blok een variabele avondtijd, wordt de puis van 
6, de 5-minutenteller, bedienen.Afhanke- de uitschakeltijd 's avonds gebruikt om 
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een tweede 5-minutenteller (blok 9 in 
blokschema 2) te starten. De program
mering van deze tweede teller bepaalt, ook 
weer in samenwerking met het weeknum
mer. hoe laat de lam pen uitgeschakeld 
worden. 

ANDERE GEBRUIKS
MOGELIJKHEDEN 
De wekenteller van de klok is voor allerlei 
andere doeleinden te gebruiken. A Is u b. v. 
in de maanden september en oktober een 
natte moesson wenst, kunt u met slechts 
enkele onderdelen de weken 35 tim 43 
bijvoorbeeld via een hygrostaat doorver
binden met een sproeiertje of iets derge
lijks. Wilt u dat het b. v. een dag in de week 
regent, dan kunt u die bepaalde dag met 
een sproeiertje doorverbinden. 
Als u 's winters een lagere temperatuur in 
uw terraria wenst, dan kunt u de desbe
treffende weeknummers een thennostaat 
Iaten inschakelen die de temperatuur in de 
bak lager houdt. Een andere methode zou 
kunnen zijn een dimmer tussen te Iaten 
schakelen die de verlichting pp een iets 
lager pitje zet, zodat niet aileen de tem
peratuur daalt, maar ook de lichtintensi
teit, wat in de natuur toch ook gebeurt. 

le en 2e kolom: detenninatie naar genus. 
1 . spleetogen 
2. geen spleetogen 
3. dorsale schubben gekield 
4. dorsale schubben ongekield 
5. 17-23 dorsale schubben 

40-50 dorsale schubben 
6. wonnachtig 
7. slangachtig 
8. dorsale schubben gekield 
9. dorsale schubben ongekield 
10. dorsaJe schubben gekield, 23-27 stuks 
II. dorsaJe schubben gekield, 19-21 stuks 
12. dorsaJe schubben ongekield, 23-27 stuks 
13. dorsale schubben ongekield, 17-19 stuks 
14. frontaalschild vemauwd 
15. frontaalschild niet vemauwd 
16. staartuiteinde gestreept 
17. staartuiteinde niet gestreept 
18. typisch vlekkenpatroon in de nekstreek 

TOTBESLUIT 
Het is hopelijk duidelijk geworden dat 
deze klok veel mogelijkheden biedt om 
aile regelmatig terugkerende handelingen 
in het terrarium te automatiseren, met 
name de regeling van seizoenen. Het is 
nog geen echte computer. maar daar staan 
toch wei een aantal voordelen tegenover. 
U heeft niets te maken met vast voorge
prograrnmeerde microprocessoren, want 
de klok wordt eenvoudig geprogrammeerd 
door het leggen van draadverbindingen. 
De echte computerdeskundige zal gruwe
len bij dit idee, maar voor de gewone 
hobbyist is het een zeer duidelijk, door
zichtig en minder kostbaar systeem. 

SUMMARY 
An electronic device to regulate seasonal changes in 
day length, humidity, etc. is discribcd. The con
struction is based on the mains frequency, which is 
divided into 5 min. 30 min .. day. week and year 
pubes. These arc all available to realise a hardware 
programming for different latitudes and climates. In 
this article only a broad discription can be given. 
More detailed information of the complex wiring 
diagram can be obtained (at Hfl. 4.- expenses) from 
the author. 
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3e, 4e en 5e kolom: detenninatie naar soort. 
3. neusvonn Viperaammodyte.'f, V. aspis, V. berus, 

beschubbings verschillen V. berus en V. ursinii 
11. beschubbings verschillen Natrix natrix, N. maura 

en N. tessellata 
12. beschubbings verschillen Elaphe quatuorlineata 

en E. longissima 
16. onderzijde nek van Coluber gemonensis en C. 

jugularis 
19. buikpatroon Coronella austriaca en C. girondica 

6e kolom: verspreiding over de te bezoeken streken. 
a. Slovenie 
b. Istrie 
c. Plitvice en omgeving 
d. Zadar- Split en omgeving 
e. Dubrovnik en omgeving 
f. Macedonie 
g. Bari en omgeving 
h. Sicilie 
i. Napels- Rome en omgeving 
j. Gardameer en omgeving 
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BOEKBESPREKING 

THREATENED AMPHIBIANS AND 
REPTILES IN EUROPE 
HONEGGER, R.E., 1981 

Dit supplementdeel is een herziene uitgave 
van de in 1978 gepubliceerde aflevering 
15 van de Nature and Environment Series 
van de Raad van Europa (Section des 
publications, BP 431 R6, =I= 67006 Stras
bourg Cedex, France). Buiten de te ver
wachten aanvullingen voor wat betreft 
referenties en wettelijke maatregelen en 
enkele ,ongunstige, statusveranderingen 
van soorten is het besch9uwde gebied in 
omvang teruggebracht om het in overeen
stemming te brengen met het eerste deel 
van het handboek. Ook ontbreekt de geo
politieke tabel. Verder is het prijsverschil 
opvallend: de oorspronkelijke uitgave 
kostte 20 FF, wat niet heeft mogen ver
hinderen dat diverse omissies en nomen
clatorische en drukfouten ongecorrigeerd 
zijn gebleven. 
De auteur gaat in op de veelsoortige oor
zaken van achteruitgang aan de hand van 
vele, dikwijls verbijsterende vborbeelden. 
Daama behandelt hij de beschermings
maatregelen die genomen zouden moeten 
worden of die reeds bestaan. Vervolgens 
een lijst van bedreigde soorten, die 
verderop nogmaals apart aan de orde 
komen en een lijst van amfibieen en rep
tielen die volgens HONEGGER wei gevaar 
lopen, maar waarover men nog niet vol
doende weet. Hier treft men bijvoorbeeld 
de gewone pad (Bufo bufo) aan! 
De categorieen van bedreiging zijn ont-

leend aan bet IUCN Red Data Book: uit
gestorven, in gevaar, kwetsbaar, zeld
zaam en onbepaald. Indien er evenwel on
voldoende gegevens bekend zijn over de 
vroegere of oorspronkelijke situatie, kan 
een dergelijke indeling subjectief van aard 
worden, wat niet wegneemt dat de ge
presenteerde algemene indruk van afname 
helaas juist zal zijn. 
Hoewel terrarianen en wetenschappers 
enkele mal en beschuldigd worden van ex
cessief verzamelen, doen opmerkingen als 
uitroeiing door onwetende lieden en op
voeding van het grote publiek gewenst, 
twijfelen aan het nut van dit werk indien 
het aileen maar onder ogen komt van her
petologen en liethebbers, die er meesten
tijds toch al van doordrongen zijn dat be
scherming noodzakelijk is. Bovendien 
zouden juist zij in de verleiding kunnen 
komen dit hoek als een handleiding te ge
bruiken om die zeldzame soorten eens in 
de natuur op te zoeken, met aile mogelijke 
geyolgen van dien. 
Wettelijke regelingen ten spijt, zal zich 
voorlopig de negatieve tendens, zeker die 
van habitatverwoesting, wei voortzetten. 
Niet aileen ver weg in de Middellandse 
Zee, maar dichterbij kan men aan het pla
teau van Margraten denken. Of, wie wil 
geen nieuwbouw huis met tuintje als dat 
ten koste van een sloot met kikkers gaat? 

H.A.J. in den Bosch 


