
lacerta 

Ocodia sinensis. Foto: F. Zuunnond. 

42e jaargang nr. 12 
september 1984 

n ederlandse ve r e niging voor h e rp tologie e n tcrrariurnkunde 



Henk Zwartepoone 
Wilgenhoek 66 
2906AK 
Capelle a/d Ussel 

lliustraties: 
R. Krilter. 

226 

lacerta 42e jaargang nr. 12, p.p. 225-2A4 

Redaktielaccrta : Tjaldo Brandenburg. C . van Zantenstraat 12A. 2551 PM Den H aag, tel. 07().974863. 
Frits van LeaJwen, Benedenlangs 22S, 102S KH Amsterdam, tel. 02().370350. 

RedaktieMededdingenblad: M.Th. Meeuw ... Prattenburg89, 2036SE H aarlem. 
Lcdm:~dministratie : J . Varkeviss<T, Chur<:hill·laan 14111 , 1078 OS Amsterdam, tel. 02().7 15215. 
Er<:leden : J.Th. ter Horst, Maastricht; D.J . van der Laan, Noorbcek; R.M. Meijer. Langeraar. 

Bij dit blad behoon lnhoudsopgave 42e jaargang, oktober 1983-september 1984 
Bij dit blad behoon mededelingenblad xrv, nr. 12 
Bij dit blad behoon een bijsluiter van Natuur en Boek, Den Haag 
Bij dit blad behoon een bijsluiter van de SLANGENEXPO- SERPO 

Geslaagde kweek in bet terrarium met de 
chuckwalla (Sauromalus obesus) 

INLEIDING 
De tot de familie der leguanen behorende 
chuckwalla (27-50 em) bewoont rotsach
tige woestijngebieden in het zuidwesten 
van de Verenigde Staten (Califomie, 
Nevada, Utah en Arizona) en het buurland 
Mel{ico. Het voedsel bestaat hoofd.zake
lijk uit plantaardig materiaal, zoals bla
den, bloemen, bloemknoppen en vruch
ten. De voorkeurslichaamstemperatuur 
bedraagt ca. 38°C. Verondersteld wordt 
dat de paartijd loopt van mei tot juni. 
Legsels van 5 tot 10 eieren worden gelegd 
vanjuni tot augustus. 

HETBEGIN 
Mei 1982 ontving ik twee totaal verma
gerde en beschadigde dieren. De dieren 
werden ondergebracht in een klein terra
rium (30x30x50 em) van watervast beton
plex. De inrichting bestond uit een aantal 
lavastenen en wat bloempotten voor de 
nodige schuilplaatsen. Het bakje werd van 
10.00 tot 22.00 uur verwarmd met een 
60W gloeilamp. De temperatuur varieerde 
van ca. 40°C onder de lamp tot ca. 32°C in 
de rest van bet verblijfje. Door de kleine 
afmetingen van bet bakje konden de dieren 

als bet ware ' op het voer worden gebon
den'. Direkt na ontvangst werden paarde
bloemen gegeten en de tweede dag werd 
reeds een mengsel van andijvie, appel en 
tomaat gegeten. Een duidelijke voorkeur 
voor gekleurd voedsel werd aan de dag 
gelegd. 

GEZONDHEID 
De wooden van beide dieren werden be
handeld met Gentamycinezalf (antibioti
curn voor dermatologische toepassing). 
Op een later tijdstip ontstane ontstoken 
tenen werden eveneens met dezelfde zalf 
met succes behandeld. Na verloop van 
enkele maanden kreeg het wijfje last van 
een verlamde voorpoot. Een vijfdaagse 
Vibramycinekuur (2 druppels per dag 
oraal toegediend) maakte hier een eind 
aan. De algemeen slechte konditie was 
zeker debet aan deze kwalen. Een en ander 
vond zeker zijn oorzaak in het feit, dat de 
dieren langdurig hadden verbleven onder 
slechte omstandigheden in een dieren
winkel. De nog niet uitgebluste wil om te 
blijven Ieven bracht de dieren er na ca. 
negen maanden weer redelijk bovenop. 
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YO EDSEL 
Het menu waarop de dieren werden ge
houden, bestond uit spinazie, andijvie, 
sla, tomaat, appel, peer, banaan, haver
vlokken, bloemen en bladeren van klein 
hoefblad en paardebloem, aangevuld met 
de preparaten camicon, sporavit, calciu·m
sandoz en multivit. Opmerkelijk was, dat 
het mannetje altijd als eerste at. Rond 
13.00 uur (3 uur na het aangaan van de 
verlichting), was de voorkeurslichaams
temperatuur waarschijnlijk bereikt en 
werd meestal gegeten. 

TERRARIUM 
Na vier maanden werden de dieren onder
gebracht in een speciaal voor hen ingericht 
terrarium (160x70x70 em). Het materiaal 
bestaat uit betonplex. De bodem en de 
achterwand zijn resp. geheel en gedeelte
lijk met cement behandeld en beschilderd 
met latexverf. De inrichting bestaat uit 
gestapelde zandstenen en lavabrokken en 
enkele dikke, ruwe peretakken en droog 
kienhout. Twee in de bodem gemetselde 
bakken (ca. 30x20x8 em) zijn resp. gevuld 
met turf en zand en uitsluitend zand. Dit 
i.v.m. het leggen van eieren. De bak met 
zand en turf wordt Iicht vochtig gehouden 
en via de bodem verwarmd door opstij
gende warmte vanuit het eronder staande 
terrarium. 

Het terrarium wordt verder verwarmd door 
twee 60W gloeilampen. Onder de lampen 
loopt de temperatuur op tot ca. 45°C, in de 
rest van het terrarium tot ca. 30°C. Regel
matig en vooral rood het middaguur wordt 
door de dieren vlak onder de lampen ge
zond. 

WINTERRUST EN PAARTUD 
Gedurende de maand januari 1983 aten de 
dieren beduidend rninder. Hun zeer goede 
conditie was daar de oorzaak van. Regel
matlg mestonderzoek had uitgewezen, dat 
de dieren niet besmet waren met inwen
dige darmparasieten. 
Op 2 februari werd een gloeilamp uitge
schakeld. Op 3 februari werd voor de 
laatste maal gevoerd; de dieren aten na
genoeg niet. Op 4 februari werd de tweede 
lamp vervangen door een van 40W, die 
weer een dag later werd vervangen door 
een van 25W. De temperatuur onder de 
lamp bedroeg nu 25°C; in de rest van het 
terrarium ca. 23°C. De dieren werden zeer 
inaktief. Op 14 februari werd de 25W 
lamp weer vervangen door een 60W lamp 
en op 15 februari werd de tweede gloei
lamp ook weer ingeschakeld. Op 16 
februari werd na een vastenperiode van 13 
dagen voor het eerst weer gevoerd. De 
dieren aten nauwelijks. Het mannetje 
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moest vervellen, rood 15 mei was die 
vervelling kompleet. De dieren aten toen 
zeer goed. Rond deze periode venoonde 
bet mannetje regelmatig het kopknikge
drag en beet bet wijfje af en toe zacht in de 
flanken . 
Op 27 mei werd de eerste paring waar
genomen. De kopulatie duurde ca. 10 
minuten. Een tweede kopulatie werd ge
zien op 29 mei en duurde 5 minuten. 

EIEREN 
Op 2 juli groef bet vrouwtje voor de eerste 
maal in de warme vochtige turf/zandbo
dem. Rood deze periode werd door beide 
dieren weinig gegeten. Op 6 juli groef zij 
's ochtends ook in de droge zandbodem en 
om 21.15 uur begon zij in de vochtige 
zand/turfbodem haar definitieve nest te 
graven. In ca. 2 uur tijd legde zij zeven 
eieren. Nadat de eieren door rnij waren 
weggenomen, dekte zij de legplaats netjes 
af. De eieren werden op een substraat van 
vochtig turf en zand in een afsluitbaar 
plastic doosje met een geperforeerd deksel 
ondergebracbt in een couveuse met een 
temperatuur van 31°C. Vijf eieren b1eken 
direkt al onbevrucht en een bevrucbt ei 
stierf na ca. 2 weken af. De bevruchte 

eieren waren ca. 3x2 em groot. 
Na het leggen van de eieren venoefde bet 
wijfje veel onder de lampen en na ca. drie 
dagen begonnen beide dieren weer goed te 
eten. Na ongeveer twee weken bezat bet 
vrouwtje weer haar oude proponies. 
Bij een bezoek aan de Londense dierentuin 
in augustus ontving ik enige informatie 
over het chuckwalla kweeksucces aldaar 
van 1982. Drie dieren lcropen na 82 tot 91 
dagen uit bet ei bij een temperatuur van 
30°C. Slechts een dier was op het moment 
van het bezoek nog in Ieven, het was in 
goede conditie en had bijna de volwassen 
lengte. 

HETJONG 
Op 15 september om 9.00 uur vertoonde 
bet resterende goede ei een scbeurtje en de 
neus van het jonge dier was zichtbaar. Op 
16 september (na een broedtijd van 72 
dagen bij 31 °C) kroop het jonge dier uit bet 
ei. Een dooierrest bezat het ca. 8 em grote 
diertje niet. Het gewicht bedroeg 7 gram. 
Het hagedisje werd ondergebracht in een 
glazen bakje ( 40x25x25 em) met een zand
bodem en enkele flagstones als schuil
plaats. Het werd verwarmd door een 25W 
gloeilamp, de temperatuur onder de lamp 
± 35°C. Om verdrinken te voorkomen 
werd slecbts een zeer klein waterbakje 
(jampotdeksel) ter beschikking gesteld. 
Hoewel allerlei soorten voedsel werden 
aangeboden, van bloemen tot en met in
sekten at het jonge dier niet. Daarom werd 
een mengsel van geprakte banaan, appel 
en honing, calcium en multivitaminen met 
een pipetje in de bek gebracbt. Het diertje 
likte dit mengsel vrijwillig op. Deze me
thode werd nog enkele malen herhaald met 
tussenpozen van enkele dagen. Per keer 
werd 0 ,3 ml van dit mengsel gegeten. In de 
Londense dierentuin aten de jonge dieren 
wei insekten. Op 12 november woog bet 
diertje 8 gram. Op 11 november werd de 
25W lamp vervangen door een van 
40W. De temperatuur onder de lamp 
bedroeg nu ca. 45°C. Van deze hitte werd 
door bet dier dagelijks gedurende een paar 
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uur geprofiteerd. 
Op 18 november begon het zelfstandig ge
sneden paardebloemen en bladen te eten 
en bet voedselprobleem was dus opgelost. 
Het dier werd nu ook aktiever. 

KONKLUSIE 
De chuckwalla staat bekend als een moei
Iijk houdbaar terrariumdier. Ik zou dit vol
Iedig willen onderschrijven. Uit mijn er
varingen mag blijken, dat de dieren slechts 
met veel moeite in een goede conditie en 
tot voortplanting zijn te brengen. Veel 
wannte en een gevarieerd vitaminen- en 
kalkrijk dieet zijn een eerste vereiste voor 
dit zeer aantrekkelijke dier. Dat met een 
grote dosis geluk de dieren ook nog tot 
voortplanting kwamen geeft hoop voor 
een boger aantal nakweekdieren voor 
1984. 
Met dank aan de Londense dierentuin voor 
de ter beschikking gestelde informatie. 

SUCCESFUL BREEDING WITH THE 
CHUCKWALLA (SAUROMALUS OBESUS) 
IN THE TERRARIUM 
May 1982 the author received a pair of damaged and 
emaciated chuckwallas. The animals were placed in a 
small terrarium and the wounds treated with anti-

TREKSPRINKHANEN 

biotics. The lizards were offered fruit, flowers and . 
greens, supplemented with several calcium- and 
vitamin preparations, and ate from the firSt day on. 
Within nine months the animals had completely 
recovered. After the firSt four months the lizards were 
removed to a plywood terrarium (160x70x70 em) 
ofwhich the backside and part of the bottom are 
covered with cement. Two trays in the bottom 
(30x20x8 em) are filled with respectively sand and a 
mixture of sand and peat. Several stones and pieces of 
wood create hidingplaces. Two bulbs light the 
terrarium and wann it to approximately 30°C up to 
45°C locally. From 2-14 February heating was 
decreased. May 27th the first copulation was obser
ved and July 6th the female laid seven eggs in the tray 
filled with the mixture of sand and peat. The eggs 
were removed and incubated in the same substrate at 
a temperature of 31 centigrade. Five eggs proved to 
be not fertilized, one died after two weeks. The 
seventh egg hatched September 16th after 72 days at 
31°C. The hatchling measured 8 em and weighed 7 
grams. It refused to eat, despite the large variety of 
vegetable and animal food offered. Therefore a 
foodmixture was prepared and brought directly into 
the hatchling's mouth. November 18th it started to 
eat chopped flowers and leaves of dandelion. 
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Er zijn bij terrariumhouders tenminste twee soorten treksprinkhanen aanwezig. Die twee 
soorten verschillen nogal in voedingseisen en het is dus zaak te weten welke soort je voor 
je hebt. Locusta migratoria eet eigenlijk aileen gras en grasachtige planten. De volwas
sen dieren zijn te berkennen aan de bebaring op de onderzijde van bet borststuk. 
Schistocerca gregaria eet naast gras ook graag bonebladeren, composieten en koolsoor
ten. De volwassen dieren zijn bier te berkennen door een pin-vormig uitsteeksel tussen 
de voorste poten. Schistocerca moet altijd de bescbikking hebben over droge zemelen 
om op te kauwen. Of de derde voor onderzoek veelgebruikte treksprinkhanensoort: 
Nomadacris septemfasciata bier ook gekweekt wordt, weet ik niet. Deze soort eet weer 
grotendeels grasacbtige planten. Treksprinkhanen in laboratoria bebben de neiging in 
dia-pauze (zeg maar in voortplantings-rust) te gaan als de daglengte korter wordt. 
Tenslotte nog de waarscbuwing dat sommige mensen allergisch zijn voor treksprinkha
nen. Een niet aflatende verkoudheid of iets in die geest zou mogelijk door trekspriilkha
nen kunnen worden veroorzaakt. 
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De J apanse vuurbuiksalamander, 
Cynops pyrrhogaster ( 4) 
Voortplanting in gevangenschap 

INLEIDING 
In deze Iaatste aflevering van de serie ar
tikelen over Cynops pyrrhogaster door 
Ieden van de Doelgroep Salamanders zul
len de ervaringen binnen ooze groep met 
de verschillende facetten van de voort
planting en de opkweek van deze sala
mander aan de orde komen. ID eerdere 
afleveringen werd door SPARREBOOM 
(1982) een overzicht van de literatuur ge
geven, door HAGEDOORN & KRIPS (1984) 
aandacht besteed aan de technische as
pekten van de huisvesting en door vAN 
LEEUWEN & MUDDE (1984) het gedrag en 
de verzorging van volwassen dieren be
schreven. 

PAARSTEMMING 
In hun natuurlijke woongebied Japan zijn 
de salamanders onderworpen aan een 
zomer-wintercyclus die vergelijkbaar is 
met de Nederlandse situatie: 's zomers 
lange dagen en gematigde temperatuur en 
's winters korte dagen met lagere tempera
turen. Het is daarom raadzaam een soort
gelijke zomer-winter variatie in bet aqua
rium na te bootsen. In de zomer geven de 
meesten van ons de dieren een lange dag 
( 16 uur Iicht) die we langzamerhand be
korten tot 8 uur Iicht in het hartje van de 
winter, daama wordt de daglengte weer 
langzamerhand verlengd, tot de zomerse 
waarde. 's Winters worden de dieren 
meestal bij een zo laag mogeliJ"ke tempe
ratuur (8 a 15j gehouden; in het vooljaar 
kan de temperatuur dan weer stijgen tot 
ca. 20 graden of iets boger. Onder deze 
omstandigheden komen de dieren in het 
vroege voorjaar in voortplantingsstem
ming, de mannetjes meestal iets eerder dan 
de vrouwtjes. In een enkel geval worden 
de salamanders onder konstante omstan-

digheden van Iicht en temperatuur ge
houden. Ook bij deze minder natuurlijke 
wijze van houden komen de dieren succes
vol tot voortplanting, zij het soms op vrij 
willekeurige tijdstippen in het seizoen. 

BRUILOFfSKLEED 
In de paartijd ontwikkelen de mannelijke 
dieren een bruiloftskleed. Verschillende 
klieren (in de oorstreek; in de hals bij de 
voorpoot), klierlijsten (op de scheiding 
van rug en zijkant) en de kloaka nemen in 
omvang toe. De staart kan een oranje- of 
blauwachtige kleurwaas krijgen, waar
door de zwarte vlekken duidelijker zicht
baar worden, en aan het uiteinde een kort 
draadje ontwikkelen. Ook kunnen de die
ren over bet hele lichaam een paarsachtig 
blauwe waas ontwikkelen, vooral op de 
flanken en de buik. De buikk.leur lijkt 
daardoor dan iets waziger. De Japanse 
vuurbuiksalamander is ondenneer in de 
ontwikkeling van het bruiloftskleed een 
zeer gevarieerde soort. Wij hebben typen 
met een zeer uitbundig baltskleed, maar 
ook dieren die in de paartijd niet of 
nauwelijks van kleur veranderen. Vrouw
tjes veranderen niet of nauwelijks van 
uiterlijk, hoogstens kan de kloaka iets 
groter worden. 

PAARGEDRAG 
Baltsgedrag vindt in bet begin van bet 
paarseizoen voomamelijk in de scheme
ring en's nachts plaats, op bet hoogtepunt 
van de voortplantingstijd vaak ook over
dag. In deze periode zitten de vrouwtjes 
dikwijls op verborgen plaatsen op hetland 
of tussen de waterplanten. Ze kunnen zich 
dan nauwelijks vertonen zonder door een 
of meer mannetjes te worden 'lastiggeval-
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len'. W anneer 's nachts plotseling het Iicht 
wordt aangeschakeld, vertonen de dieren 
zeerdikwijls een verhoogde paaraktiviteit. 
Als een bronstig mannetje een andere sa
lamander ziet, zwemt hij erop af en be
snuffelt het andere dier van zeer nabij. 
Soms blijft het bij een eenvoudig neus
aan-neus ruiken, vaak ook wordt er nog 
geroken aan de parotolden, nek, staart, 
buik, kloaka, en acbter de voorpoten. 
Waarschijnlijk is het besnuffelen bedoeld 
om de sexe van de andere salamander vast 
te stellen, want het dier verliest gewoon
lijk zijn belangstelling al snel als de andere 
salamander ook een mannetje blijkt te zijn. 
In het hoogseizoen zijn de mannetjes dik
wijls zo opgewonden dat het wei voorkomt 
dat ze, zij het kortstondig, andere man
netjes met de staart toewaaieren. Agressie, 
in welke vorm dan ook, of andere gedra
gingen die op territoriumvorming zouden 
kunnen wijzen, hebben we nooit gezien. 
Grote vrouwtjes lijken de voork.eur te ge
nieten, wellicht worden ze eenvoudigweg 
gemakkelijker door de mannetjes opge
merkt. 
Wanneer een mannetje een wijfje beeft 
gevonden en geldentificeerd, vertoont bij 
niet altijd baltsgedrag. Kennelijk kan hij 
aan het vrouwtje waarnemen (ruiken?) of 
ze wei of niet ontvankelijk is. Als een 
wijfje niet direkt bereid is tot paring, wat 
vrij vaak bet geval is, zai ze onrniddellijk 
vluchten bij de eerste verschijnselen van 
baltsgedrag. Ook wanneermeermannetjes 
tegelijk om een vrouwtje dingen, gaat ze er 

meestal meteen vandoor. Een wegvluch
tend wijfje wordt dikwijls nog geruime tijd 
achtervolgd door een of meer baltsende 
mannetjes, totdat ze erin slaagt zich tussen 
de waterplanten te verbergen of op het land 
te vluchten. Wanneer een vrouwtje wei 
bereid is tot paring, gaat ze vaak juist 
duidelijk zichtbaar op een open plekje 
zitten. Bij benadering door een mannetje 
blijft ze dan stil op de bodem zitten ofvolgt 
hem vanuit de waterplanten tot op de 
bodem. 
Bij de baits krommen de mannetjes de 
staart langs bet Iichaam naar voren en 
maken er met korte tussenpozen waaie
rende bewegingen mee, die een water
stroom veroorzaken vanaf de kloaka Iangs 
het in een flauwe S-bocht gebogen li
chaam. De opgezwollen kloaka is op dat 
ogenblik, afhankelijk van de staat van op
winding, in meer of mindere mate ge
opend. De iets riaar buiten stekende 
kloakapapillen kunnen daarbij aan de 
waterstroom geurstoffen afgeven. Tijdens 
het staartwaaieren kan het mannetje zijn 
lichaam in allerlei posities t.o. v. bet 
vrouwtje plaatsen, maar steeds is zijn kop 
in de nabijheid van die van het vrouwtje, 
zodat de waterstroom voortdurend op baar 
neus gericht blijft. Tegelijkertijd probeert 
hij het de weg te versperren dooreen voor
poot onder haar kop te plaatsen en haar 
neuspunt min of meer 'in te kleinmen' 
tussen de uitstekende parato"idklier op de 
nek en de klierbobbels bij zijn voorpoot. 
Dit insluiten vindt aileen plaats als de 
dieren zich op of nabij de bodem bevin
den. 
Somrnige mannetjes raken de wijfjes tij
dens het baltsgedrag in bet gebeel niet aan, 
andere brengen de vrouwtjes in positie 
door een achterpoot op hun nek te plaat
sen. Door somrnige mannetjes wordt bij 
grate opgewondenheid ook nog kortston
dig de voorpoot gebruikt om een vrouwtje 
in de .juiste positie te manoevreren. Deze 
wordt dan op de kop of de nek van bet 
vrouwtje geplaatst en de achterpoot hal
verwege de rug. 
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Binnen onze groep is bet baltsgedrag van 
de salamanders, net als de kleurtekening, 
bijzonder gevarieerd. Of een bepaald pa
troon van de buikkleur samengevat met een 
bepaald type paargedrag, is ons nog niet 
duidelijk. Ook al niet omdat bet lang niet 
altijd lukt een dier met zekerheid onder te 
brengen bij een van de typen zoals geci
teerd door SPARREBOOM (1982) uit 
KAWAMURA & SAW ADA (1959) en 
SAWADA (1963 a,b). We hebben wei de 
indruk dat elk mannetje steeds op dezelfde 
manier baltst. 
Tijdens de baits kan een willig wijfje af en 
tOe met de neus zachtjes in de nekstreek 
van bet mannetje duwen. Na een tijdje 
begint hij langzaam achteruit te lopen. Ais 
bet vrouwtje hem Diet volgt, begint hij 
opnieuw met zijn staart te waaieren. Voigt 
ze hem wei dan keert hij zich snel.om en 
loopt langzaam vooruit. De staart is nu niet 
meer langs het Iichaam gevouwen, maar 
wijst naar achteren terwijl hij langzaam, 
slangachtig kronkelend wordt bewogen. 
Het vrouwtje blijft volgen met de·neuspunt 
vlakbij de staart van de partner, totdat hij 
stopt en ze zijn staart met de neus raakt. 
Vervolgens steekt hij heel even de gestrek
te staart schuin omhoog en deponeert 
tegelijkertijd een spennatofoor (zaadpak
ketje) op de bodem. De spennatofoor is 
zichtbaar als een klein (ca. 3 mm lang), 
langwerpig, witachtig sliertje en bestaat 
uit een massa zaadcellen, bijeengehouden 
door een gelatine-achtige stof. Na bet 
neerzetten loopt hij zar.htjes door en pro
beert bet meelopende wijfje over bet zaad
sliertje te leiden. Op dat ogenblik is de 
kloaka van het wijfje, net als tijdens bet 
leggen van de eieren, tot een enigszins 
kegelvonnig puntje uitgestulpt en bevindt 
zich daardoor tijdens het lopen vlak hoven 
de bodem. In bet ideale gevalloopt ze met 
de uitgestulpte kloaka precies over de 
spennatofoor en blijft hij vastkleven aan 
de kloakalippen. Na verloop van enkele 
minuten is hij in de kloaka opgenomen, 
waar hij desintegreert. De zaadcellen wor
den bovenin de kloaka opgeslagen in '!e 

spennathecae (zaadopslagbuisjes) (NOBLE 
1931), totdat ze de tijdens bet leggen pas
serende eieren kunnen bevruchten. 
V aak mislukt het oppikken van het zaad
pakketje, bet kleeft dan vast aan een wil
lekeurig lichaamsdeel (meestal een poot of 
de staart) ofblijft op de bodem achter. De 
oorzaak van zo'n mislukking is vaak sto
ring door medebewoners van het aquarium 
of andere gebeurtenissen die de concen
tratie van het paar tijdens het zorgvuldige 
karwei negatief belnvloeden. 
Het lijkt erop of tussen de partners een of 
andere vonn van communicatie plaats
vindt omtrent het al of niet slagen van de 
operatie. Bij mislukking wordt bet vrouw
tje onrustig en kruipt wat rond, alsof ze bet 
zaadpakketje alsnog probeert te vinden. 
Het mannetje probeert in zo 'n geval door 
staartwaaieren dadelijk weer de aandacht 
van bet wijfje te trekken en bet hele proces 
kan opnieuw aanvangen. Men toe is het 
vrouwtje niet meer geinteresseerd, meest
al echter wei. Soms werden zo binnen een 
half uur twee of drie spennatoforen af
gezet. Hoe dikwijls een mannetje in een 
bepaalde tijdsspanne een spennatofoor 
kan produceren, hebben wij verder niet 
kunnen waarnemen. 
Wanneer de spennaopname wei gelukt is, 
maakt bet vrouwtje dit kennelijk op de een 
of andere wijze aan bet mannetje bekend. 
Hoe dit precies g~t, is nog steeds niet 
helemaal duidelijk. Eenmaal werd gezien 
dat een vrouwtje bet mannetje in de 
staartbasis beet, waarop hij wegvluchtte. 
Bij andere waarnemingen kon slechts 
worden vastgesteld dat bet 
mannetje werd verjaagd, zonder dat kon 
worden vastgesteld of bet vrouwtje hem al 
dan niet had gebeten. Over bet aantal 
malen dat bet vrouwtje spennapaklretjes 
kan opnemen, of deze afkomstig zijn van 
verschillende mannetjes en over de peri
ode tussen de spenna-opname en de ei
at"zet is ons op dit moment nog weinig 
bekend. Het laatste is waarschijnlijk 
vooral afhankelijk van de omgevings
temperatuur. 



Enkele uren oud ei 
van Cynops pyrrho
gaster ingevouwen 
in Sagiuaria. 
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EIEREN 
De vrouwtjes zetten de eieren stuk voor 
stuk af aan waterplanten. Meestal doen ze 
dit op niet a! te grote diepte: tot ca. I 0 em. 
Door HAGEOOORN & KRIPS ( 1984) worden 
een aantal planten genoemd die geschikt 
zijn voor het afzetten der eieren. Meestal 
besnuffelen de vrouwtjes de planten van
tevoren . Daarna proberen ze op de tast een 
geschikte plek te vinden vooreenei. Hier
bij worden de voetjes voortdurend met een 
soort graaiende beweging in de richting 
van de kloaka bewogen, die op dat og(m
blik net als bij de opname van de sperma
tofoor konisch is uitgestulpt. Wanneer 
beide voetjes tegelijk een houvast hebben 
gevonden, meestal een blad van een water
plant, worden ze aan beide kanten tegen de 
kloaka gedrukt. Als beide voetjes hetzelf
de blad vast hebben, is het op dit ogenblik 
vanwege de graaiende bewegingen strak 
over de kloaka heen gevouwen. Het ei 
wordt vervolgens in de ontstane holte ge
drukt, waarbij de voetjes h;t ei juist vol
doende ruimte geven om te passeren. Het 
blaadje wordt daama nog enige tijd dicht
gevouwen gehouden tot het ei zich vol
doende heeft kunnen vasthechten. Het ge
beurt ook wei dat het ei wordt ingeklemd 
tussen twee verschillende blaadjes, vooral 
als het aquarium heel dicht begroeid is. 
A Is een blad voldoende ruimte biedt omdat 
het heel groot is (b. v. Hydrocotyle) of heel 
Jangwerpig (b. v. Sagittaria), kan het ver
scheidene keren benut worden. De eiafzet 
kan maandenlang blijven doorgaan. 
De buitenkant van het ei bestaat uit een 

mm lang, waarin drie verschillende lagen 
zijn te onderscheiden. Daarbinnen bevindt 
zich de ca. 2 mm grote, bolvormige en 
creme-achtig gekleurde eicel. 
W anneer we zoveel mogelijk eieren willen 
behouden is het noodzakelijk ze bij de 
ouders uit het aquarium te verwijderen. 
We voorkomen daarmee dat ze geconsu
meerd worden. De salamanders zijn nL zo 
verzot op de eieren, dat het niet zeldzaarn 
is dat een vrouwtje haar zojuist gelegde ei 
onmiddellijk weer opvreet. De eieren 
brengen we nu in een apart aquariumpje 
over. We knippen daartoe de betreffende 
blaadjes los, zodat de eieren ongestoord in 
hun omhulling kunnen blijven zitten. 
In de nu volgende periode, ongeveer een 
maand, vindt de ontwikkeling van ei tot 
Jarve plaats. Langzaam verandert de aan
vankelijk bolvormige eicel in een komma
vormig embryo, dat steeds gedetailleerder 
op een Jarve gaat lijken. In de laatste fase 
verschijnen er op de ongeboren larve enke
Je donkere Jengtestrepen op de rug en zij
kant. Vaak kunnen we dan het Jarfje a! in 
het eiomhulsel zien bewegen. 
Niet aile eieren zijn Jevensvatbaar. Vooral 
de eerste en Jaatste eieren van het broed
seizoen zijn dikwijls minder van kwaliteit 
of voor een belangrijk dee! onbevrucht. 
Zwakke eieren worden al snel aangetast 
door waterschimmels (b. v. Saprolegnia), 
die het ei een wit en wollig aanzien geven. 
Aangetaste eieren kunnen we het beste 
verwijderen, ze zijn verder onbruikbaar en 
kunnen de kans op infektie van andere 
eieren aileen maar vergroten. Wanneer 
voortdurend aile eieren beschimmelen, is 
er wellicht iets mis met de watersamen
stelling. Het lijkt niet erg waarschijnlijk 
dat de eieren zeer nauwe eisen stellen aan 
b. v. zuurgraad en hardheid van het water, 
want in zijn natuurlijke woongebied komt 
Cynops pyrrhogaster in allerlei soorten 
water voor. In sterk vervuild water zouden 
overigens gezonde eieren, b.v. door een 
verhoogd nitrietgehalte, zodanig verzwakt 
kunnen raken dat schimmels alsnog de 

ovaal, gelatine-achtig omhulsel van ca. 4 kans krijgen ze te infekteren. 



Larve, ongeveer 
twee weken voor 
de metamorfose. 
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Pogingen om beschimmelde eieren met 
anti-schimmelmiddeltjes uit de aquarium
wereld te genezen, zijn bij ons nooit suc
cesvol geweest. CLAESSEN (1977) ver
meldt, dat hij bij kik.ker- en paddelarven 
keukenzout ( l gram per liter) aan het water 
toevoegde en op die wijze schimmelgroei 
voorkwam. Wij hebben deze methode bij 
salamandereieren nog niet uitgeprobeerd. 
Overigens hebben we gekonstateerd, dat 
eieren die a! duidelijk ontwikkeling ver
tonen (kommavorm), meestal niet 
meer gei'nfekteerd raken. We vermoeden 
daarom dat het hoofdzakelijk de onbe
vruchte eieren zijn die in een vroeg sta
dium door schimmels gei'nfekteerd wor
den. 

LARVEN 
Afhankelijk van de temperatuur kan de 
ontwikkeling van ei tot larve ongeveer drie 
tot vijf weken in beslag nemen. Na enig 
geworstel en gewriemel bevrijden de lar
ven zich tenslotte uit het gelatine-achtige 
ornhulsel en zinken naar de bodem. Ze zijn 
dan 6 a 8 mm lang. Gedurende enige dagen 
hangen ze nu aan de planten of de zijwand 
van het bakje ofliggen ze op de bodem. De 
eerste paar dagen nemen ze nog geen 
voedsel op, maar teren nog op de voed
selreserves die ze uit het ei hebben mee
gekregen. Deze dooiervoorraad is duide
lijk als een witachtige massa door de 
buikwand zichtbaar. Wanneer na enkele 
~agen de voedselvoorraad is opgebruikt, 
worden de larfjes aktiever en beginnen ze 
over de bodem te scharrelen. 
Ze kunnen nu worden overgezet in een 

aparte larvenopkweekbak. Ook is het mo
gelijk de geoogste eieren direkt in de 
larvenopkweekbak te brengen. Het risiko 
besta11t echter, dat de pas uitgekomen, en 
dus nog weinig aktieve, larfjes het slacht
offer worden van oudere soortgenoten. 
Het opkweekbakje kan in principe een ge
heel kaal aquariumpje zijn. Een nadeel is, 
dat het water in zo'n bakje vrij snel kan 
vervuilen en dus vaak ververst zal moeten 
worden. Het is daarom gunstiger om de 
diertjes te huisvesten in een zo ruim moge
lijk, dichtbeplant aquarium met als bo
dembedekking een Iaagje grof aquarium
zand. Bij voorkeur is dit aquariumpje 
minstens enige weken tevoren ingericht, 
zodat het water al enigszins gestabiliseerd 
is. 
Om de gemetamorfoseerde salamandertjes 
de mogelijkheid te geven op het land te 
kruipen, kunnen we b.v. een stukje kurk
schors in het bakje Iaten drijven. Ook drij
vende waterplanten kunnen voor dit doe! 
zeer geschikt zijn. Bij Pistia stratiotes 
(waterdiamant of mosselplant) snijdt het 
mes aan twee kanten: de grote bladeren 
bieden de metamorfoserende diertjes een 
makkelijke mogelijkheid om op het droge 
te klimmen en bovendien kunnen zich op 
het uitgebreide wortelstelsel allerlei zeer 
kleine waterorganismen vestigen, die door 
de larfjes worden gegeten. V oor een goede 
groei van de waterplanten is het belangrijk 
het bakje goed te verlichten, vooral Pistia 
heeft zeer veel Iicht nodig. Het geheel 
wordt zodanig afgedekt dat pas-gemeta
morfoseerde dieren, die met gemak tegen 
een vertikale ruit oplopen, niet kunnen 
ontsnappen. 
Enkele dagen na de geboorte gaan de lar
ven op jacht naar allerlei Ievend voedsel. 
We moeten vanaf dat ogenblik zorgen 
voor een rijk gevarieerd voedselpakket dat 
is afgestemd op de afmeting van de Iarven. 
Het eerste voedsel dat de Jarfjes tot zich 
nemen is met het blote oog niet of nauwe
lijks zichtbaar en wordt gevormd door de 
zgn. infusorien en ander zoetwaterplank
ton: pantoffeldiertjes, oogdiertjes, trom-
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petdiertjes, klokdiertjes en dergelijke. Als 
het aquarium al gedurende enige tijd is 
ingericht en het niet overdreven schoon is, 
zijn sommige van bovengenoemde micro
organismen dikwijls al vanzelf in de 
bak aanwezig. 
Daama bieden we ook groter Ievend voer 
aan: watervlooien, pekelkreeftjes, fruit
vliegemaden, tubifex, muggelarven, haf
telarven, waterpissebedjes, enchytreeen 
enz. 
Verschillende technieken om voederdie
ren te vangen of te kweken worden ge
geven door o.a.: GEYER (1957), 
FRIEDERICH & VOLLAND (1981), MASTERS 

(1975), JOCHER (ongedateerd), JAHN 
(1979), DE BATIST (1982 a,b). Wanneer 
we bet voer zelf uit de sloot scheppen, 
moeten we ervoor zorgen dat de volgende 
organismen niet in bet opkweekbakje te
recht kunnen komen: trilhaarwormen 
(planarien), zoetwaterpoliepjes, water
wantsen, karperluis, kever- en libelle
larven, bloedzuigers e.d. Ze vormen een 
bedreiging voor de salamanderlarfjes, 
direkt als predator of indirekt als voed
selconcurrent. W anneer we na het vangen 
de emmer met watervlooien een uurtje 
Iaten staan om het vuil te Iaten bezinken, 
hebben hydra's en planarien zich vastgezet 
aan de wand van de emmer of hangen ze 
aan het wateroppervlak. We halen een 
paar keer een netje door bet oppervlakte
water en zijn aldus de diertjes aan bet 
wateroppervlak kwijt. Nu wordt de inhoud 
van de emmer voorzichtig overgegoten in 
een andere, waarbij we bet meeste bezink
sel, hydra's en planarien in de eerste 
emmer achterlaten. Als bet overgebleven 
vuil is bezonken, kunnen de waterv1ooien 
met een netje uit de emmer worden ge
vangen of met een slangetje afgeheveld en 
gezeefd om eventuele andere ongewenste 
gasten te verwijderen. Daarna kunnen de 
watervlooien al of niet met slootwater erbij 
in bet opkweekbakje worden gebracht. 
We hebben sterke aanwijzingen dat reeds 
in bet larvestadium de aard van het be
schikbare voedsel grote invloed heeft op 

de bui.kkleur van het volgroeide dier. Een 
voedselpakket waarin Daphnia en andere 
kreeftachtigendehoofdmootvonnen,ve~ 
kleint de kans op nakweekdieren met een 
bleekgekleurde buik. De eventuele in
vloed van de kleur van de ondergrond op 
de kleur van de opgroeiende dieren hebben 
we niet onderzocht. Tijdens de ontwikke
ling en groei van de larven is de kleur aan 
veranderingen onderhevig: de donkere 
lengtestrepen van de jonge larfjes ver
dwijnen al na enkele dagen, daarna zijn de 
diertjes enige tijd zeer donkerbruin van 
kleur, vervolgens een tijdje roze-achtig 
vleeskleurig, totdat ze tenslotte de laatste 
paar weken voor de metamorfose weer 
diep donkerbruin tot zwart gekleurd zijn. 
Oat is ook de kleur van de di~ren na de 
metamorfose. 
Als de larven voortdurend ruimschoots de 
beschikking hebben over voederdieren en 
ze bovendien niet te warm gehouden wor
den, zullen ze bij de metamorfose behoor
lijk op maat zijn (ca. 4 em), hetgeen de 
verdere verzorging vergemakkelijkt. Bij 
hoge temperaturen metamorfoseren de 
dieren eerder en zijn dan kleiner. 

NA DE MET AMORFOSE 
W anneer de kieuwen bijna geheel zijn 
geresorbeerd, kruipen de salamandertjes 
op het droge. De buik is aanvankelijk nog 
heel bleek. Na enkele weken wordt het 
buikpatroon zichtbaar en verschijnt de 
oranje kleur. De periode kort na de 
metamorfose is wat de verzorging betreft 
veruit de moeilijkste. Gedurende het land
leven van de jonge salamandertjes kunnen 
er vele slachtoffers vallen door ontsnap
ping, vervuiling, gebrek aan geschikt 
klein voer en onachtzaamheid. 
We richten voor de salamandertjes het 
beste een klein terrarium in. Als bodem
materiaal is fijn grind (3-4 mm) bijzonder 
geschikt. gebleken. Een dikke laag (± 5 
em) wordt zodanig over de bodem ver
spreid dat er enkele heuveltjes zijn en een 
klein dalletje. Met een laagje water van 
ongeveer een centimeter ontstaat dan een 
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klein, ondiep poeltje en zijn de topjes van 
de heuveltjes nog vrij droog. Het grote, 
Iuchtige oppervlak: van de grindkorrels 
fungeert als een soort biologisch bodem
filter. Het bak:je wordt verder ingericht 
met stukjes steen, turf, (kurk)schors, mos 
en dergelijke, op zodanige wijze dat de 
diertjes een ruime keuze hebben aan 
droge, vochtige, natte, donkere en Iichte 
plekjes. Ter completering kunnen nog 
enige stekjes Tradescantia in het grind 
gestoken worden, ongeveer zoals het zgn. 
'Tradeskantienglas' van WOLTERSTORFF 

(cit. in KLINGELHOFFER, 1956). Het bak:je 
wordt zodanig afgedekt dat de diertjes niet 
kunnen ontsnappen, terwijl er toch enige 
ventilatie mogelijk is. Om het bak:je te 
reinigen, gieten we op gezette tijden zo
veel schoon water in het bak:je dat de 
heuveltjes juist onder water komen. On
middellijk daarna wordt het water met een 
klein slangetje weer afgeheveld tot er in 
het 'poeltje' nog een klein Iaagje blijft 
staan. Hierbij moeten we ervoor oppassen 
dat er geen salamandertjes in de slang ge
zogen worden. Eventueel moet het door
spoelen enkele malen worden herhaald. 
Als het bakje erg vuil is, kan het nodig zijn 
het geheel te ontruimen en alles goed af te 
sp<)elen. 
Aangezien de salamandertjes vooral 's 
nachts ak:tief zijn, is het raadzaam om het 
voeder Iaat in de avond te verstrekken. Als 
voedsel is in principe bijna alles geschikt 
wat klein genoeg is en beweegt: tubifex, 
muggelarven, springstaartjes, spinnetjes, 
kleine pissebedjes, mugjes, fruitvliegen 
en hun maden, (wasmot)rupsjes, 'buffa
lowonnpjes', kleine naak:tslak:jes etcetera. 
Het verdient aanbeveling om te trachten de 
diertjes zo gevarieerd mogelijk te voeren. 
Tubifex en muggelarven kunnen we in een 
jampotdeksel met een heel klein laagje 
water aanbieden. Elke dag moeten dode 
voederdieren verwijderd en de deksel 
grondig gereinigd worden. Ook kunnen 
we ergens in het bak:je een klein fruit
vliegenkweekje neenetten; de mndkrui
pende maden vonnen een gemak:kelijke 

prooi. Het is aanbevelenswaardig de 
kweekmassa (b. v. een stuk banaan) op een 
klein, plat schaaltje neer te leggen. In een 
diep potje kunnen de salamandertjes wei 
eens bedwelmd rak:en (door de alcohol?) 
en in de voedingsbodem stikken. Aan de 
kweekmassa kunnen we regelmatig pre
paraten toevoegen om het vitaminen-, 
kalk- en mineralengehalte van de voeder
dieren te verhogen. 
De salamandertjes hebben bij het voedsel
zoeken een stimulerende invloed op el
kaar. Door de wilde kopbewegingen van 
een etend dier worden de andere exem
plaren meestal snel aangelokt. Diertjes die 
aileen in een bak:je gehouden worden, 
blijken in de praktijk vaak: slechter te eten. 
Als de dieren voldoende gegroeid zijn, 
gaan ze net als de volwassen.salamanders 
voomamelijk aquatiel Ieven. Het tijdstip 
waarop dit gebeurt, is individueel zeer 
verschillend. Sommige exemplaren gaan 
al na een jaar defmitief het water in, bij 
andere kan het wei twee of drie jaar duren. 
In een enkel geval zijn de dieren in het 
geheel niet het water in te krijgen. W aar de 
verschillen op berusten is niet duidelijk, 
want deze variatie treedt ook op binnen 
een groep jongen die aile op dezelfde wijze 
verzorgd worden. Soms kunnen we de 
salamanders in het water krijgen door zeer 
langzamerhand (b. v. wekelijks een halve 
centimeter) het waterpeil in het opkweek
bakje te verhogen. Na een jaar of drie zijn 
de jonge dieren geslachtsrijp. Bij de 
vrouwtjes duurt het vaak: nog wat Ianger 
voordat ze in staat zijn de volgende gene
ratie voort te brengen. 

NAWOORD 
Ik hoop dat wij met deze artikelenreeks 
over Cynops pyrrhogaster een zo duidelijk 
en kompleet mogelijk beeld hebben kun
nen geven .van ooze ervaringen met" deze 
veelgehouden salamanders en de wijze 
waarop wij ze verzorgen en kweken. 
In de eerste aflevering van deze reeks 
(SPARREBOOM, 1982) werd venneld dat 
deze soort volgens de Wet op de Bedreigde 
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Uitheemse Diersoorten beschennd was. 
Om de dieren in gevangenschap te houden 
was een ontheffmg nodig. Sinds de 
wijziging van 20 februari 1984 is deze 
soort niet meer beschermd en is voor bet 
houden van deze dieren geen ontheffmg 
meer nodig. In de nota van toelichting 
(BRAKS, I 984) wordt voor ·bet vrijgeven 
van 'de (Chinese) vuurbuiksalamander' 
( daarmee worden kennelijk bedoeld 
Paramesotriton hongkongensis en Cynops 
pyrrhogaster) als reden opgegeven dat 
deze soorten '· ... thans in zodanige aantal
len in gevangenschap worden gefokt dat 
daaruit aan de vraag kan worden voldaan'. 
V oor Cynops pyrrhogaster is dit in theorie 
heel goed mogelijk maar in de dieren
handel worden op dit ogenblik (nog?) 
aileen maar geimporteerde dieren aange
boden. Wat betreft Paramesotriton hong
kongensis is dit argument onbegrijpelijk, 
want salamanders van deze soort ~ijn, 
voorzover mij bekend, nog nauwelijks 
succesvol gekweekt (SPARREBOOM, 
1984). 
Het is opmerkelijk dat het al of niet be
dreigd zijn van deze soorten in hun na
tuurlijke woongebied - waarover zeer 
weinig bekend is - bij de besluitvonning 
om de dieren al dan niet te beschennen 
nooit een rol schijnt te hebben gespeeld. 

THE JAPANESE COMMON NEWf, CYNOPS 
PYRRHOGASTER (4). 
REPRODUCilON IN CAPTIVITY 
Most memberS of the Doelgroep Salamanders give 
their newts seasonal variation in lighting and tempe
rature, this brings the animals in breeding condition 
in early spring. Newts kept under constant conditions 
proved to reproduce as well, but have a less defined 
reproductive period. The newts kept show a large 
variation in belly pattern and colour. Development of 
the nuptial dress and courtship behaviour are des
cribed. The females lay the eggs during a period of 
several months. The first and last eggs in the season 
have a greater tendency to grow mouldy. The eggs are 
incubated in a seperate container and hatch within 
approximately four weeks. A detailed description is 
given of the housing and care of the larvae and 
metamorphosed young. Some animals will stay ter
restrial for three years or more, most newts however 
will become aquatic within one year. 
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Huisvesting en verzorging van water
schildpadden (9); Ocadia sinensis, 
de Chinese streepschildpad 

BESCHRINING 
Tot het geslacht Ocadia behoort slechts 
een soort, namelijk sinensis, die door 
ORA Y in 1834 voor het eerst werd be
schreven als Emys sinensis. 
Het rugpantser van deze schildpad is ovaal 
gevonnd en aan de achterzijde Iicht ge
tand. Verder is het gewelfd en voorzien 
van drie lengtekielen, waarvan de middel
ste sterk geprononceerd is. Naannate de 
dieren ouder worden, vervlakken de twee 
zijkielen meer en meer. 
De basiskleur van bet rugpantser is don
kerbruin en de naden tussen de afzonder
lijke schilden zijn zwart. De directe omge
ving van deze naden is tevens zwart ge
vlamd. baamaast is er echter van deze 
schildpad ook nog een andere kleurvari
eteit, waarbij de afzonderlijke schilden 
van bet rugpantser donkerbruin zijn, met 
in bet midden een roodbruine vlek. De 
lengte van het rugpantser van volwassen 
dieren bedraagt ongeveer 22 em. Het 
buikpantser is geel met op elk afzonderlijk 
schild een of meer donkerbruine vlekken. 
De brug tussen rug- en buikpantser is 
eveneens geel met een donkerbruin vlek
kenpatroon. Bij exemplaren van Taiwan 
kunnen de donkerbruine vlekken op bet 
buikpantser zeer vaag zijn of zelfs ont
breken. 
De kleur van de kop en de nek is olijfgroen 
met daarop een tekening, die bestaat uit 
smalle gele lengtestrepen, die zich voor
namelijk aan de zijkanten en de onderkant 
bevinden. De iris is bleekgroen met een 
zwarte balk door de pupil. De bovenkaak 
vertoont een vaalwitte kleur. 
De kleur van de poten is olijfgroen met aan 
de voorzijde een onregelmatige gele stre-

pentekening. De staart en de meeste weke 
delen zijn olijfgroen met een gele streep
tekening, behalve het gedeelte voor de 
achterpoten, dat egaal geel is. 
Het geslachtsonderscheid is te zien aan de 
dikte en de lengte van de staart. Mannetjes 
hebben een dikke, lange staart, waarbij de 
anaalopening voorbij de achterkant van 
het rugpantser ligt. De staart van de 
vrouwtjes is aanmerkelijk dunner en 
korter. Bovendien Iigt de anaalopening ter 
hoogte van het einde van het rugpantser. 
Volgens SHOU ( 1971) zouden de manne
tjes een lichtelijk hoi en de vrouwtjes een 
enigszins bol buikpantser hebben. 

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING 
Zuidelijk China (bet eiland Hainan, de 
provincie Kwangtung en mogelijk de pro
vincie Fukien), Taiwan en Vietnam. 

LEVENSWDZE 
Ocadia sinensis leeft in langzaam stro
mend en stilstaand water (vijvers en ka
nalen) in laaggelegen open land. Zijn 
voedsel in de natuur bestaat vennoedelijk 
aileen maar uit plantaardig materiaal. Zo 
beschrijft SMITH (1922) dat een exem
plaar, gekocht op de markt te Hainan, in 
gevangenschap uitsluitend plantaardig 
voedsel accepteerde. Deze schildpad, een 
vrouwelijk exemplaar, legde in de maand 
april drie eieren met een afmeting van 40 x 
25mm. 

VERZORGING IN GEV ANGENSCHAP 
Ocadia sinensis is een goed zwemmer, 
zodat een ruim aquarium van minimaal 
150 x 50 x 50 em met een landgedeelte van 
50 x 50 em een vereiste is. Dit verblijf kan 
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worden ingericbt met een 'zwevend' land
gedeelte, een biologiscb bodemfiltersy
steem en stukken kienhout, zoals uitvoerig 
door ons beschreven in een eerder artikel 
(NEITEN & ZUURMOND, 1983). 
De temperatuur van bet water dient over
dag op 24 tot 26 graden C te worden ge
bouden door middel van een aquarium
verwanner met thermostaat. 's Nachts 
mag de temperatuur gerust dalen tot ca. 
20°C. Ervan uitgaande dat bet verblijf in 
een verwannde ruimte staat, kan deze af
koeling bereikt worden door 's nacbts bet 
verwanningselement uit te scbakelen. 
Door boven bet landgedeelte op een boogte 
van 15 em een gloeilamp van 40W te plaat
sen, kan overdag de luchttemperatuur op 
bet gewenste peil van 25 tot 27 graden C 
worden gebracbt. Daarbij dient de bak, op 
een ventilatiestrook na, dan wei goed te 
worden afgedekt. 
De dieren bij ons, een volwassen paartje, 
zijn ondergebracbt in een verblijf met een 
watergedeelte van 200 x 120 x 60 em en 
een landgedeelte van 200 x 100 em. Om
dat ze tegenover andere schildpadden niet 
agressief zijn, worden ze samen gehouden 
met Geoemyda grandis, Cuora trifasciata 
en Cuora amboinensis. 
Aangezien tot laatstgenoemde soorten ook 
(gedeeltelijke) vleeseters beboren, wonlt 
er in dit verblijf regelmatig vlees, onder 
andere hart, gevoerd. In tegenstelling tot 
de ervaring van SMI1H (1922) blijkt 
Ocadia sinensis wei degelijk met graagte 
dierlijk voedsel te eten. Mogelijk kan dit 
erop wijzen, dat in de natuur naast plant
aardig ook wei dierlijk voedsel wordt ge
geten. Overigens dienen we daarbij wei te 
bedenken dat schildpadden met een uit
eenlopend voedingspatroon als ze samen 
worden gebouden, elkaars voedingsge
woonten vaak ovememen. Verder eten 
ooze dieren veel plantaardig voedsel, 
zoals: andijvie, sla, kool, tauge, appel, 
peer, banaan etc. 
Met deze weinig in gevangenschap ge
houden schildpad is tot op heden, voor 
zover ons bekend, nog niet gekweekt. 

WETENSW AARDIGHEDEN 
Volgens POPE (1935) komt de Chinese 
streepschildpad zeer veel voor op de ei
landen Hainan en Taiwan en is hij slecbts 
weinig bekend van bet vaste land. Op bet 
eiland Hainan wordt deze schildpad door 
de plaatselijke bevolking gegeten en is al
daar op de markt te koop (SMITH, 1922). 
Op bet eiland Taiwan daarentegen wordt 
hij zelden of nooit gegeten. Hij schijnt 
daar mee te profiteren van bet feit dat de 
bevolldng de landschildpadden als beilig· 
beschouwt, waardoor deze dieren niet ge
consuoieerd mogen worden. 

1HE CARE OF OCADIA SINENSIS 
IN 1HE TERRARIUM 
A description is given of external moq>hology and 
differences between the sexes. Geographical distri
bution is given and natural way of live shortly 
described. An adult couple is kept together with three 
other species of turtles in a terrarium with a water 
compartiment measuring 200xl20x60 em (lxwxh) 
and a terrestrial. part of 200x 100 em. Water tem
perature is kept at 20°C at night and 24-26°C by day. 
Air temperature in daytime is maintained at 25-27°C 
locally. The animals eat plants as well as meat, in 
contrast to the strictly vegetarian turtles kept by 
SMITH (1922). Breeding in captivity has not yet 
occurred. 
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Pseudomannelijk gedrag bij twe·e 
vrouweli jke landschildpadden 
(Testudo graeca en T. hermanni) 

INLEIDING 
Tijdens de zomer van 1982 kwam ik in bet 
bezit van twee volwassen vrouwelijke 
landschildpadden, een Testudo graeca en 
een T. hermanni. 'a werden in bet buiten
terrarium ondergebracht bij mijn andere 
landschildpadden. De twee nieuwe dieren 
vertoonden een pseudomannelijk gedrag 
t.o.v. vrouwtjes van hun eigen soort. Dit 
gedrag is gekenmerkt door bewegingen 
die tot het speciale sexuele repertoire van 
de mannetjes behoren. Omgekeerd geldt 
dit ook voor pseudovrouwelijk gedrag, al
hoewel dit gewoonlijk moeilijker is vast te 
stellen omdat bij vele diersoorten (o.a. ook 
bij landschildpadden) bet vrouwelijksexu
eel gedrag minder uitgesproken is dan dat 
van de mannetjes (MORRIS, 1955). 

HET TERRARIUM EN DE DIEREN 
Het buitenterrarium en de venorging van 
de dieren werden reeds beschreven in een 
vorig artikel (NUS, 1983). In het terrarium 
verbleven drie volwassen mannetjes en 
drie volwassen vrouwtjes T. graeca en een 
volwassen vrouwtje T. hermanni. Deze 
dieren waren minstens twee jaar in mijn 
bezit. Hieraan werden in 1982 nog een 
vrouwtje T. graeca en een vrouwtje T. 
hermanni toegevoegd. Aile dieren waren, 
te oordelen naar de verhouding licbaams
gewicht/carapaxlengte, in goede gezond
heid (JACKSON, 1980). 
De schildpadden waarvan in dit artikel 
sprake is, zijn de volgende: 
a) wijfje 1 (T. graeca), reeds twee jaar in 
mijn bezit. CL (carapaxlengte): 20,8 em; 
gewicbt: 1750 g. Het dier is herstellende 
van een infektie door vliegelarven (NUS, 
1983. 

c) wijfje 7 (T. hermanni), reeds twee jaar 
in mijn bezit. CL: 19,1 em; gewicbt: 
1505 g. 
d) wijfje 8 (T. hermanni), in mijn buurt 
gevonden in juni 1982. Als maat kan ik 
aileen opgeven dat bet dier groter was dan 
wijfje 7, want bet dier ontsnapte in bet 
najaar. Rekening houdend met het onder
zoek dat BLATI & MULLER (1974) in Saar
land (Duitsland) uitvoerden en die tot de 
vaststelling kwamen dat slechts ± 17% 
van de aldaar ingevoerde landschildpad
den bet eerste jaar overleefden, mogen we 
met betrekkelijk grote zekerheid veronder
stellen dat het dier in 1982 was ingevoerd. 

W AARNEMINGEN 
1) Testudo graeca: 
20-07-82; 12h10; temperatuur24°C. 
1 ligt te zonnen en wordt van achteren 
geramd en beklommen door 4, dat hijgt 
zoals een bronstig mannetje; 1 trekt kop en 
poten in; 4 wordt opgepakt om de sexe te 
controleren en verdwijnt daarna in het 
struikgewas. 
23-07-82; 14h35; temperatuur23°C. 
4 ramt 1, dat driemaal poogt te ontsnappen 
maar telkens achtervolgd ·wordt door 4; 
tenslotte blijft 1 onbeweeglijk liggen, 
poten en kop zijn ingetrokken; 4 bestijgt 
haar, ondertussen hevig hijgend en blijft 
gedurende 30 minuten in paringspositie. 
11-09-82; 14h50; temperatuur 25°C. 
4 ramt en bestijgt 1, hevig hijgend. 
18-09-82; 15h10; temperatuur26°C. 
4 ramt en bestijgt 1 al hijgend. 
2) Testudo hermanni: 
21-07 -82; 12h45; temperatuur 25°C. 
7 wordt bestegen door 8, dat bevig hijgt; 
aanvankelijk blijft 7 roerloos zitten, daar
na loopt het weg en ontkomt in bet struik-

b) wijfje 4 (T. graeca), gekocht in juni gewas. 
1982. Volgens de handelaar juist inge- Nonnale paringen van T. graeca werden 
voerd. CL: 22,3 em; gewicht: 1905 g. in 1982 slechts zelden waargenomen. 
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DISKUSSffi 
Pseudomannelijk en -vrouwelijk gedrag 
komt in vele lagen van het dierenrijk voor, 
o.a. bij bavianen (WICKLER, 1970), toe
paja's (VAN HOLST, 1969), zebravinken 
(MORRIS, 1954), k.ippen (RAL-MARNEFFE, 

pers. med.), stekelbaarzen (MORRIS, 

1952), salamanders (HALLIDAY, 1974), 
slangen (TRYON & MURPHY, 1982), hage
dissen (JARVIS, 1983) en bij schildpadden 
(TRUTNAU, 1971). MORR.IS (1955) geeft 
vier faktoren die tot dit speciale gedrag 
kunnen lei den en vAN HOLST ( 1969) voegt 
hieraan nog een toe: 
A) hormonale en strukturele afwijk.ingen 
in het sexuele systeem. 
B) een dominantiefaktor. Zo bestijgt bij 
bavianen een dominant dier een dier van 
lagere orde om zijn dominantie aan te 
tonen. De sexe speelt daarbij geen rol. 
C) ontbreken van mannelijke 'avances' 
tegenover vrouwtjes. Zo kunnen bronstige 
vrouwelijke vogels of zoogdieren die geen 
belangstelling krijgen van een mannetje, 
een pseudomannelijk gedrag aannemen en 
het mannetje bestijgen. 
D) losmaken van een sexuele respons van 
de andere sexe. Een mannetje kan zich 
sexueel uitnodigend als vrouwtje gedra
gen, zodat het vrouwtje zich als mannetje 
zal gedragen en het mannetje bestijgen. 
E) sociale stress (VAN HOLST, 1969). 
Het afwijkend sexueel gedrag is niet nood
zakelijk het gevolg van slechts een van de 
vijf oorzaken, maar kan een samengaan 
zijn van verschillende. in de literatuur 
is over dit eigenaardige gedrag bij Schild
padden weinig gepubliceerd. Slechts 
TRUTNAU ( 1971) verme1dt een geva1 van 
pseudomannelijk gedrag van een vrouwtje 
Testudo marginata. Dit dier probeerde 
zowel met een mannetje van haar eigen 
soort als met T.g. graeca , T.g. ibera en 
Agrionemys (v.h. Testudo) horsfieldii te 
paren. Dit vrouwtje legde later vijf eieren 
na normale paringen met een mannetje van 
de eigen soort. 
in de door mij beschreven gevallen mogen 

we de vo1gende faktoren bijna zeker uit
sluiten: 
A): het is statistisch zeer onwaarschijnlijk 
dat van een totaal van negen dieren er twee 
hormonale of strukturele afwijk.ingen zou
den vertonen. 
B): rangorde en dominantie zijn weinig 
bekend bij landschi1dpadden. KIRSCHE 

(1967, 1979) en ROHR (1971) bij T. 
hermanni en AUFFENBERG ( 1977) bij 
Geochelone radiata verme1den een rang
orde bij in gevangenschap levende en in 
paringsstemming verkerende manne1ijke 
dieren. 
E): sociale stress komt vnl. voor wanneer 
er teveel dieren op een te k1eine opper
vlakte Ieven. In mijn terrarium had elk dier 
ongeveer 55 m 2 tot zijn beschikking. Dit is 
beduidend meer dan verme1d wordt door 
KIRSCHE ( 1967) ± 4m2 , EHRENGART 

( 1971) ± 2m2 en DUBBELDAM ( 1978) ± 
7m2 per dier en wier schildpadden b1ijk
baar geen sociale stress ondervonden, om
dat ze zich in gevangenschap voortp1ant
ten. 
Blijvende over faktoren C en D: 
C): ontbreken van manne1ijke 'avances'. 
ROHR ( 1970) beweert, dat om Zuideuro
pese landschildpadden in meer noorde1ijke 
streken optimaal te houden en tot voort
planting te brengen, warmte toegevoerd 
moet worden, door bijvoorbeeld een 
warmtestraler aan te wenden of de dieren 
te huisvesten in een kleine serre, waarin bij 
zonneschijn de temperatuur vlug kan op
lopen en bovendien Ianger opgeslagen 
blijft. Hijzelf bekwam slechts goede 
kweekresultaten wanneer hij de tempera
tuur kunstmatig opvoerde. Dit zou in 
overeenstemming zijn met mijn bevindin
gen dater bij mij, waar niet bijverwarmd 
werd, slechts zelden paringen plaatsvon
den. Mijn twee nieuwe vrouwtjes (4 en 8), 
die juist ingevoerd waren uit warmere 
streken, zouden dus wei in paringskonditie 
geweest zijn, dit in tegenstelling tot de 
reeds aanwezige mannetjes, waarvan ze de 
'avances' misten. 
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D): losmaken van de sexuele respons van 
de andere sexe. Volgens MORRIS (1955) 
zou een vrouwtje zich als man t.o.v. een 
ander mannetje moeten gedragen om dit 
doel te bereiken. Dit specifieke geval be
schrijft TRUTNAU (1971) bij Testudo 
marginata, maar hij vermeldt ook dat het 
vrouwtje met andere soorten schildpadden 
probeerde te paren . Hiervan geeft hij 
echter geen geslacht op, maar we mogen 
logischerwijze aannemen dater zich zowel 
mannetjes als vrouwtjes tussen bevonden. 
Bij mijn observaties zag ik aileen vrouw
tjes die met vrouwtjes probeerden te pa
ren. Deze 'vergissing' is misschien niet zo 
ongewoon, wanneer men weet dat inanne
tjes vrouwtjes waarschijnlijk Jcunnen her
kennen aan reukstoffen (feromonen) afge
scheiden via de kloaka van de vrouwtjes 
(AUFFENBERG, 1977, 1978). Het is echter 
nooit bewezen dat vrouwtjes andere 
vrouwtjes sexueel kunnen herkennen. Dit 
is waarschijnlijk ook van geen enkel be
lang in een norma1e sexuele man-vrouw 
relatie tussen landschildpadden in de vrije 
natuur. 
Ik zou willen concluderen dat het pseudo
mannelijk gedrag van de vrouwelijke land
schildpadden waarschijnlijk het gevolg is 
van het afwezig zijn van sexueel aktieve 
mannetjes en denkelijk voortkomt uit een 
kombinatie van de faktoren C en D. 
Tenslotte zou ik nog wi llen opmerken, dat 
het begrip pseudomannelijk of pseudo
vrouwelijk niet verward moet worden met 
homosexualiteit. Van homosexua1iteit zou 
men aJieen dan mogen spreken wanneer 
een individu in zuiver sexuele zin duidelijk 
aan soortgenoten van hetzelfde geslacht de 
voorkeur geeft. Van belang is hier het 
woord 'voorkeur', want het veronderstelt 
dat voor het individu in kwestie soortge
noten van het andere geslacht sexuee1 even 
makkelijk of moeilijk bereikbaar zijn als 
eigen sexegenoten (WINCKLER, 1970). 
Graag zou ik nog een woord van erkente
lijkheid willen richten tot Katrien 
Hamelryck, voor het nalezen van de tekst 
en voor het typen van het manuscript. 

PSEUDOMALE BEHAVIOUR OF TWO FEMALE 
TORTOISES 
Two female Testudo graeca and two female T. 
lzermanni were observed during sexual behaviour 
towards animals of the same sex and species. Two of 
the animals , one of each species, had been already in 
captivity for two years. Both other animals had been 
obtained shortly before the observations. Testudo 
graeca was bought from an animal trader and T. 
lzermamri was found in the neighbourhood of the 
author"s house. It is presumed that both animals were 
imported in the same year. Both newly obtained 
animals behaved like males by climbing the con
specific female. Several factors that might be the 
cause of this phenomenon are discussed. It is con
cluded that the main causes in this case might be the 
absence of male T. lzennanni and the lack of sexual 
activity from the three T. graeca males, probably 
caused by too low temperatures in the open air ter
rarium. 
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BOEKBESPREKING 

HANDBUCH DER REPTILIEN UND 
AMPHIBIEN EUROPAS 
Band 2/l, Echsen II (Lacerta) 
W. BOHME (red.) , 1984. 
Met enige vertraging is onlangs deel ~ee 
van het Handboek uitgekomen. Daarin 
niet, zoals oorspronkelijk in de bedoeling 
lag, Lacerta en Podarcis maar aileen het 
eerste genus. Het tweede zal in de vol
gende , extra aflevering behandeld wor
den. De redacteur verantwoordt dit in het 
voorwoord en deelt daarin bovendien mee 
dat hij voomemens is een tweede sup
plementdeel uit te brengen, met daarin een 
verklarende woordenlijst van de gebezig
de wetenschappelijke termen en een lijst 
met de namen van de dieren in de belang
rijkste talen. Ondanks aandringen van ver
schillende zijden is hij evenwel niet van 
zins om (kleuren-)foto' s van de soorten op 
te nemen, hetgeen men kan betreuren. 
Wat merkwaardig, doch gezien de on
nauwkeurigheden niet geheel onbegrijpe
lijk, is dat Bohme verantwoordelijkheid 
voor het eerder verschenen supplement
deel over bedreigde amfibieen en reptielen 
in Europa (zie event. Lacerta 40 (8)) ont
kent en dit de Raad van Europa in de 
schoenen schuift. Een kritische bewerking 
van deel 15 van hun 'Nature and Environ
ment Series' uit 1978 zou beter in de lijn 
hebben gelegen dan vrijwel klakkeloze 
ovemame. 
Het genus Lacerta is systematisch gezien 
vrij problematisch en hoewel in dit boek 
twee subgenera worden aangeduid, hand
haaft men in afwachting van verder on
derzoek Lacerta in grote lijnen zoals dat in 
1973 door Arnold is omschreven. En, zo-
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als a! in dee! I gesteld is, men wil geen 
uitgebreide systematische herwaardering 
van groepen geven. De resulterende twee
slachtigheid heeft o .a. tot gevolg dat 
enerzijds somrnige ondersoorten nu for
meel erkend (Lacerta agilis argus p. 50) of 
juist gesynonymiseerd worden (L.a. gar
zoni wordt L .a . agilis p. 52 ) , terwijl ze 
anderzijds wei beschreven maar niet be
noemd worden (L. derjugini p. 246, 248) 
of zelfs onbeschreven (L. rudis p. 340) 
opgevoerd worden. Uiteraard loopt men 
terecht niet vooruit op een nog te publi
ceren revisie van L. trilineata. Daaren
tegen verwijst de redacteur wei al naar 
opvattingen over de ondersoorten bij 
Podarcis peloponnesiaca (p. 261 ). 
Als al eerder is aangegeven (Lacerta 40 
( I)) worden de soorten door verschillende 
auteurs monografisch behandeld. Dit en 
vooral de beschikbare gegevens hebben 
een in aard en nadruk iets verschillende 
benadering tot gevolg. Het duidelijkst 
manifesteert dit zich in het aantal pagina's 
per soort: van I 0 bij L. graeca tot 52 bij 
L. viridis. Maar ook bijvoorbeeld het ge
bruik van biochemische en ethologische 
kenmerken in de diagnose van L. trilineata 
en L. viridis duiden op de relatieve onaf
hankelijkheid van de auteurs. Soms ver
liezen zij zich wei eens wat in hun stok
paardjes, zoals in een verhandeling over 
immuno-electroforese bij L. viridis 
(p. 133-134) en afwijkingen in de kopbe
schubbing bij L. vivipara (p. 363-366). 
Doordat een aantal auteurs en soorten uit 
Oosteuropese Ianden afkomstig is, wordt 
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Literatuur die ons veelal ontgaat nu enigs
zins toegankelijk. Uit de overstelpende 
hoeveelheid publicaties die 'bekende' 
hagedissen als de zand-, smaragd- en 
levendbarende hagedis betreffen, is een 
verantwoorde keus gemaakt. Zelfs ingan
gen tot terreinen als zintuigfysiologie kan 
men terug vinden. Een goede selectie van 
gegevens heeft ook plaatsgevonden bij de 
samenstelling van de verspreidingskaar
ten. Wellicht zou men daarop nog de on
dersoorten aangegeven willen zien. 
De sturende hand van de redacteur is in 
diverse passages duidelijk te herkennen 
(bijv. p. 325-326). Een enkele maaJ mengt 
hij zich in het betoog van een a~teur bij 
diens ~handeling van een soort. Vooral 
Darewsky treft dit lot herhaaJdelijk en m.i. 
hadden inconsistenties of verschillen in 
opvatting beter voor publicatie rechtge
streken kunnen worden (p. 231, 235, 237, 
352). Geen eenheid heeft hij gebracht in de 
uitspraken over de functie van de blauwe 
staart bij de juvenielen van enkele soorten. 
Salvador beweert dat deze onbekend is (p. 
288), spreekt niettemin van een signaal
kleur (p. 281). Dit laatste vermelden 
anderen ook, terwijl sommigen (soms 
dezelfden!) bij andere soorten er niet op in 
gaan. 
In de delen over ondersoortvorming 
bij L. graeca en L. vivipara - soorten ge
heel of gedeeltelijk door BOhme behan
deld - en wellicht bij L. praticola, komt 
onmiskenbaar het ondersoortconcept 
zoals door de redacteur gepropageerd naar 
hoven. Hierin spelen oecologische en 
fysiologische, maar ook historische aspec
ten een rot, naast puur morfologische en 
geografische. Dit heeft zijn waarde, maar 
lijkt er soms toe te leiden dat ter on
dersteuning van de gedachte over de 
afstammingsgeschiedenis, dwangmatig 
ondersoorten gepresenteerd moeten 
worden, die dientengevolge · dikwijls 
minimaaJ van elkaar verschillen. Het al
tematief, deze vormen niet de rang van 
ondersoort te verlenen maar als mogelijk 
voorstadium daarvan te beschouwen, is 

voor een systematicus welhaast ondenk
baar. Bovendien zou men dan werken met 
voor anderen ongrijpbare eenheden, zodat 
dit dilemma over de status van biome
trische subgroepen nog wei even zal 
voortduren. 
Per soort is wat detailkritiek mogelijk. Zo 
is bij L. bedriagae de ondersoortsplitsing 
onduidelijk. Men moet de kenmerken, 
waartussen per ondersoort overigens een 
aanzienlijke overlap bestaat, zelf uit de 
beschrijving destilleren. De beschrijving 
van het voortplantingsgedrag bij L . cau
casica zou wat uitgebreider kunnen en een 
verwijzing naar paringstype 3 in de zin van 
Darewsky is zonder verdere uitleg van zijn 
indeling niet nuttig. Overigens komt dit 
type ook bij L. pratico/a voor, maar daar 
geen woord erover. De practische waarde 
van een als significant zijnd opgevoerd 
sexeverschil van gemiddeld 0,36 femo
raalporien meer bij de mannetjes van L . 
graeca bij een spreiding van 18-28, en 
0,57 meer subdigitaal lamellen (zonder 
aangegeven spreiding) is twijfelachtig. 
Verder zijn niet alle beschikbare versprei
dingsgegevens gebruikt (o.a. Lacerta 39 
(6-7)) en komt de soort in de Taygetos veel 
lager voor dan 600 m (nl. 50 m, zeven km 
ten zuidoosten van Kardamili). Niet duide
lijk is waarom bij L. monticola een aantal 
vindplaatsen op de kaart staat, enkele ai
leen genoemd worden en nog wat andere 
door de Iezer zelf maar aan de referenties 
ontleend moeten worden. L. praticola zou 
een kleine kop hebben, maar dit blijkt niet 
zozeer uit de gegeven percentages van 
kop-romp lengte en het gemiddelde ligt bij 
de voor veel Lacerta' s gebruikelijke (maar 
niet overal vermelde) 20%. Daarenboven 
suggereert het tot in de tweede decimaaJ 
opgeven van getallen een niet reele meet
nauwkeurigheid. 
Afsluitend kan evenwel gesteld worden 
dat dit deel een gedegen samenvatting van 
de kennis over de Europese vertegen
woordigers van het genus Lacerta geeft en 
zeker het aanschaffen waard is. 

H.A.J . in den Bosch 


