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Verzorging en kweek van de Oman hagedis, 
Lacerta jayakari 
Nederlandse bewerking: Piet Mantel 

IN LEIDING 
Sinds 1976 heb ik met succes veel soorten 
hagedissen gekweekt en wei in de eerste 
plaats Lacertidae. Pas in 1982 ben ik be
gonnen met het kweken van Lacerta 
jayakari, maar ik denk dat er drie uit
stekende redenen zijn om het in gevangen
schap houden van deze soort te benadruk
ken. 
1. Het is een grote en mooie hagedis, die 
snel geliefd zou moeten worden bij terra
riumhouders. 
2. Hij kan gemakkelijk in betrekkelijk 
kleine terraria gehouden worden. 
3. Het is een van de zeldzaamste soorten 
uit het geslacht Lacerta. Hij werd in 1887 
door Jayakar in Oman ontdekt. Tot aan 
1971 was hij slechts van zeven dieren 
bekend. In 1972 slaagde ARNOLD erin nog 
eens negen dieren te verzamelen. 

BIOTOOP 
Als bewoner van de meer bergachtige 
streken van Oman wordt Lacerta jayakari 
gevonden in de koelere en vochtigere 
gebieden, zoals in de nabijheid van 
stroompjes waar begroeiing voorkomt in 
de vorm van palmen, citrusbomen en strui
ken zoals oleanders. Echter zelfs in gun
stige biotopen zijn de populatiedichtheden 
laag. BISCHOFF ( 1981) veronderstelde, dat 
de dichtheden beperkt worden door de be
schikbaarheid van voedsel. 

OORSPRONG VAN DE 
KWEEKDIEREN 
In 1980 bracht mijn goede vriend 
Wolfgang Bischoff in het gezelschap van 
J. F. Schmidtler een bezoek van 14 dagen 
aan Oman. Gedurende dit verblijf werden 
13 verschillende Lacerta jayakari gezien. 
Negen hagedissen werden gevangen. Van 
deze negen dieren werden er zeven met 

inbegrip van een volwassen paar, door 
Bischoff in Bonn (Duitsland) gehouden. 
Dit volwassen paar zorgde voor eieren in 
augustus en september 1980, april 1981 en 
september I 981. Een paartje nakweek
jongen kreeg ik in 1982. Dit paar zorgde 
voor 26 nakomelingen. Vier van mijn pas 
uitgekomen dieren werden later geruild 
voor twee niet verwante dieren van 
Bischoff om onnodige inteelt te kunnen 
vermijden. 

BESCHRIJVING 
De 30 em staartlengte van deze soort is 
meer dan twee keer de snuit-anuslengte 
van 13 tot 14 em. Volwassen dieren 
hebben dus een totale Iengte van bijna een 
halve meter. De voorpoten hebben een 
lengte van ongeveer vijf em, terwijl de 
achterpoten ongeveer zeven em lang zijn. 
De koplengte is ongeveer drie em. Man
netjes hebben een in verhouding grotere 
kop, duidelijker femoraalporien en een 
bredere staartwortel. De kleur is prachtig, 
voor het grootste deel rose. De rug heeft 
zowel roodachtige en iets kleinere vlekken 
als een donkerrose nettekening. De staart 
draagt veel kleine zwarte vlekken in meer 
of minder duidelijke ringen. 

HUISVESTING EN VOEDSEL 
Na met deze hagedissen gewerkt te heb
ben, is het duidelijk dat ze erg makkelijk te 
houden zijn. Vroeg in t982 hield ik dt! 
hagedissen binnen in een verwarmd ter
rarium. Begin april was het weer zonnig 
geworden met luchttemperaturen van 
I6°C. Ongeveer in deze tijd besloot ik de 
hagedissen te verhuizen naar een met glas 
bedekt buitenterrarium van drie m2• De 
totale lengte van de man op dit moment 
was 46,5 em en van de vrouw 34,5 em. 
Het bleek dat deze hagedissen zonder 
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problemen in dit met glas bedekte terra
rium , zelfs in een klimaat zo ong unstig als 
he t Nederlandse, geho uden konden wor
den. Sommige dieren overwinterden een 
kone periode bij 3°C. Onze jaarlijkse 
cumulatieve hoeveelheid zonneschijn is 
1500 uur en de gemiddelde juli tempera
tuur is tussen 17 en I8°C. Echter, in het 
g lazcn te rrarium wordt de temperatuur 
aanzienlijk hoger en de vochtigheid lager 
dan die in de buitenlucht. De hagedissen 
e ten krekels, treksprinkhanen, reuzen 
meelwonnen en af en toe yoghun . Aan het 
drinkwater wordt Calciumlactaat en vita
mine D3 ( 10.000-20 .000 I. E. per liter) 
toegevoegd. Deze toevoeg ingen worden 
ook in de yoghun gedaan. 

HETKWEKEN 
Terwijl de meeste Lacenidae hun voon
plantingscyclus in mei of juni beginnen, 
bleek dit niet op te gaan voor J..acena 
jayakari. Pas in de herfst (septemb$!r, 
oktober) begon de man belangstell ing te 
krijgen voor de vrouw. Hoewel geen co
pulatie werd waargenomen , produceerde 
de jonge vrouw haar eerste legsel in 

midden oktober 1982. Op twee na bleken 
a ile eieren van dit legsel onbevrucht te 
zijn. De jongen van de twee goede eieren · 
kwamen uit op 27 en 30 december 1982. 
Dit leek een zomerrustperiode aan te 
duiden met het weer actief worden ge
durende de voehtigere winter in Oman. Op 
24 november 1982 werd een tweede legsel 
van negen eieren geproduceerd. Het derde 
legsel, dat tien eieren bevatte, werd op I 
januari 1983 gelegd. Een vierde van zeven 
eieren werd op 6 februari 1983 gelegd (zie 
tabel). Jongen, die uitkwamen in februari 
waren iets groter ( 16,5 em gemiddelde 
totale lengte) , dan die in maan uitkwamen 
( 15,3 em gemiddelde lengte). 
De jongen werden gehuisvest in versehil
lende met g las bedekte tuinterraria ge
durende de zomer van 1983. Ze groeiden 
snel, op hetzelfde voedsel als hun ouders. 
Omstreeks november 1983 hadden som
mige de grootte van volwassenen bere ikt. 

OVERWINTERING 
Een interessant feit is, dat ik op 30 oktober 
1983 een overwinterende vro uw vond in 
een zel fgemaakte kamer, ongeveer tien em 
onder de oppervlakte. Terwij l zulk gedrag 
gewoon is voor Laeenidae uit meer ge
matigde klimaten (zoals Lacerta lepida, 
de parelhagedis, Lacerta viridis, de 
smaragdhagedis enzovoon) was het on
verwacht van de in prine ipe tropische 
Lacerta jayakari . Tussen 20 en 30 oktober 
1983 was er regelmatig nachtvorst, die de 
temperatuur in de hagedissenrustkamer 
lie t dalen tot r c. Het huidige klimaat van 
Oman sluit de noodzaak voor Lacerta 
ja_vakari om te overwinteren uit. Mis
schien dat he t vem1ogen om tegemoet te 
komen aan het koudere klimaat van de 
ijstijd op de een of andere manier bewaard 
is gebleven en de aanpassing om te over
winteren weer in gang word! gezet wan
neer o ng unstige temperaturen voorkomen. 
Lacerta jayakari lijkt nu een relictsoon te 
zijn. Met de klimaatverandering naar 
wan11ere en drogere omstandigheden en de 
woestijnen en zeeen, die hun verhuizing 
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Legsel Datum A an tal A an tal lncubatie 
eieren uitgekomen tijd 

eieren (dagen) 
I ± 15-1~'82 2 1(27-12) ±75 

1(3~12) 

2 24-11-'82 9 1(1~2) 78 
4(11-2) 79 
4(12-2) 80 

3 1-1-'83 10 2(17-3) 75 
2(18-3) 76 
2(19-3) 77 
2(2~3) 78 

4 6-2-'83 7 5(30-4) 84 
2(1-5) 85 

-noordwaarts voorkwamen, zijn deze ha
gedissen beperkt tot koelere en vochtigere 
streken in een steeds kleiner 
wordend gebied. 

KONKLUSIES 
Lacerta jayakari is een erg mooie en 
interessante hagedis en ondanks hun zeld
zaamheid, hebben zij bewezen gemakke
lijk te bouden en te kweken te zijn. Door 
de resultaten van mijn kweekprogramma 
zal deze bagedis spoedig talrijker worden 
en dus beschikbaar komen voor terrarium
bonders. 

CAPTIVE MAINTENANCE AND BREEDING OF 
THE OMAN LIZARD LACERTA JAYAKARI 
The rare and beautiful Oman lizard proves to be an 
animal suitable for keeping in terraria. Since 1980 
this lizard is bred in Europe, while only seven 
specimens of this species were known in 1971. The 
author succeeded in breeding 26 hatchlings since 
1982. The lizard can be kept in a glass covered 

SALAMANDERMENU'S 

gardentenarium during summer. The reproductive 
cycle starts in autumn. This is probably linked with 
an estivation in the hot dry summer of Oman. ]'hough 
hibernation in Oman is not a necessity. hibernation is 
triggered if unfavorable climatical conditions occur. 
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Van deskundigen heb ik wei eens vemomen dat de structuur van kippevlees overeen
komt met die van vis. Bekend is dat watersalamanders tuk zijn op kikkervisjes. 
Nu kan ik mij voorstellen, geheel in de geest van Darwin, dat salamanders ook predator 
kunnen zijn van verzwakte en zieke vissoorten. Een en ander heb ik trachten te 
combineren in bet verschaffen van kippevlees aan mijn salamanders. Dit gaat zeer goed: 
reepjes kippefilet worden met meer enthousiasme verorberd dan varkensfilet of 
runderhart. 
Bij mijn Cynops ensicauda (zwaardstaartsalamander) werp ik stukjes kippevlees zo in 
bet aquarium. Bij Ambystoma mexicanum (axolotl) ben ik echter genoodzaakt bet reepje 
kippevlees vlak voor hun mond aan te bieden. Wanneer ik nu zelf een kippetje wens te 
braden, snijd ik alvast wat reepjes vlees voor mijn salamanders af. Zo wordt het antieke 
credo 'met de pot meeeten' bewaarheid door onze salamanders. 
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Gedrag en voortplanting van de 
wrattensalarnanders Paramesotriton 
hongkongensis en P. chinensis (I) 

INLEIDING 
In een reeks van drie artike1en wil ik 
verslag doen van de waamemingen aan 
enkele salamandersoorten van het ges1acht 
Paramesotriton CHANG 1935. Hierbij heb 
ik gebruik gemaakt van gegevens over 
waamemingen die gedaan zijn door Henry 
Janssen (Brugge, Belgie), Frits van 
Leeuwen (Amsterdam) en Ferry Zuur
mond (Den Haag). Het betreft speciaal de 
soorten P .hongkongensis (MYERS & 

LEVITON, 1962), die door Janssen reeds 

Triturus vulgaris (HALLIDAY, 1974) en 
Triturus boscai (RAFINSKI & CZAJA, I 983), 
is niet gedaan. Paramesotriton-soorten 
blijken veel moeilijker houdbaar te zijn 
dan Triturus-soorten. Daarom hebben wij 
manipu1aties zoveel mogelijk vermeden. 
In het volgende vat ik eerst samen wat er 
van deze soorten bekend .is. Hierbij be
steed ik tevens aandacht aan twee nauw
verwante soorten, omdat deze soortgelijke 
gedragingen vertonen. 

zes jaar, door Van Leeuwen en mijze1f DE SOORTEN 
sinds twee jaar gehouden wordt, en Nog in het begin van deze eeuw bestond er 
P. chinensis (GRAY, 1859), die door Van grate onduidelijkheid in de systematiek 
Leeuwen, Zuurmond en mij sinds drie jaar van de Chinese watersa1amanders. Het is 
in gevangenschap verzorgd wordt. lk heb voor een groot deel te danken aan de 
onze notities aan het gedrag van deze studies van Freytag, dat daarin verhe1-
dieren gekombineerd toi een verslag. dering is gekomen (FREYTAG, 1962, 1965, 
Hierbij is gebleken dat nog lang niet aile 1978, 1983). Tot voor kort werden vier 
vragen zijn beantwoord en dater nog grote soorten gerekend tot het geslacht 
problemen zijn bij de opfo~ van Paramesotriton CHANG, 1935: 
gekweekte salamanders. lk hoop echter P. deloustali (BOURRET, 1934) uit Tam 
dat deze voor1opige en dus zeer gedateerde Dao in Noord-Vietnam, P. ch inensis 
beschrijving van de gedragingen en van de (GRAY, 1859) uit Chekiang en Zuid
nog zo problematisch verlopende kweek Anhwei, P. hongkongensis (MYERS & 

anderen zal aanmoedigen ook eens LEVITON, 1962) uit Hongkong en 
speciaal te letten op die facetten van het P. caudopunctatus (LIU & HU, 1973) uit 
gedrag die nog zo s1echt bekend zijn. Lei shan in K weichow en mogelijk uit 
Het is te wensen dat in de toekomst ooit Kwangsi (BISCHOFF & BOHME, 1981). 
door veldonderzoek meer over de Ievens- Uiterlijk 1ijken de eerstgenoemde drie 
wijze in de natuur bekend wordt, maar soorten sterk op elkaar, terwijl P. caudo
doordat deze salamanders in beken een · punctatus daarvan duidelijk afwijkt qua 
tamelijk verborgen Ieven leiden, zal de bouw, uiterlijke kenmerken en gedrag. 
studie van het voortplantingsgedrag toch Om deze redenen is deze soort recentelijk 
sterk blijven leunen op aquariumobser- in een nieuw opgericht geslacht onder
vaties. Deze waarnemingen hebben wij gebracht: Allomesotriton FREYTAG, 1983. 
niet systematisch en in een proefopstelling 
van verschillende simpele bakjes gedaan, 
maar bij gelegenheid en in aquaria· onder 
verschillende kondities. Een systematisch 
gedragsonderzoek, zoals verricht is aan 

PARAMESOTRITON DELOUSTALI 
De Vietnamese wrattensalamander, P. 
deloustali, wordt van de vier soorten het 
grootst. Hij bereikt een lengte van meer 
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dan 20 em en is forser gebouwd dan de 
andere soorten. De rug en zijden zijn bruin 
en bedekt met tamelijk gelijkmatig ge
vormde wratten. De buikzijde is oranje of 
rood, doortekend met een netwerk van 
zwarte lijnen. De staart is krachtig en 
nogal hoog. Het geslachtsverschil bestaat 
hierin dat bet mannetje tijdens de paartijd 
een Iichte, blauwachtige streep aan de 
zijden van de staart ontwikkelt. De kloaka 
van bet mannetje is wat kogelachtig uit
gestulpt, die van bet wijfje is wat spitser, 
met een naar beneden gerichte opening. 
Een goede atbeelding geven FREYTAG & 

PETZOLD (1961). 
Deze salamander komt voor in een door 
dichte begroeiing omgeven bergbeek in 
Tam Dao, 60 km ten noorden van Hanoi, 
op een hoogte van ongeveer 900 m 
(FREYTAG & PETZOLD, 1961). De sala
manders bewonen de minder snel stro
mende opstuwingen van de beek. Gezien 
de herkomst van deze soort, is bet niet te 
verwachten dat dit dier op eenvoudige 
wijze beschikbaar wordt voor de west
europese herpetologie. Ik prijs mij zeer 
gelukkig dat ik beschik over twee exem
plaren. Ze zijn mij geschonken door de 
heren Bischoff en Bohme (Bonp, Bonds
rep. Duitsland), die ze op hun beurt 
hadden verworven van collega's in Praag 
(Tjechoslowakije), die ze hadden ge
vangen in Tam Dao. 
Van de biologic en speciaal de levenswijze 
is tot voor kort slechts fragmentarisch bet 
een en ander bekend geworden. Over ge
vangenschapswaarnemingen berichten 
PRIVORA (1963), FELIX (1975) en 
FREYTAG & PETZOLD (1978). Recentelijk 
is bericht van een herpetologische studie
reis door Vietnam (VIT & TESIK, 1981; 
JIROUSEK, 1981), waarbij onder meer P. 
deloustali werd gevangen. Jirousek mat op 
de vindplaats in Tarn Dao injuni een lucht
temperatuur van 28°C in de morgen 
en 35°C in de middag, een watertempe
ratuur van 21 ,5°C in de morgen en 24,5°C 
in de middag. De laagste watertempera
turen in de winter liggen tussen I o en 8°C. 

In bet vroege voorjaar (januari) en in bet 
najaar (oktober) zijn watertemperaturen 
van II oc gemeten. Tot zijn natuurlijk 
voedselpakket behoren onder meer libelle
larven en kikkerlarven van bet geslacht 
Rana. 
Deze salamander heeft zich in gevangen
schap wei moeilijk houdbaar getoond, 
maar is toch tot voortplanting gebracht 
door REHAK (1981), die zijn dieren hield 
bij watertemperaturen van ongeveer I8°C 
in de winter. Rehak bericht verder uit
voerig over bet agressieve gedrag van bet 
mannetje tijdens de paartijd. Soortgelijk 
gedrag hebben wij waargenomen aan de 
andere soorten, reden waarom ik in bet 
volgende artikel over agressie hierop 
terugkom. 

PARAMESOTRITON CHINENS/S 
De Chinese wrattensalamander, P. 
chinensis, is bekend uit Ningpo, Taichow, 
Wenchow, Ninghai, Linghai en Yen tong 
in Chekiang en uit Hwangshan in Zuid
Anhwei. Deze soort kan eveneens een fors 
formaat bereiken. De literatuur spreekt 
van 11-15 em (THORN. 1968), de twee 
wijfjes in mijn aquarium meten 16 em. 
Deze salamander is enigszins variabel van 
kleur, maar meestal chocoladebruin, soms 
met een aantal donkere vlekken. De buik
zijde is zwart met rode of oranje vlekken, 
die soms groot en enigszins rood, maar 
ook wei klein en onregelmatig van vorm 
zijn. Het meest duidelijke karakteristieke 
uiterlijke kenmerk van P. chinensis is de 
sterk wrattige, ruwe huid, vooral op de 
zijden. Mannetjes hebben geen rugkam of 
geprononceerde huidlijsten, maar in de 
paartijd een zilverwitte streep door de · 
staart, bij sommige exemplaren scherp 
afgegrensd, bij weer andere vervloeiend iri 
de bruin-oranje kleur van de rest van de 
staart. Buiten de paartijd zijn de geslach
ten, behalve dat bet mannetje een relatief 
iets kortere staart heeft, erg moeilijk van 
elkaar te onderscheiden, bet best nog op 
grond van de kloaka, die bij de man iets 
groter is. Goede beschrijvingen zijn te 
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vinden in FREYTAG (1962, 1963). In kleur, 
tekening en bouw is deze soort nogal va
riabel (CHANG & BORING, 1935; FREYTAG 

& PETZOLD, 1978). 
Over de levenswijze van deze salamanders 
is niet veel meer bekend dan dat zij zich 
gedurende de paartijd ophouden in brede, 
snelstromende wateren aan de voet van 
gebergte en zicb daar verstoppen onder 
grote stenen. Op de oevers staan wilgen en 
bamboe. Over het land-water ritme is 
weinig bekend. Er zijn exemplaren ge
vonden op bet land, onder gras op vochtige 
bodem met rottend blad (CHANG & 

BORING, 1935). 
Over gevangenschapswaarnemingen is in 
de literatuur niets bekend. Er is veelal aan
genomen dat gedrag en voortplanting 
identiek zijn aan dat van de beter bekende 
P. hongkongensis (THORN, 1968; RIMPP, 

1978). Vanaf december 1980 is dit dier 
verschillende malen gei'mporteerd. De 
plaats van herkomst was onbekend. Deze 
dieren hebben inmiddels, een groot aantal 
tegenslagen ten spijt, paargedrag vertoond 
bij Zuurmond en Van Leeuwen, en hebben 
zicb bij mij ook voortgeplant. 

P ARAMESOTR/TON 
HONGKONGENSIS 
De Hongkongsalamander, P. hongkon
gensis, komt voor in de heuvels van 
Hongkong eiland en van een klein deel van 
bet vasteland: Sbatin, Ho Chung en 
Kowloon Peale. Het is een tamelijk forse 
salamandersoort, waarvan de wijfjes met 
gemiddeld 14 em iets groter zijn dan de 
mannetjes, die gemiddeld I 3 em groot 
worden. In formaat, tekening en kleur is 
dit dier variabel: er komen reuzen voor en 
ook dieren die in de plaats van de gangbare 
grote rood-oranje vlekken op de buik, een 
vrijwel egaal rode buik hebben. Het is een 
'in dwarsdoorsnede' als bet ware vijf
kantig gevormd dier. De lijsten aan de 
zijkant van de rug en de richel die over de 
rug tot op de staart loopt zijn vooral zeer 
opvallend. De kop heeft verhoomde ri
chels, die de kop een plat en hoekig aan
zien geven (tetwijl P. chinensis een meer 
ronde kopvorm heeft). De zijden zijn veel 
minder wrattig dan bij de vorige soort. De 
staart van bet mannetje is wat korter en 
boger dan die van bet vrouwtje; de kloaka 
is wat groter; in de paartijd draagt de man 
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een wine streep aan beide zijden van de 
staart . Janssen bezit een mannelijk exem
plaar waarvan de zilverachtig witte kleur 
zich nie t beperkt to t de staart , maar zich 
ook uitstrekt op de flanken, poten en kop. 
De weinige gegevens die e r zijn over het 
natuurlijke voorkomen van de Hongkong 
salamander zijn opgetekend door ROMER 

( 1951 ) en samengevat weergegeven in een 
instruktief overzicht door FREYTAG 

( 1963). Het dier komt voor in kle ine 
stroompjes in de heuvels tussen de 300 en 
450 m, op plaatsen waar het water nie t te 
hard stroomt en rijkelijk schu ilplaatsen 
biedt in de vorm van keien en vegetatie in 
en langs het water. Over een wisselend 
water- en landverblij f is weinig bekend. 
Adulten zijn in he t water gevonden in 
januari , april , mei , juli , augustus, oktober 
en november, zodat he t waarschijnlijk is 
dat a lthans een deel van de dieren het 
gehe le jaar door in he t water blijft. Het 
paarseizoen in Hongkong valt hoogst
waarschijnlijk voomamel ijk in de koele 
periode van november tot apri l. Bij 

Romer, destijds gevestigd in Hongkong, 
zette een wijfje in februari en maart in 
toraal I 15 e ie ren af, bij een watertempera
tuur tussen de 1 8~ en 26°C. De inkubatie
tijd bij deze temperaturen duurde drie tot 
vier weken. 
Deze soort is nogal eens ge"i"mporteerd, 
soms meekomend met visimporten naar 
West-Europa en te koop aangeboden in 
aquariumwinkels. Dit dier heeft zich in 
gevangenschap voortgeplanr (TER HORST, 

1952; VAN EGDOM, 1960; I-lAKER, 1974) , 
Dhr. Janssen te Brugge heeft met he t hou
den en kweken van deze soort meer er
varing en succes dan ik en de andere 
Nederlandse salamanderhouders. Daarom 
zijn zijn gegevens ten grondslag gelegd 
aan de notities over de kweek. 

PARAMESOTRITON (=ALLOMESO-
TRITON) CAUDOPUNCTATUS 
Deze salamander, onder liefhebbers heb ik 
hem wei snoekkop- of vossekopsalaman
der horen noemen vanwege zijn lang
gerekte en afgeplatre kop, is sinds 1980 op 
de Europese markt verschenen, gei"mpor
teerd uit China. Dit dier is pas in 1973 als 
soort beschreven (in het Chinees) door 
Chinese herpetologen (Hu, DJAO & uu, 

1973). Een uitvoerige Duitse beschrij ving 
geven BISCHOFF & BOHME ( 1981). In dit 
blad is er eerder over geschreven, o nder 
verwijzing naar een vertaling van de 
oorspronkelijke Chinese tekst (SPARRE

BOOM, 1981 ). Deze tekst is late r ook door 
Freytag geciteerd (FREYTAG & BEUTEL , 

1983). 
Het betreft een slanke, levendige sala
mander met een opvallend lange, platte 
snuit. Beide geslachten hebben een oranje 
richel over de rug. Het mannetje wor,dt 
gekenmerkt door onregelmatig versprei
de, helder gele, in de paartijd rose tot paars 
gekleurde, met zwart omzoomde vlekk.en 
in de staart. De vlek aan het uiteinde van 
de staart heeft aan de kant van de staart
punt geen zwarte omzoming. De vlekken
tekening op de staart varieert per individu, 
maar is bij de mannetjes a ltijd aanwezig en 
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bij de wijfjes nooit. Het dier heeft een 
ruwe huid, maar geen geprononceerde 
wratten. De buikkleur is een zwan-grijze 
mannering op een oranje-rode onder
grand . Kleinere dieren hebben meer rood 
op de buik dan de grote exemplaren. Op 
grond van mo rfometrisch en rontgenana
tomisch onderzoek aan een aantal exem
plaren is d it dier recentelijk in een nieuw 
genus geplaatst, Al/omesotriton (FREY
TAG, 1983) . Deze salamander komt voor 
tussen stenen aan de oevers van stilstaand 
of rustigstromend water en is tot dusver 
van slechts een vindplaats met zekerheid 
bekend, van Fangxiang, Leishan in de 
Chinese provincie Kweichow op hoogten 
tussen de 860- 1800 m . 
De e ieren worden gelegd in spleten en 
achter stenen en niet , zoals door de hier
boven besproken soonen, tussen plante
bladeren . Dit is bevestigd door waame
mingen in gevangenschap: In het aqua
rium werden bij Zuum1ond en bij mij de 
e ieren bij voorkeur afgezet achter venikaal 
geplaatste platte stenen. Ze werden daar 

zodanig tussengeperst , dat ze onbereik
baar waren voor de vraatzucht van de 
ouderdieren. De indruk bestaat dat de 
volwassen dieren zich dikwij ls in de di
rekte nabijheid van de eiafzetplaats op
ho uden. In het aquarium wordt volop het 
voonplantingsgedrag venoond (THORN, 

1983 : SPARREBOO~I , 1983) , maar tot 
dusver zijn e r nog geen gunstige ervarin
gen met de eieren of de opfok van larven. 
Ook bij dit dicr valt de paanijd in de koele 
periode. Bij temperaturen tussen de 10° en 
de I6°C in de winter maakt het mannetje 
he t wijfje he t hof op de van Triturus
soonen bekende wijze. Het is niet dui
delijk of in de natuur een landleven wordt 
begonnen in de wam1e periode. In he t 
aquarium hebben de dieren, tenzij achter
volgd doo r een soongenoot o f verontrust 
door een waterververs ing, geen neiging 
het water te ontvluchten in de zomer. 

ZIEKTEN 
De ervaring heeft geleerd dat Parameso
rriron-soorten, wanneer die in de dieren
handel worden aangeboden, zeer vaak in 
een belabberde konditie zijn . Eer ze in de 
winkel staan (meestal opgepropt in een te 
klein aquarium, soms zelfs met verwar
ming!) hebben de dieren al een lang trans
pon achter de rug, lang niet gegeten, lang 
geen water gezie n, en ruim de gelegenheid 
gehad ziek te worden en e lkaar te infek
teren. Ge'impo neerde Chinese sala
manders zijn dus meestal mager. wat goed 
te zien is aan he t 'schonk ige · bekken en de 
i'ngevallen staan . Ze zwemmen vaak niet 
goed en bewegen zich vreemd schomme
lend en onrustig door de bale Ook zitten ze 
wei op het droge in een verstarde houding. 
de kop naar beneden gedrukt, de staan 
gekruld en de ogen gesloten . Het ergste is 
he t wanneer de huid van de dieren open 
p lekken venoont , meestal in eerste in
stantie aan kop of extremitei ten. De ziekte 
is mij niet bij naam bekend . maar de ver
schijnselen zijn als volgt: Er ontstaat eerst 
een slijmerige, soms bloederige open 
plek. Tenen, soms de gehele voet of poot, 
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het staartuiteinde of de onderkaak, 'rotten' 
langzaarn weg en het dier sterft spoedig. 
Een enkel dier is te redden, wanneer het in 
een vroeg stadium van de ziekte droog 
(wei vochtig , maar niet in het water) gezet 
wordt, bij voorkeur op een ondergrond van 
turf of kiezels. De open plekken kunnen 
dan met Betadine (I 0% polyvidon jo
dium), of een ander ontsmettingsmiddel 
dagelijks aangestipt worden. Ik moet toe
geven dat het me vaker niet is gelukt dan 
wei. Andere methoden, bijvoorbeeld een 
kuur van antibiotica, leveren mogelijk 
beter resultaat op, indien er meer bekend 
zou zijn over de ziekteverwekkers en hun 
gevoeligheid voor bepaalde antibiotica, 
maar in het algemeen hebben pogingen 
zieke salamanders te genezen nog weinig 
resultaat. Het ware te wensen dat er in 
Utrecht op de afdeling ziekten van bij
zondere dieren meer belangstelling be
stond voor amfibieen-ziekten. Studie
materiaal is er in ieder geval voldoende. 

AQUARIUMW AARNEMINGEN 
Door de gedragingen van de salamanders, 
eenmaal uit quarantaine en in een bak met 
soortgenoten gebracht, nauwlettend gade 
te slaan en verschillende typen inrichting 
uit te proberen (wel-niet stromend water, 
bellenpomp, veel-weinig beplanting, plat
te stenen of juist holle stenen, hoge-lage 
waterstand, wel-geen landgedeelte), heb 
ik het volgende idee ontwikkeld over een 
aquarium dat voldoet voor Paramesotri
ton. Het is eerder praktisch te noemen dan 
mooi en biedt het voordeel dat het over
zichtelijk is en door anderen precies is na 
te maken. 
Alhoewel deze salamanders bewoners zijn 
van stromend water, houd ik aile soorten 
uiteindelijk in stilstaand water. In de 
beken die ze in de natuur bewonen, 
houden ze zich blijkens de literatuur
gegevens op in die gedeelten waar de 
zwakste stroming staat. Door het aqua
riumwater schoon en helder te houden 
kunnen we al aan die behoefle voldoen. 
Een bellenpompje wordt op prijs gesteld, 
maar kan volgens mijn ervaringen gemist 
worden, zeker als in een bak met een 
bodemopperv lakte van 70x40 of 60x30 em 
slechts drie salamanders, een mannetje en 
twee wijfjes, gehouden worden. Er zou 
wei nog meer geexperimenteerd kunnen 
worden met een bellenpompje om te zien 
of dat van invloed is op afzet en ontwikke
ling van de eieren , zeker bij A. cauda-
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punctatus, die of de eieren in het geheel 
niet afzet, of ze wei afzet waarna ze te 
gronde gaan aan schimmel of andere oor
zaken. lk heb de ervaring dat een volledige 
waterverversing de salamanders duidelijk 
stoort: De dieren zwemmen geruime tijd 
wild heen en weer en zijn bijterig, zwem
men tegen de ruiten omhoog en proberen 
in paniek het water uit te vluchten. Soms 
blijven ze enkele dagen op het land. 
De waterstand kan 20 a 30 em bedragen. 
Deze salamanders zijn zuurstofrijk water 
gewend, huidademhaling speelt kennelijk 
een grote rol want ze gaan veel minder 
vaak dan bijvoorbeeld de Triturus-soorten 
naar de oppervlakte om Iucht te happen. 
Planten zijn noodzakelijk voor de eiafzet 
bij P. deloustali, P. chinensis en P. hon
kongensis en kunnen ook als schuilplaats 
dienen. Om overzicht te houden, houd ik 
weinig planten in een bak, eigenlijk hoofd
zakelijk bronmos (Fontinalis) en de voor 
de eiafzet geliefde Sagittaria. Een sta
peling van grillige leisteen kan esthetisch 
een goed effekt geven, maar verhindert 
overzicht. Dit overzicht is nodig omdat 
bepaalde zwakkere dieren zich soms lange 
tijd verborgen houden, dan minder te eten 
kri jgen en dus nog sterker verzwakken en 
uiteindelijk ongemerkt wegkwijnen. bit 
gevaar is des te groter omdat sterkere 
dieren zich agressief gedragen tegen de 
zwakkere exemplaren. Als schuilplaats 
geeft ik de salamanders daarom bij voor
keur een grote geperforeerde baksteen, 
een soort · flatgebouw' met gelijkvormige 
vierkantige gaten, waar de dieren in kun
nen kruipen (zie tekening). Deze stenen 
worden in Nederland nog bier en daar ge
bruikt in de bouw, maar zijn het best in 
Zuid-Europa (Spanje, Joegoslavie) te ver
krijgen. De dieren hebben behoefte aan 
aanraking met de wanden van hun schuil
plaats, kruipen dus graag in zo'n gat en 
kunnen zo ook vluchten voor agressieve 
soortgenoten. De geperforeerde baksteen 
kan zo opgesteld worden dat je door elk gat 
kunt heenkijken. Om de dieren ook spleten 
te geven, speciaal gewaardeerd door 

A. caudopunctatus, maar ook wei door 
andere soorten, zet ik platte Ieistenen 
tegen elkaar, tegen een zijruit. Zo blijft 
toch controle mogelijk, doordat jeer van 
voren tussendoor kunt kijken. 
De bodem is bedekt met grof rivierzand. 
Slakken ruimen etensresten e.d. op (maar 
ook de in het aquarium gelaten salaman
dereieren!). TL-buizen van 30 watt ver
lichten de aquaria overdag, 's zomers on
geveer gedurende 10 uur per dag, 's win
ters slechts een paar uur per dag. 
Aile salamanders worden wekelijks ge
voederd met regenwormen, muggelarven 
en soms het het duidelijk minder in trek 
zijnde tubifex. Ook ander voedsel wordt 
aangenomen (insekten en insektelarven, 
vooral rupsen). 
Zoals al opgemerkt is, zijn de Parameso
triton-soorten minder goed houdbaar in 
gevangenschap dan Triturus. Van P. de
loustali zijn eetmoeilijkheden en bijterijen 
bekend (FREYTAG & PETZOLD, 1978), 
eveneens van A. caudopunctatus, die 
agressief is (SPARREBOOM. 1981) en soms 
kieskeurig in voedselkeuze (BISCHOFF & 

BOHME, 1981 ). Blijkens mijn ervaringen 
zijn vooral mannetjes van P. chinensis, 
alhoewel soms uiterlijk in goede konditie, 
moeilijk te wennen aan aquariumomstan
digheden. Zeker drie uit de handel af
komstige mannelijke exemplaren en twee 
vrouwelijke dieren zijn bij mij gestorven. 
Zij zagen er goed-doorvoed en gaaf uit, 
maar weigerden voedsel, kropen op het 
land en knepen de ogen dicht, na enige 
dagen voorgoed. Ook van P. hongkongen
sis zijn wei dergelijke ervaringen bekend, 
maar over het algemeen lijkt deze soort 
beter in Ieven te houden te zijn en zich 
makkelijker aan te passen aan een nieuwe 
omgeving dan P. chinensis. 
Sinds ongeveer een jaar zijn de boven
genoemde vier soorten salamanders bij mij 
onder vrijwel gelijke omstandigheden ge
huisvest: In een onverwarmde kamer, 
waar · s zomers de temperatuur soms tot 
27°C ( 1983 !) stijgt en waar 's winters de 
temperatuur daalt tot ongeveer I 0°C, staan 
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drie bakken van 70x40x40 em en een van peratuur een week lang ononderbroken 
100x40x40 em opgesteld (en nog enkele 27°C bedroeg. P. chinensis blijft bij 
andere, niet volgens mijn standaardme- Zuurmond, Van Leeuwen en bij mij over
thode ingerichte bakken), ingericht met wegend in het water het gehele jaar door. 
geperforeerde baksteen, planten en platte Met deze inleiding besluit ik dit eerste 
leisteen. Hierin zijn ondergebracht een artikel. In het volgende stuk ga ik in op een 
paartje A. caudopunctatus, I mannetje en belangrijk aspekt van het gedrag van deze 
2 wijfjes P. hongkongensis, 1 mannetje en salamanders, namelijk de agressie. In het 
2 wijfjes P. chinensis; in de grote bak huist derde en voorlopig laatste artikel geef ik 
I P. deloustali, een mannetje dat om die een verslag van de kweek van P. chinensis 
reden niet is samen te houden met het en P. hongkongensis. 
andere exemplaar, eveneens een manne
tje. 
Onder deze omstandigheden gehouden, 
zijn de dieren hoofdzakelijk in de avond en 
's nachts aktief. A. caudopunctatus laat 
zich het meest ook overdag zien, speciaal 
in de koele tijd, waarin ook de paartijd 
valt, nl. van oktober tot april. A. caudo
punctatus is tevens de meest beweeglijke, 
levendige salamander, gevolgd door P. 
hongkongensis. P. chinensis en· P. de
loustali bewegen zich uiterst traag, a.h.w. 
'behoedzaam' door het aquarium. Aileen 
bij agressief gedrag toont P. chinensis" 
zich, blijkens ooze ervaringen, buiten
gewoon snel en behendig. 
A. caudopunctatus blijft het gehele jaar 
door in het water. Bij P. hongkongensis 
zijn de ervaringen verschillend: Bij mij 
kruipen de dieren in de zomer op het land, 
onder een stuk kurkschors dat ik op de 
baksteen heb gelegd, en gaan in de herfst 
weer in het water. Bij Janssen en Van 
Leeuwen is dit niet zo uitgesproken het 
geval en blijven de dieren meestal meer 
aan het water gebonden. Janssen huisvest
te twee P. hongkongensis mannetjes ruim 
een jaar in een beplant terrarium. Al
hoewel er een watergedeelte beschikbaar 
was, werden de dieren gedurende deze 
peri ode nooit in het water aangetroffen. Ze 
leefden overdag in holen, waarbij ze voor
keur hadden voor plaatsen waar de bodem 
wei vochtig maar niet nat was. Aileen 
's nachts kwamen de dieren te voorschijn 
om voedsel te zoeken. 
van de twee p. deloustali heeft een dier 
het water tijdelijk verlaten toen de tern-
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BEHAVIOUR AND REPRODUCfiON OF PARA
MESOTRITON.HONGKONGENSIS AND P. CHI
NENSIS 
This article is the first in a series of three, contributing 
to the knowledge of the behaviour and the breeding of 
P. hongkongensis and P. chinensis. First, a summary 
is given of the available literature, including that on 
P. deloustali and Paramesotriton (= Allomesotriton 
sensu Freytag, 1983) caudopunctatus. The author 
keeps all four species in aquariums and gives a pro
visional account of the observations, made by him
self and other keepers of these species. 
The newts are kept in glass tanks of 70x40x40 em. P. 
deloustali in an aquarium of 100x40x40 em, fur 
nished with gravel on the bottom, a perforated brick 
to afford shelter, and plants for egg-deposition, 
mainly Sagittaria. Water temperature in winter 
ranges from lOa to l6°C, in summer occasionally 
reaching 27°C. The water is stagnant and not aerated. 
The aquariums are lit by 30 watt fluorescent tubes, in 
winter only a few hours a day. Only two or three 
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specimens of a species occupy one aquarium. Espe
cially during the breeding season males are aggres
sive, in particular to other males. Therefore only one 
male is kept per aquarium. The animals lead a mainly 
nocturnal life, spending the day in hiding. Courting 
starts in the cool season, usually starting in October 
and ending in March or April. Most newts stay in 
water all year round, except P. hongkongensis, 
which in some cases spends the summer months 
outside the water, under pieces of corkbark. P. chi
nensis in particular has proved to be a rather difficult 
species to keep. Specimens often die after a short 
period, perhaps due to stress. 
Two forthcoming articles on the same subject will be 
published in Lacerta shortly, one dealing more exten
sively with the aggressive behaviour, shown by all 
four species, the other giving the preliminary results 
of the breeding of P. hongkongensis and P. chi
nensis. 
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Cuora trifasciata. 

Huisvesting en verzorging van waterschild
padden (10); Cuora trifasciata, 
de driestreep-waterdoos- schildpad 

GENUS- EN SOORTBESCHRIJVING 
Deze schildpad werd voor het eerst be
schreven door BELL ( 1825) aJs Sterno
thaerus trifasciatus. Later is hij door GRAY 

( 1855) ondergebracht in het genus Cuora, 
waartoe naast C. trifasciata ook nog de 
soorten C. amboinensis, C. flavomargi
nato, C. galbinifrons en C. yunnanensis 
behoren. 
Het rugpantser van C. trifosciota is ovaal 
van vorm. Dit pantser is bij jonge exem
plaren enigszins afgeplat en bruin van 
kleur, terwij l de naden tussen de afzon
derlijke schilden zwart zijn . Oudere dieren 
hebben een Iicht gewelfd zwart-bruin rug
pantser. 
Verder is dit pantser voorzien van drie 
zwarte lengtekielen, waarvan de middelste 
het sterkst geprononceerd is en vanaf het 
midden van het eerste schild tot achter aan 
toe loopt. De andere twee lengtekielen zijn 

slechts goed zichtbaar op de drie voorste 
costale schilden. Naarmate de dieren 
ouder worden vervlakken of verdwijnen 
deze kielen soms geheel. 
Het buikpantser is bijna geheel zwart , op 
een onregelmatige gele omzoming na. 
Voorts heeft dit pantser een schamierend 
voor- en achterdeel, waardoor beide delen 
omhoog tegen het rugpantser geklapt kun
nen worden, zodat de dieren, nadat kop en 
poten zijn ingetrokken, het pantser groten
deels af kunnen sluiten. A an dit verschijn
sel ontleent het geslacht Cuora de 
Nederlandse naam doosschi ldpad. 
De overgang tussen buik- en rugpantser is 
gee! en gaat ter hoogte van de poten over in 
rose. Op elk marg inaal schild ligt aan de 
kant van het rugpantser een zwarte vlek. 
De kop is aan de bovenzijde okergeel of 
ol ijfgeel. Aan beide zijden bevindt zich 
van de neus tot aan de nek een brede 
zwarte streep , die door het oog loopt en 
twee lichtbruine vlekken insluit, waarvan 
de grootste direct achter het oog ligt en de 
andere op de grens tussen de kop en de 
nek. O nder de zwarte streep loopt vanaf de 
bovenkaak een gele streep en daaronder 
vanaf de onderkaak een smalle zwarte 
streep. De kleur van de ogen is zwart en de 
bovenkaak is Iicht haakvormig.De keel en 
de hals zijn geel gekleurd en de nek grijs . 
De buitenzijde van de poten is g rijs en de 
binnenzijde zalmkleurig. De weke delen 
zijn zalmkleurig en de staart is aan de 
bovenzijde grijs en verder eveneens zalm
kleurig. De mannetjes hebben een lange 
dikke staart , een enigszins hoi buikpantser 
en blijven in het algemeen kleiner dan de 
vrouwtjes. De vrouwtjes daarentegen heb
ben een korte dunne staart en een vrij bol 
buikpantser. 
Het grootste exemplaar in de dieren-
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tuin van Berlijn had een carapax met een 
lengte van 19 em en een breedte van 14 
em. Dit dier woog 1400 gram (PETZOLD 

1963.) 

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING 
C. trifasciata komt voor in zuidelijk 
China, met name in de provincies 
Kwangsi, K wan tung en het eiland Hainan, 
en noordelijk Indochina, te weten het 
noordelijk gedeelte van Laos en Vietnam. 

LEVENSWIJZE 
Deze waterdoosschildpad leeft in stil
staand en langzaam stromend water, voor
namelijk in rijstvelden en ander open ter
rein tot een hoogte van 400 m (laag- en 
heuvelland). 
SCHMIDT ( 1927) beschrijft, dat de eieren 
van deze schildpad ovaal van vorm zijn, 
een harde witte schaal hebben en een af
meting van 27 x 50 mm. Deze gegevens 
kwamen aan het Iicht toen een vrouwelijk 
exemplaar, gevonden bij de plaats Nodoa 
op het eiland Hainan, werd ontleed en 
twee legklare eieren bij zich bleek te 
hebben. Aangezien dit vrouwtje op 17 mei 
werd gevangen, geeft dit tevens een indi
catie van het legseizoen op het eiland 
Hainan. 

VERZORGING IN GEV ANGENSCHAP 
Cuora trifasciata heeft een ruim verblijf 
nodig met een minimale afmeting van 120 
x 50 x 50 em. Deze bak kan worden inge
richt met een zwevend landgedeelte, een 
biologisch bodemfiltersysteem en stukken 
kienhout, zoals door ons beschreven in een 
eerder artikel (NETTEN & ZUURMOND, 

1983). Het water moet overdag een tempe
ratuur hebben die varieert van 24 tot 26°C. 
Deze temperatuur kan bereikt worden met 
behulp van een aquariumverwarmer met 
thermostaat. 's Nachts mag de tempera
tuur enkele graden lager liggen. 
De temperatuur van de Iucht dient altijd 
enkele graden hoger te zijn dan die van het 
water, om kouvatten van de dieren te voor
komen. Het is dan ook noodzakelijk om 

hoven het landgedeelte op een hoogte van 
15 em een spot te monteren van 40W, 
waarbij dan tevens een zonneplaats voor 
de dieren ontstaat. De bak zelf moet goed 
afgedekt worden ( op een ventilatiestrook 
na) teneinde onnodig warmteverlies te 
voorkomen. 
In tegenstelling tot de voomamelijk terres
trisch levende Cuora jlavomarginata 
(NETTEN & ZUURMOND, 1983) is Cuora 
trifasciata duidelijk meer aan het water 
gebonden. Deze schildpad is een uitste
kend zwemmer, waardoor een waterstand 
van ongeveer 30 em wei een vereiste is. 
Ook verdient het aanbeveling in het ver
blijf schuilplaatsen te creeren door middel 
van stukken kienhout of stukken vastge
lijmd flagstone (in verband met instor
tingsgevaar), omdat de dieren vrij schuw 
zijn en daardoor behoefte hebben om er
gens achter of onder te kruipen. 
Het voedsel in gevangenschap kan bestaan 
uit mager vlees (o.a. andere runderhart), 
vis, regenwonnen, groenvoer (andijvie, 
sla, tauge en kool) en fruit (banaan, appel 
en peer). 

PAARGEDRAG 
Volgens PAULER (1980) voltrekt het pa
ringsspel (onder water) van Cuora trifas
ciata zich als volgt. De man nadert de 
vrouw van onderen, waarbij hij de hals 
geheel naar hoven uitsteekt. Hij opent 
daarbij de bek en beweegt de kop zijde
lings om die van het vrouwtje. Pas als het 
vrouwtje rustig op de bodem blijft liggen 
en daardoor haar paringsbereidheid ver
toont, beklimt het mannetje haar van ach
teren en bijt zich vast in haar hals. Daarna 
vindt uiteindelijk de paring plaats. 
V oor zover ons bekend is de kweek in 
gevangenschap met deze schildpad tot op 
heden nog niet gelukt. 
Overigens zijn de mannetjes in de voort
plantingstijd uitermate agressief ten op
zichte van elkaar en tegenover andere 
schildpadden. Daaronder vallen zowe1 de 
vrouwelijke soortgenoten alsook de man
netjes en vrouwtjes van andere soorten. 
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vast op het ei te 
krijgen. 

Het probleem is namelijk, dat de manne
tjes in hun paringsdrift iedere andere 
schildpad in het verblijf proberen te be
klimmen en zich vastbijten in hun nek, 
waardoor lelijke wonden kunnen ontstaan. 
Het is dan ook zeker niet aan te raden 
Cuora trifasciata te combineren met 
kleinere schildpadden. 

WETENSW AARDIGHEDEN 
Yolgens POPE ( 1935) en MELL ( 1938) was 
Cuora trifasciata in die tijd de belang
rijkste schildpad die als voedsel werd 
verkocht op de Chinese koudbloedigen
markt in Vietnam. Naast deze schildpad 
werden ook weekschildpadden van het ge
slacht Trionyx door de plaatselijke bevol
king gegeten. 
Blijkens PAULER (1980) wordt Cuora 
trifasciata als afrodisiacum gebruikt, 
waardoor de handelswaarde van deze 
schildpad erg hoog ligt. Ditzelfde ver
schijnsel doet zich voor bij de neushorens, 
waarvan de horens eveneens als middel 
worden beschouwd om de geslachtsdrift te 
stimuleren . 

THE CARE OF CUORA TRIFASCIATA 
The natural way of life and captive care arc de~-

cribed. MaJes, recognizable by their long, thick tail, 
are vel)' agressive in the breeding season. This highly 
aquatic species should not be kept in combination 
with vel)' small turtles. 
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Een opmerkeljke eetgewoonte van 
Elaphe schrencki 

Elaphe schrencki, die voorkomt in Zuid
Oost Europa en Europees Azie, staat erom 
bekend dat hij soms een opmerkelijk eet
gedrag vertoont. Hoewel niet zo' n voed
selspecialist als de echte eieretende slan
gen zal hij toch van tijd tot tijd een vogelei 
niet versmaden. lntegendeel, vogeleieren 
behoren tot het nonnale dieet van deze 
slangensoort, zij het wei sporadisch. 
Dit gegeven werd op een onlangs ge
houden tentoonstelling, georganiseerd 
door de werkgroep Hengelo, weer eens 
bevestigd. Gedurende ongeveer vijftien 
minuten werd een kippeei op temperatuur 
gebracht en vervolgens in het terrarium 



De slang begint het 
ei tussen zijn kaken 
te drukken. 

Het elastisch ver
mogen van de ka
ken is enom1; zon
der veel moeite 
drukt hij het ei Ius
sen zijn kaken. 

Na korte pauzes 
wordt het ei verder 
in de bek gedrukt. 

De keel van de 
slang bevat nu het 
hele ei, door kron
kelende bewegingen 
in zijn hals, wordt 
het ei doorgeslikt. 

Het ei wordt verder 
door zijn s lokdann 
geperst in de rich
ling van z ijn maag. 
Naar he t schijnt, 
wordt het ei tijdens 
het s lokdanntrans
port door de slang 
langs zijn as ge
draaid en verbri j
zeld. 

gelegd waar een Elaphe schrencki huisde. 
Na eerst aan het ei te hebben gesnuffeld, 
begon de slang het ei naar binnen te 
werken. 
Een fotografisch verslag van deze gebeur
tenis wordt U bij deze aangeboden. 

EXCEPTIONAL FEEDING HAB ITS OF 
ELAPHE SCHRENCKI 
The author describes a situation in which Elaphe 
schrencki accepted a hen's egg a5 an alternative to its 
nonnal diet. Although it is known that this particular 
species eats small birds eggs, it was fascinating to 
observe how Elaphe schrencki 'grasped' and 
devoured the egg which was brought up to tempera
ture just before being offered to the snake. 
The photo-series was made during an exhibition in 
the spring by a regional Lacerta-group. 



!1? ~ 
W. Mensinga 
Ruimtevaartlaan 33 
9602ZB 
Hoogezand 

20 

Het genezen en voorkomen van 
longworminfecties bij slangen 

Korte tijd nadat ik vier Thamnophis 
sirtalis parietalis aanscbafte, werden ze 
ziek. Ze braakten balfverteerde visjes uit. 
Ik ben toen naar een kennis (Henk Tingen) 
toegegaan om samen met hem microsco
pisch onderzoek te verricbten. Op een ob
jectglaasje werd wat faeces van de zieke 
slangen gebracbt, met een dekglaasje af
gedekt en onder de microscoop gelegd. 
We vonden een grote boeveelheid flagel
laten en wormen. 
Bij de dierenarts beb ik toen Ripercol en 
Duodegran gebaald tegen respectievelijk 
de wormen en de flagellaten. Ripercol 
(werkzame stof levamisol) wordt in de 
buikholte ingespoten met een tuberculine
spuitje met een zeer fijne naald, in een 
dosering van 15-20 mg werkzame stofper 
kilogram licbaamsgewicht. Deze behan
deling moet na I 0-14 dagen herhaald 
worden om wormpjes die na de eerste be
handeling zijn opgenomen en uit het ei 
gekropen te doden. Duodegran (met I 0% 
werkzame stof: ronidasol) wordt door de 
bek toegediend. Hiervoor wordt het poe
der opgelost in water en opgezogen in een 
injectiespuitje. Op dat injectiespuitje 
wordt dan in plaats van een naald een 
flexibel slangetje geschoven. Het slange
tje wordt ingesmeerd met vloeibare paraf
fine, om bescbadiging van de slokdarm te 
voorkomen. Het slangetje wordt dan in de 
slokdarm van de slang geduwd en leeg
gespoten. De dosering is 10 mg per 
kilogram licbaamsgewicbt en de behande
ling wordt gedurende zeven dagen dage
lijks een keer uitgevoerd. 
Drie maanden ging het goed met de dieren. 
Toen ontdekte ik dat ze bet benauwd bad
den. Henk Tingen heeft ze toen weer on
derzocbt door middel van een flottatie
methode. Hierbij wordt gebruikt gemaakt 
van een verzadigde keukenzout-oplos
sing. Door bet boge soortelijk gewicht van 

die oplossing komen wonneieren hoven 
drijven. Van wat faeces en deze ver
zadigde oplossing werd een papje ge
maakt. Het papje werd door een zeefje, via 
een trecbter in een reageerbuisje gespoeld. 
Dit buisje werd gescbud en tot de rand 
aangevuld met zout. Na een uur werd de 
oppervlaktevloeistof afgezogen en op een 
objectglaasje gelegd. Voor de duidelijk
beid werden een paar druppels joodjood
kali (een kleurmiddel) toegevoegd. Onder 
de microscoop zagen we wonneieren en 
volgens het formaat en de vorm betrof het 
bier eieren van Rhabdias, een nematode 
die meestal in de longen van dieren wordt 
aangetroffen en dus wei longwonn wordt 
genoemd. Deze infectie werd weer met 
Ripercol bebandeld. 
De infectie met longworm keerde tot drie 
keer toe terug. Nu voerde ik mijn slangen 
bebalve met vis ook met regenwonnen, 
omdat die in de terrariumliteratuur vaak 
als voedsel voor Thamnophis worden ge
noemd. Het vennoeden bestond dat die 
regenwormen iets met de infectie te maken 
badden. COOPER EN JACKSON (1981) 
schrijven dat longwormen kunnen worden 
overgebracbt door onder andere slakken 
en regenwormen. lk ben dus met het voe
ren van regenwormen gestopt en dat heeft 
in ieder geval tot gevolg dat de slangen 
sinds anderhalf jaar niet meer ziek zijn 
geweest. 

THE CURE AND PREVENTION OF 
LUNGWORM INFECfiONS IN SNAKES 
In the faeces of garter snakes, which had vomited 
halfdigested fJSh, flagellates and nematodes were 
found. They were treated with Duodegran and 
Ripercol respectively. Lungworm infections how
ever kept recurring. Since feeding with earthworms 
was stopped, no new infections occurred. 
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