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Gedrag en voortplanting van 
de wrattensalamanders P aramesotriton 
hongkongensis en P. chinensis (Ill) 

INLEIDING 
Met dit artikel sluit ik een serie af van drie 
artikelen over de Chinese salamanders 
Paramesotriton hongkongensis en 
P. chinensis. In een eerste stuk is een 
algemeen overzicht gegeven over de li
teratuur en de aquariumhouderij (SPARRE

BOOM , 1984a); in het tweede artikel is 
uitvoerig stilgestaan bij een belangrijk 
aspekt van het gedrag, de agressie (SPAR-

REBOOM, 1984b). In de volgende blad
zijden doe ik verslag van de waame
mingen gedaan door H. Janssen, Brugge, 
F. v. Leeuwen, Amsterdam, F. Zuur
mond, Den Haag en mijzelf aan het 
voortplantingsgedrag en de kweek. 

HOFMAKERIJ 
De hofmakerij bij P . hongkongensis vindt 
blijkens literatuurgegevens plaats op een 
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soortgelijke manier als bij Triturus-soor
ten (ROMER,I951 ; THORN, 1968), maar is 
slecbts summier bescbreven. Een gedetail
leerde analyse aan een groot aantal exem
plaren, zoals gedaan is bij Triturus 
vulgaris (HALLIDAY, 1974), of een stap
voor-stap beschrijving van de verschil
lende fasen in het paarspel als gedaan is 
aan enkele exemplaren van Parameso
triton ( =Allomesotriton) caudopunctatus 
(SPARREBOOM , 1983; THORN, 1983) is van 
P. hongkongensis en P. chinensis niet 
voorh~den. Van P. deloustali is bet ver
loop van de paring nog bet meest uitvoerig 
beschreven (REHAK, 1981 ): Het mannetje 
waaiert met zijn staart in de ricbting van de 

snuit van het wijfje terwijl bij haaks voor 
haar of parallel aan haar lichaam staat. 
lndien het wijfje ontvankelijk is, loopt het 
op het mannetje toe en kan daarbij zelfs 
zachtjes in zijn kop bijten. Het mannetje 
draait zich nu 180 °0m, vouwt zijn staart in 
harmonikavorm en kruipt voor haar uit. 
Het vrouwtje volgt hem en raakt zijn staart 
aan met haar snuit. Vervolgens zet het 
mannetje een zaadpakketje (spermatofoor) 
af. Hij kan er met een tussentijd van enkele 
sekonden verschillende afzetten. Deze 
zijn wit van kleur en ongeveer I em lang. 
Het wijfje neemt de spermatofoor op met 
haar kloaka door er overheen te !open, 
maar zij mist hem soms. P. deloustali 
paart ' s nachts en in de vroege ochtend. 
Het mannetje bijt behalve andere manne
tjes ook wijfjes die nieuw in het aquarium 
worden gezet, maar niet zijn ' eigen' 
wijfje, waaraan hij kennelijk 'gewend' is. 
In het vorige artikel (SPARREBOOM, 
1984b) heb ik beschreven dat ook de 
andere soorten Paramesotriton, speciaal 
P. chinensis, dit soort' clanvorming' ver
toncn en geopperd dat dit een strategic zou 
kunnen zijn, aangepast aan het stromend 
water milieu, waar de relatief grote sala
manders slechts relatief kleine plekken 
kunnen benutten voor het paarspel en de 
spermaoverdracht. 

PAARSPEL VAN PARAMESOTRITON 
HONGKONGENSIS EN P . CHINENSIS 
Alhoewel ikzelf en andere salamander 
houders de afgelopen jaren goed bebben 
opgelet, kunnen we nog geen volledige 
beschrijving geven van het paargedrag van 
P. hongkongensis en P. chinensis. Het 
komplete verloop van de baits tot en met 
de zaadoverbrenging hebben wij niet 
waargenomen. V oorlopig zijn er echter de 
volgende waamemingen te vermelden. 
Beide soorten paren 's nachts. Op het 
hoogtepunt van paaraktiviteit vervolgen 
de dieren hun paargedrag ook als het Iicht 
's nachts plotseling wordt aangedaan, 
maar doorgaans stoort hen dit. In de paar-



Eieren en Jarven 
vanP. chinensis 
in verschillende 
vroege onwikke
lingsstadia. 

Larve van 
P. chinensis. 

tijd k.rijgen mannetjes een heldere lengte
streep door de staart. Dit is bij sommige 
exemplaren een vage vervloeiende lijn, bij 
andere een helder zilverwitte, scherp be
grensde streep. Het mannetje dat bereid is 
tot paring zit met gestrekte voorpoten, het 
achterlichaam en de teruggeslagen staart 
tegen het substraat gehouden, als het ware 
op de uitkijk, en benadert een andere 
salamander door er met korte rukkende 
bewegingen of heel geleidelijk op af te 
zwemrnen. Vooral bij P. chinensis heb ik 
waargenomen d$lt een mannetje dikwijls 
langdurig, soms uren lang, opgericht bij 
de wijfjes blijft zitten, deze af en toe be
snuffelt en door hen besni.tffeld wordt, 
erover heen kruipt of over zich heen laat 
kruipen, zonder dat hij aanstalten maakt te 
gaan staartwaaieren. 
Het staartwaaieren wordt niet voorafge
gaan door een soort pronkhouding zoals de 
'wave', een pronkhouding die Triturus 
vulgaris vertoont, (HALLIDAY, 1977), of 
de hierboven beschreven, opgerichte 

houding met de teruggeslagen staart zou 
• deze funktie moeten vervullen. Evenmin 
wordt met de staart de zogenaamde 
zweepslag gegeven (de 'whip' bij T. 
vulgaris en T. cristatus, zie HALLIDAY, 

1977), een staartklap waarbij een sterke 
stroming ineens wordt veroorzaakt in de 
richting van de kop van het wijfje. Er is 
slechts een staartbeweging, namelijk het 
regelmatig waaieren van de tegen de zijde 
van de staart en lichaam teruggebogen 
staartpunt (de 'fan', zie HALLIDAY, 1977). 
Het is opgevallen dat vooral bij P. chinen
sis de mannetjes ook wei zonder voor ons 
zichtbare aanleiding in de vorm van een 
aanwezig wijfje zachtjes staan te staart
waaieren. Soms lijkt het erop, dat zij tegen 
hun eigen spiegelbeeld in de aquariumruit 
waaieren. Het is ook mogelijk dat zij bij 
wijze van schrikreaktie, bijvoorbeeld 
doordat het Iicht wordt aangedaan of door 
het zien (?)van de verzorger, deze staart
waaierbewegingen uitvoeren. 
Tijdens het waaieren wordt, blijkens onze 
observaties, het wijfje niet opzettelijk aan
geraakt. Sperma-afzet van het mannetje en 
de opname ervan door het wijfje hebben 
wij tot dusver bij geen van beide soorten 
kunnen waarnemea. Dit geschiedt kenne
lijk uitsluitend in het duister. Het lijkt 
duidelijk dat de witte band door de staart 
van het mannetje fungeert om het wijfje te 
Iokken of richting te geven . Wei is waar
genomen dat een wijfje P. chinensis een 
mannetje volgde en zijn staart aanraakte, 
en ook dat een mannetje door de bak liep, 
met in harmonikavorm gevouwen staart 
slangachtige bewegingen makend en de 
kloaka tegen de bodem drukkend, maar 
een volledige serie paargedragingen is niet 
waargenomen. 
Althans in het aquarium begint P. hong
kongensis eerder in het seizoen met paring 
en eiafzet dan P. chinensis. 

EIEREN 
De eiafzet wordt bij beide soorten ingeleid 
door een periode van 'onderzoek'. Het 
wijfje besnuffelt, aktief door de bak 
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kruipend, planten en kruipt veelvuldig 
door de vegetatie heen. De eiafzet vinat 
plaats bij watertemperaturen vanaf l0°C 
en kan gedurende weken doorgaan. 
Janssen nam bij P. hongkongensis waar 
dat bij temperaturen tussen 13° en l8°C de 
meeste eieren per nacht werden afgezet. 
Romer, die in Hongkong een wijfje van 
deze soort in een aquarium eieren liet af
zetten - waarbij dus evenmin de water
temperatuur van de natuurlijke biotoop 
aangehouden werd - nam eiafzet waar van 
29 februari tot 23 maart, bij watertempe-

raturen tussen de 18° en 25 °C (ROMER, 
1951). 
Het is mogelijk dat de waterplanten die ik 
gebruik, Elodea, Ceratophyllum; Sagit
taria, te stugge bladeren hebben, maar ik 
heb nooit waargenomen dat een wijfje een 
ei tussen een omgevouwen blad Jegde. Er 
worden twee bladeren of ranken tussen de 
achterpoten genomen, in positie gebracht 
en daarna wordt het ei er tussen gelegd, 
waarna de bladeren aangedrukt worden. 
Zelfs een kleinere salamandersoort als 
Cynops pyrrhogaster buigt zo'n zelfde 
Sagittaria-blad telkens weer om, als een 
trekharmonika, voor een nieuw ei, maar 
Paramesotriton doet dat blijkens ooze 
ervaringen niet. W el worden eieren in 
reeksen naast elkaar afgezet, wanneer een
maal een geschikte afzetplaats is gevon
den. Beide soorten leggen de eieren ook 
wei in de dichte kruinen van hoomblad, 
zodat zich daar geleidelijk een trosje van 
5-10 eieren vormt. Het is ook mogelijk 
gebleken de salamanders eieren te Iaten 
afzetten op evenwijdige stroken dik plas
tic. De dieren doen dit op dezelfde manier 
alsop Vallisneria. Deze methode heeft het 
voordeel dat de eieren beter vindbaar zijn 
en gemakkelijk uit het aquarium te ver
wijderen zonder de inrichting te rui'neren. 
Het is wei zinvol gebleken de eieren te 
verwijderen, want ze worden door de 
ouderdieren opgegeten , zij het niet met de 
graagte waarmee bijvoorbeeld Cynops
soorten hun legsel verorberen. 
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LARVEN 
Evenals REHAK (1981) heeft waarge
nomen bij P. deloustali, komen bij 
P. hongkongensis en P. chinensis de 
larven uit in verschillende stadia van ont
wikkeling: Sommige hebben nog een 
grote, langwerpige dooierzak en liggen 
nog dagen op hun zijde op de bodem, 
terwijl andere uitkomen met aJ een duide
lijke aanzet van achterpootjes. De inku
batietijd, de tijd die het neemt eer de larve 
uit het omhulsel kruipt, lijkt normaliter 
drie tot vijf weken te bedragen. Met 
hogere watertemperaturen komt een larve 
eerder uit dan bij lagere, maar een strakke 
regel is er: niet. Vooral bij mijn eerste 
legsel van P. chinensis heeft het lang 
geduurd, alvorens de larven uitkwamen 
(23 maart 1981 het eerste ei en 3 mei de 

eerste larve) , en vele eieren en larven zijn 
te gronde gegaan aan onbekende oor
zaken. Ik durf voorziChtig te stellen dat 
eieren en larven het beter doen in oud 
aquariumwater dan in slootwater, vers 
leidingwater of regenwater. De tempera
tuur lijkt met 15-20°C het meest gunstig 
voor een goede, regelmatige ontwikke
ling. 
Tussen de larven van P. hongkongensis en 
P. chinensis en, afgaande op de afbeel
dingen bij REHAK (1981), die van 
P. deloustali heb ik geen uiterlijke ver
schillen kunnen ontdekken. Zij zijn over
dag zwart van kleur, hebben een wat 
fluwelig aanzien en kleine, grijze puntjes 
en streepjes in de lengterichting van hun 
lichaam. De kieuwen zijn wit en worden 
op iets hogere leeftijd goud-bruin. Op de 
punt van de snuit zit een witte vlek; de iris 
is ook wit. De larven zijn 's nachts aktief. 
Ze zijn 's nachts meer vleeskleurig of 
doorzichtig. Zoals aile larven van het 
stromend water type leiden deze larven 
een tamelijk verborgen Ieven tussen plan
tedelen en stenen op de bodem of tussen de 
wirwar van de planten. Bij mij houden zij 
zich bij voorkeur op tussen dichte bron
mosbegroeiing (Fontinalis). Ik heb ze 
zelden zien eten, eigenlijk hoofdzakelijk 
een enkele keer 's nachts. Ik heb de indruk 
dat tubifex en muggelarven beter gegeten 
worden dan Daphnia en Cyclops. Zoals de 
tabel aJ aangeeft, groeien de larven bij 
kamertemperatuur in de zomer zeer traag. 
Als ze op het land kruipen na de meta
morfose, hebben ze nog een geheellarvaal 
aanzien: Ze zijn nog zwart, hebben wei 
lichtgekleurde vlekjes op de buik en de 
huid is nog niet ruw-korrelig. Pas na een 
aantal weken krijgen de jongen de voor de 
ouderdieren typerende wrattige huidstruk
tuur, de goud-bruine kleur en de oranje 
ruglijst. Janssen heeft aan P. hongkong
ensis waargenomen dat pas-gemetamor
foseerde salamandertjes iets 'krimpen' : 
Met ongeveer 30 mm zijn zij enkele mm 
kleiner dan de larven op hun grootst, 



Jonge P. hongkong
ensis, bui.kzijde. 
Foto: G. Dekesel. 

47 

ongeveer 40 mm. Dit lengteverlies komt 
waarschijnlijk door ink.rimping van de 
staartzoom. 

NA DE MET AMORFOSE 
De opfok van jonge Paramesotriton is pro
biematisch . Optimistische uitlatingen in 
de literatuur ten spijt (vAN EGDOM, 1960), 
is het bestand van deze soorten in lief
hebbersaquaria zeker niet veiliggesteld 
door de behaalde kweekresultaten. Het is 
mij niet bekend of iemand de jongen van 
deze dieren heeft kunnen opfokken tot 
voiwassen dieren. 
Met mijn eigen kweek van P. chinensis in 

zaak, op een formaat van ongeveer I 0 mm 
groter dan de maat waarop hij was ge
metamorfoseerd. Een iets succesvollere 
kweek van deze soort in 1983 heeft I 0 
jonge salamanders opgeleverd, die nu, 
~aart 1984, nog maar enkele mm zijn 
gegroeid en ongeveer 40 mm groat zijn. 
Een zestal jonge P. hongkongensis, in 
1982 door Janssen gekweekt en nu door 
mij verzorgd, zijn nu tussen de 55 en 75 
mmgroot. 
AI deze salamandertjes zijn steeds op 
kamertemperatuur gehouden: 8-l5°C in de 
winter en 17-26°C in de zomer. In 
vochtige terraria geven zij de voorkeur aan 
de drogere piekken, in drogere bakken aan 
de meer vochtige plaatsen. Zij zijn kenne
lijk op dit punt zeer kieskeurig. Zij Ieiden 
een verborgen bestaan onder stukken mos 
en kurkschors, van waaruit ze zelfs 
's nachts haast nooit te voorschijn komen. 
Het is dus moeiiijk een indruk te krijgen 
over wat en hoeveei er gegeten wordt. lk 
heb Iarven van Drosophila gevoerd- voor 
vleugelloze fruitvliegjes zijn ze vee! te 
traag - kleine wasmotlarven, tubifex, 
muggeiarven en kleine regenwormpjes en 
ik heb de indruk dat niets hiervan echt met 
graagte gegeten wordt. Muggelarven lijkt 
aog het beste te gaan. Bij Janssen aten de 
dieren wei t 1adluizen, maar ook niet 
graag. Het is dus waarschijnlijk dat niet 
het goede voedsei aangeboden is. 
Het is niet bekend waar de jonge salaman
ders zich in de natuur ophouden; het is niet 
uitgesioten dat zij betrekkelijk warme 
piaatsen bewonen. Ook is het niet bekend . 
in hoeveel jaren de jonge salamanders ge
slachtsrijp worden. 
Uit het bovenstaande mage blijken dater 
nog vragen te over zijn en dat er nog vee! 
geexperimenteerd moet worden om betere 
resultaten met de kweek en de opfok te 
verkri jgen. 

1981 is het siecht gegaan. Aile uitbestede . BEHAVIOR AND REPRODUCfiON OF 
. . . , , PARAMESOTRITON HONGKONGENSIS AND 
~ongen_ ztJn doodgegaan. lk heb_ zelf een P. CHINENSIS 

JOng dter overgehouden en dat IS na een This paper infom1s about the courtship, the egg
jaar gestorven door een onbekende oor- deposition, the larvae and the breeding of 
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P . hongkongensis and P. chinensis, b,ut it gives no 
complete account. Both species mate at night. The 
male takes up position with the frontlegs stretched, 
the tail curled sidewards, and approaches other newts 
in its vicinity. P. chinensis in particular does a lot of 
sniffing, the animals crawl over each other and 
remain sitting close to one other, apparently on 
purpose and not forced by a limitation of space. 
There is no such display posture like the 'wave' 
described by HALLIDAY for Triturus vulgaris, nor 
the 'whip', but only a rapid fanning movement with 
the tail. Males, especially of P. chinensis, are 
sometimes observed fanning without apparent 
reason. During fanning the female is not touched 
purposely. Spermtransfer has not been observed. 
Probably this only takes place at night in the dark. P. 
hongkongensis starts mating earlier in the season than 
P . chinensis. 
Eggs are not folded in a leaf, but pressed between two 
leaves or twigs, sometimes in a series. Eggs are 
sometimes devoured by the adults. Larvae hatch after 
three to five weeks in different stages of develop
ment. Old aquariumwater kept at temperatures of 
15-2o•c has proved to give the least losses. The 
larvae are leading a nocturnal life, hidden in dense 
vegetation. Tubifex and Chironomus larvae appeared 
to be preferred above Daphnia and Cyclops. At the 
time of metamorphosis the larvea slightly decrease in 
size and retain their larval appearance for some time. 
Rearing the young newts has so far been little success
ful ans no specimens were raised till adulthood. The 
young favour relatively dry places ans lead a hidden 

\; (. • • • • •• t 

~, , . ·• i , 
l. .• .. . ' '-4~ .. 

life, sitting under pieces of moss and corkba.rk. 
Feeding them proves problematic, probably due to a 
lack of the proper food. 
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Herpetologische waarnemingen in 
Costa Rica (9) Leguanen (Iguanidae) 

INLEIDING 
De Iguanidae zijn onder te verdelen in een 
aantal onderfafuilies. De onderfamilie der 
Anolinae krijgt in deze serie een aparte 
aflevering, behalve dan, dat we nog willen 
vermelden dat er in de Caribische laag
landbossen een marmerleguaan gevonden 
wordt, die ook tot die onderfamilie be
hoort. Polychrus gutturosus is vrij groot 
en groen, met een gelige flankstreep. Het 
is een insekteneter, maar in de maagin
houden van onderzochte exemplaren is 
ook plantenmateriaal gevcinden (TAYLOR, 

1956). De andere onderfarnilies die in 
Costa Rica voorkomen zijn: Iguaninae, 
Sceloporinae en Basiliscinae. 

IGUANINAE 
Hoe vreemd Nederlandse namen gekozen 
kunnen zijn werd ons duidelijk toen we 
voor het eerst gekonfronteerd werden met 
de helder grasgroene jongen van Cteno
saura similis , de zwarte leguaan. Volwas
sen dieren van deze soort zijn wei vaak 

donker, maar soms effen grijsbruin, dan 
weer gelig met donkere dwarsbanden of 
zelfs roodachtig !llet groen , maar in ieder 
geval zelden zwart. We vonden deze 
dieren aileen in gebied I. Het zijn duidelijk 
liefhebbers van zon en warmte. In de stad 
Puntarenas vonden we ze zelfs om twaalf 
uur 's middags zonnend op golfplaten 
daken, terwijl het zeker 30°C in de scha
duw was. Verder vonden we deze soort in 
groten getale bij Samara, Santa Rosa en in 
het park Manuel Antonio en in het nabij
gelegen Quepos. Hun karakter verschilt 
per vindplaats. In de nationale parken 
Santa Rosa en Manuel Antonio waren ze 
bijna tam. Ze lieten zich tot op een halve 
meter benaderen. Ze maakten er ook ge
bruik van de aanwezigheid van mensen. 
Zo snuffelden ze in keukens, op afval
hopen en in vuilnisbakken. Of ze daar 
dieren vingen die op eetbare restjes af
kwamen of zelf die restjes opaten is ons 
niet duidelijk geworden. Het zijn oven
gens alleseters, al zullen de jongen meer 
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insekten eten dan oudere dieren. Waru: de 
dieren schuwer waren, buiten de parken 
dus, leefden ze meest in borneo en op 
dikke hekpalen. Ze hadden daru: een uitge
sproken voorkeur voor holle borneo, waar
in ze, als we dichter dan op tien meter 
naderden, verdwenen. In Puntarenas en 
ook Nicoya zaten ze ook op huizen en in 
tuinen. Jonge dieren hebben we steeds op 
geringe hoogte gezien, zelden boven twee 
meter. 
De groene leguaan, Iguana iguana, is ook 
variabel in kleur. Een heel fraai gekleurde 

vonden we bij Golfito. Dit dier, dat in een 
wegberm zat te eten van een windeachtige 
plant was zwartbruin met een oranje kop. 
Bij Manuel Antonio zagen we in een 
kleine struik langs de oever van een brede 
snel stromende rivier een grate glimmend 
zeegroene leguaan. In Tortuguero was een 
volwassen exemplaru: grijsgroen zonder 
vee I tekening. Dit dier zat hoog in de boom 
langs een rivieroever. Theo Kemperman 
zag in Limon een kolonie van deze hage
dissen in een hoge boom boven een klein 
riviertje. In Cahuita zagen we tenslotte een 
halfwas exemplaar op drie meter hoogte in 
de He/iconia-planten zitten. De variatie in 
kleur en vindplaats was nogal groat. Twee 
dieren, die van Golfito en die uit Manuel 
Antonio zaten op meer dan honderd meter 
afstand van een redelijk hoge boom. Het 
dier van Cahuita en het dier van Golfito 
zaten ver van open zoet water, maar veel 
dichter bij zee. De dieren zijn kennelijk 
niet kieskeurig in hun milieu. Mogelijk 
wei honkvast, het dier in Tortuguero zagen 
we onder begeleiding van een parkwach
ter. Deze voer ons per boot naru: de plek 
waar het dier zat en deed dat volgens zijn 
zeggen altijd met herpetologisch ge"inte
resseerden. Het dier zat er al een lange tijd. 
We hebben niet kunnen ontdekken of deze 
soort in Costa Rica gegeten wordt. 
Van de onderfamilie lguaninae wordt ook 
de soort Enyaliosaurus heterolepis in 
Costa Rica gevonden (SAVAGE, 1980). 
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BASILISCINAE 
In de regenwoudgebieden aan beide zijden 
van het land (gebieden II en V) leeft de 
helmleguaan (Corytophanes crista/us). 
Het zijn rustige dieren die vertrouwend op 
hun schutkleur op ongeveer ooghoogte op 
stammetjes in het bos zitten. Hun eieren 
begraven ze in zelfgegraven holen in de 
harde bosgrond (TAYLOR, 1956). 
Van de echte basilisken komen in Costa 
Rica drie soorten voor. Basiliscus galeri
tus wonit wei door TAYLOR (1956) ge
noemd, maar dat berust volgens MA TU

RANA (1962) op een vergissing. Savage 
noemuleze soort niet in zijn tabel. 
Basiliscus basiliscus hebben we in grote 

hoeveelheden gevonden in de faunage
bieden I en II, en wei bij Nicoya, Samara, 
Manuel Antonio, San Isidro, Palmar 
Norte, Golfito en San Vito. Een basilisk 
die we vlak bij Carthago zagen (1200 m!) 
kan behalve deze soort ook een exemplaar 
van B. vittatus zijn geweest. In het park 
Manuel Antonio vonden we de dieren op 
het strand en rond de Iagunen daar achter. 
Elders vonden we de dieren rond stro
mende beken en rivieren, waarbij aange
tekend moet worden dat stilstaand water in 
Costa Rica zeldzaam is. In aile gevallen 
zaten de dieren op korte afstand van het 
water. Jonge dieren vonden we op in het 
water hangende vegetatie en op stukken 
aangespoeld hout. Bij benadering renden 
de dieren over het wateroppervlak naar de 
andere kant van de beek. Door de stroming 
werden ze dan nog extra ver van hun 
eerdere rustplaats verwijdenl. Grotere 
dieren zaten op grotere afstand van het 
water, op Iage horizontale takken, in 
struiken en opmerkelijk vaak op de bo
dem. Bij gevaar vluchtten ze eerst naar de 
achterkant van de tak en als dat niet vol
doende bleek, op hun achterpoten over de 
bodem het bos in. We namen de dieren 
vee) meer op de bodem waar dan wever
wachtten, maar dieren die hoog in de 
borneo zaten zullen meestal aan onze blik 
ontsnapt zijn. Dat de dieren niet het water 
in vluchtten, maar hetland op, kan veroor
zaakt zijn doordat wij ze meestal vanaf het 
water benaderden. Niettemin zou het aan
bevelenswaardig zijn om eens te onder
zoeken hoeveel tijd deze soort op de 
bodem doorbrengt. Wellicht is in een 
terrarium een groter en enigszins ver
wannd bodemoppervlak raadzaam. Voor 
aanwijzingen hoe het dier in een terrarium 
succesvol te huuden is verwijzen wij naar 
MARTENS (1977). 
Basiliscus vittatus is door ons in groten 
getale waargenomen bij Cahuita, Limon, 
Tortuguero, Rio Frio en Guailes. In alle 
gevallen was dat op plaatsen met een open 
vegetatie. In de kustplaatsen veelal in de 
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kokospalmenstrook langs het strand, el
ders langs wegbennen, in tuinen en Jangs 
droge rivierbeddingen en greppels . Jonge 
dieren vonden we in de bodembegroeiing 
en meestal rond het weinige stilstaande 
water op zulke plaatsen. Oudere dieren 
zaten vaak op enige hoogte (I a 2 meter) in 
struiken en op stammen, maar werden 
herhaaldelijk op de bodem gezien. 
Vrouwtjes en halfwas dieren zaten meestal 
dichter bij de bodem dan de mannetjes. In 
Cahuita kregen we de indruk dat de dieren 
paarsgewijs leefden en nogal honkvast 
waren. HIRTH (1963) nam in Tortuguero 
waar dater vee) meer volwassen vrouwtjes 
dan mannetjes voorkomen. 
De soort is overdag ak:tief en zoekt zonnige 
en wanne plaatsen uit. Een terrarium voor 
deze soort zal eerder een droge ·en wanne 
bak: met een klein watergedeelte moeten 
zijn dan een paludarium. HlRTH (1963) 
geeft een zeer goed verslag van de popu
latiebiologie en de oecologie van deze 
soort. Volgens zijn onderzoek eten jonge 
dieren relatief vee) krekels, vliegen, ke
vers, wolfsspinnen en strandvloooien. 
Volwassen dieren eten relatief vee! kre
kels, rupsen, kevers en mieren. 
Basiliscus plumifrons hebben we gevon
den in faunagebied V, bij Cahuita, Pto 
Viejo, Tortuguero, Rio Frio en Guapiles. 
Opvallend vonden we de vondst van een 
jong exemplaar in de vallei van Orosi, op 
1200 meter. Toen wij daar rond de kerst 
waren, in de natte tijd, werd het daar over
dag niet veel wanner dan 23°C en was het 
's nachts vaak maar l8°C. Gezien de hoog
te zijn vee) hogere temperaturen niet te 
verwachten. 
Bijna aile waarnemingen betreffen jonge 
dieren. We vonden die jongen vlak: bij 
stroompjes en plasjes, lager dan een meter 
hoven de grond. 's Nachts vonden we ze 
bij het zoeken naar kikkers, rustend in de 
oevervegetatie van beekjes. De dieren 
sliepen dan op de nerf van een groot blad. 
Volwassen dieren hebben we slechts twee 
keer gezien. Mogelijk dat de dieren aan 



Sceloporus variabi
lis olloporus, 
Santa Rosa. 

Sceloporus squa
mosus, Santa Rosa. 

onze aandacht ontsnapten omdat ze hoog 
in de borneo leefden. De twee waarge
nomen volwassen dieren leefden in een 
smalle strook bps tussen een bananen
plantage en een riviertje. In de dichte 
wirwar van planten aldaar zaten ze op 
takken op ongeveer ooghoogte. Ze zijn 
vee! minder zonliethebbers dan de andere 
soorten. Volgens FITCH (1973) zijn ze 
gebonden aan de aanwezigheid van water. 
We hebben met deze soort de ervaring 
opgedaan dat ze in het terrarium wei vee! 
zonnen en daarvoor bij voorkeur op de 
kale uiteinden van takken gaan zitten. 

SCELOPORINAE 
De stekelleguanen, een overigens Noord
amerikaanse groep, hebben in Costa Rica 
hun zuidelijkste vespreiding. Er komen 
drie soorten voor: 
Sceloporus squamosus vonden we op 
stammen en stronken in de !age vegetatie 
achter het strand van Santa Rosa. Jonge 
dieren vonden we op schaduwrijkere 
plaatsen tussen het gras en de !age plan ten. 
Jonge dieren zijn effen lichtbruin met 
donkerder flanken. De volwassen dieren 
zijn bruin met dwarsvlekken en lijken op
pervlakkig op de soort S. variabilis. Som
mige exemplaren van S. squamosus heb
ben een oranje keel. Sceloporus variabilis 
olloporus vonden we op dezelfde vind
plaats als de vorige soort en verder bij 
Samara en op enkele plaatsen in het bin
nenland van Santa Rosa. Deze soort is als 
jong goed van de vorige te onderscheiden. 
Van oog tot staart !open twee Iichte strepen 
met daaronder een donkere band. Midden 
op de rug loopt weer een witte streep. 
Tussen deze streep en de zijstreep vinden 
we een twaalftal lichte vlekken. Bij de 
volwassen dieren vervaagt die tekening 
een beetje. De onderzijde van sommige 
volwassen dieren wordt rose. In de paar
tijd krijgen de mannetjes daarbij ook 
blauwe vlekken (TAYLOR, 1956). Jongen 
van deze soort vonden we op droge hel
lingen van rivieroevers en duinen. De 
vindplaats van beide soorten in Santa Rosa 
was uiterst warm en droog. Ze leefden er 
naast Cnemidophorus deppei. 
Heel anders is het leefgebied van de derde 
soort: Sceloporus ma/achiticus. Deze 
soort leeft in hager gelegen delen van het 
land . Wij hebben deze soort gevonden bij 
San Jose op de flanken van de vulkanenrij 
hoven Heredia, bij Monteverde en op de 
Cerro Ia Muerte tussen 1000 en 3400 m. 
Bij San Jose zijn de dieren staalblauw met 
zwarte spik.kels, een hemelsblauwe buik 
en keel en een gele vlek in de nek. Op 
hogergelegen vindplaatsen waren de die
reo kleiner en meer geelgroen op de rug, 
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zoals bij Monteverde en San Geraldo. Op 
de Cerro Ia Muerte waren de dieren grijs
groen. Vrouwtjes zijn grijsbruiq met 
zwarte en witte vlekken, op alle hoogten, 
behalve op de Cerro Ia Muerte waar ze 
lichtgrijs zijn. De plaatsen waar de dieren 
voorkomen hebben een vrij koel en voch
tig klimaat, op de Cerro Ia Muerte mag 
vorst zeker niet uitgesloten worden. In dat 
klimaat zaten de dieren dan op de droogste 
en warrnste plaatsen, zoals uitstekende 
rotsen en stenen, omgehakte boomstarn
men en stronken, en droge open plaatsen 
op heiveldjes (op de Cerro Ia Muerte). We 
hebben ze een paar keer zien schuilen in 
holletjes in bomen, in iets wat op onze 
oer-hollandse knotwilg lijkt, verder ook in 
een oude uitlaatpijp en in een ondergronds 
hoi, dat ze misschien zelf gegraven 
had den. 
Deze soort is in het verleden regelmatig 
gelmporteerd en er zijn ook kweekresul
taten van gemeld. We denken dat het daar
bij drachtig gelmporteerde wijfjes betrof. 
De dieren zijn levendbarend. Gezien ech
ter de omstandigheden zoals we die in de 
natuur waargenomen hebben lijkt succes 
op de lange duur niet waarschijnlijk. De 

dieren moeten in een koele en vochtige 
omgeving warrne droge plekjes kunnen 
vinden en 's nachts een behoorlijke af
koeling kunnen krijgen (tot l8°C voor 
grote blauwige dieren van lagere gebie
den, tot I5°C voor de kleinere felge
kleurde mannetjes van de hogere delen) . 
LAURENS ( 1976) meldt dat de dieren vol
gens Oostveen niet meer aktief zijn bij 
temperaturen beneden 20°C. Dat is on
waarschijnlijk. ATCH ( 1973) vermeldt 
lichaamstemperaturen van 15-20°C voor 
inaktieve dieren (op 1200 m bij Carthago) 
en temperaturen van 20-36°C voor aktieve 
dieren. De lichaamstemperaturen waren 
volgens hem meestal 7-l5°C boven de 
luchttemperatuur en bij I6°C zonnende 
dieren hadden een Iichaamstemperatuur 
van rond de 32°C. Zelf hebben we her
haaldelijk aktieve dieren gezien bij tem
peraturen onder de 20°C en niet aileen op 
de Cerro Ia Muerte. 
De voortplanting van deze soort lijkt nogal 
seizoengebonden. De jongen worden aan 
het begin van de droge tijd (november) 
geboren, de paring vindt meestal injuni of 
juli plaats. De draagtijd is dus behoorlijk 
lang. Er worden 4 tot 6 jongen geboren 
(MARION & SEXTON, 1970). 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COSTA RICA (9). IGUANIDAE 
Ctenosaura simi/is was found on dry and warm 
places in region I, they were rather tame in the 
National parks, were they even entered kitchens and 
garbage-cans in search for food. They were observed 
sunning on metal roofs at noon on a hot day. Iguana 
iguana was found in differing sunuundings. 
Basiliscus basiliscus was found near streams, on a 
beach and around beach-lagoons. They were obser
ved on the ground more frequently then expected. 
Basiliscus viuarus was found on dry and sunny places 
throughout region V. They were believed to live in 
pairs in Cahuita. B. plumifrons was mostly observed 
as juveniles. Adults were seen in the small forest 
remains between a plantation and a river. 
Sceloporus squamosus and S. variabilis ol/oporus 
were found on a dry and warm place behind a beach. 
Adults of these species are rather similar . Sceloporus 
ma/achiricus lives In cool and moist climates but on 
the hottest and dryest places. They seem to be sea
sonal in reproduction. 
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Kunstmatige beademing voor 
een bijna verdronken 
Siebenrockiella crassicollis 

Alhoewel de meeste soorten waterschild
padden voor een deel aan hun zuurstof
behoefte kunnen voldoen door deze te ont
trekken aan het water waarin ze Ieven, 
blijven ze, zeker tijdens de periode dat ze 
aktief zijn, hoofdzakelijk aangewezen op 
zuurstof uit de Iucht. Het is dus mogelijk 
dat waterschildpadden verdrinken. lndien 
tijdig ingegrepen wordt, hoeft zulks echter 
niet automatisch tot de dood van het dier te 
leiden. Hiervan getuige volgend relaas. 
In de voormiddag van de 24ste maart '83 
zag ik toevaiiig hoe mijn Cuora trifas
ciata-man in een ooglid van een Sieben
rockiella-vrouw beet. Ik vond het vreemd 
dat het dier hierop helemaal niet rea
geerde. Voor aile zekerheid nam ik het 
dier uit het water; kop en poten bingen slap 
naar beneden. Pogingen om reakties op te 
wekken bleven zonder sukses. Ik ver
moedde dat de ai te paarlustige Cuora-man 
het Siebenrockiel/a-vrouwtje verdronken 
had. 
Omdat ik het dier nog minder dan een uur 
voordien had zien rondzwemmen, omdat 
de ogen nog helder waren en niet gebroken 
waren ais van dode exemplaren, en omdat 
ik geen lijkstijfbeid kon vaststellen, ver
moedde ik dat het dier nog niet dood was 
en ik besloot een reddingspoging te 
wagen. 
Ik trok de voor en achterpoten volledig uit 
het schild, strekte de hals en opende de bek 
van de schildpad. Met mijn vingertoppen 
sloot ik de mondhoeken af en blies Iucht in 
de longen. Daarna hield ik het dier met de 
kop naar beneden en duwde de Iucht weer 
uit de longen door aile vier de poten tege
lijk weer in het schld te duwen. Dit her
haalde ik steeds opnieuw. Verschillende 
maien druppelden kleine hoeveelheden 

water uit haar bek en neusgaten. 
Na ongeveer twintig minuten kunstmatige 
beademing bewoog het dier haar ogen. Dit 
gaf me nieuwe moed om de behandeling 
voort te zetten en inderdaad, na nog zowat 
tien minuten beademing duwde ze met een 
onverwachtte kracht plots mijn hand weg 
en sloot ze haar bek. Blijkbaar gaf ze er de 
voorkeur aan weer zelf haar ademhaling te 
regelen. 
Ik plaatste de schildpad in een plastic bakje 
op een stuk keukenpapier en hield de tem
peratuur op ongeveer 29°C. Ze bewoog 
nauwelijks maar bleef toch zelfstandig 
ademen. Die namiddag gaf ze een grote 
hoeveelheid water over en loosde een nog 
grotere hoeveelheid uit haar cloaca. Hier
na verbeterde de ademhaling zienderogen. 
De volgende morgen zag ze er fit genoeg 
uit en ik plaatste haar in een aquarium met 
een waterstand gelijk aan de hoogte van 
haar schild, zodat ze geen problemen had 
om adem te halen. Tevens zorgde ik voor 
een voldoende groot en gemakkelijk te be
reiken landgedeelte. Het dier zat voor het 
grootste deel van de dag op het land te 
slapen, maar ging toch af en toe vrijwillig 
het water in. Ik gaf haar enkele gekookte 
garnalen, wat haar lievelingsvoedsel is, 
doch ze weigerde te eten. 
In de daarop volgende drie dagen ver
hoogde ik telkens de waterstand, totdat het 
dier echt naar de oppervlakte moest zwem
men om te kunnen ademen. Dit bleek geen 
probleem te zijn. Op de tiende dag nadat ze 
'verdronk' nam ze voor de eerste maal 
weer voedsel aan. Op de veertiende dag 
kon ze weer in het gemeenschappelijke 
verblijf geplaatst worden. Sindsdien ge
droeg het dier zich duidelijk agressiever 
tegenover medebewoners die haar lastig-
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vielen. 
Uit mondelinge medede1ingen van 1ief
hebbers valt op te maken dat verdrinkings
gevallen bij waterschildpadden regelmatig 
voorkomen. In de literatuur wordt er in 
verhouding weinig aandacht aan besteed. 
EMMENS ( 1984) beschrijft hoe een 5 em 
kleine Chrysemys picta dorsalis gevonden 
werd met zijn kop in de aanzuigslag van de 
filter. De kop was gezwollen en het diertje 
zag er dood uit. Het diertje kon bij be
wustzijn gebracht worden door het buik
schild aan te tikken en dan een tijd1ang het 
schild ritmisch in te drukken en weer te 
lossen . Een niet nader gedetermineerde 
jonge waterschildpad, welke onder water 
vast zat met zijn kop, en voor dood uit het 
verblijf gehaald werd, kon door FLYNN 

gered worden. Als behandeling bracht hij 
het diertje in de frisse Iucht (tocht) en 
maakte ritmische pompbewegingen met 
de achterpoten . PRASCHAG (1977, 1978) 
vermeldt een geslaagde reanimatie van een 
Emys orbicularis en beschrijft de reanima
ties van een Terrapene ornata en een 
Podocneinis cayenennsis (Podocnemis 
erythrocephala). De Terrapene en de 
Emys konden bij bewustzijn gebracht 

worden met ritmische drukbewegingen op 
het buikschild. De Podocnemis was ver
dronken omdat hij teveel was afgekoeld. 
Dit dier werd behandeld door het op te 
wannen, kunstmatig te beademen en druk
bewegingen op het buikschild uit te oe
fenen. Naast vermeldingen van verdrin
kingsgevallen bij Cuora amboinensis en 
Siebenrockiella crassicollis vertelde 
Rudloff (pers . med.) hoe een volwassen 
vrouw van Dogania subplana vervoerd 
werd in een natte linnen zak. De natte zak 
liet geen Iucht meer door en bij aankomst 
was het dier gestikt. Na twee uur beade
men werd het dier voor dood opgegeven 
maar ontwaakte enkele uren later toch 
nog, zij het gedeeltelijk verlamd. Zes 
maanden later stierf het dier aan kompli
katies volgend uit deze verlamming. 
In eerste instantie is het belangrijk dat om
standigheden die tot het verdrinken van 
waterschildpadden kunnen Jeiden, zovee1 
mogelijk vermeden worden. Verdrinkt 
dan toch nog een dier, dan is bet be1angrijk 
dade1ijk met de behandeling te beginnen. 
Hoe Ianger de hersenen afgesneden blijven 
van zuurstoftoev<>er, hoe groter de kans op 
blijvende schade (verlammingen, dood). 
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Als behandeling is de· kunstmatige beade
ming, zoals beschreven in het geval van de 
Siebenrockiella, geschikt voor bijna ver
dronken of gestikte exemplaren van aile 
soorten. Voor soorten die van nature een 
beweeglijk buikschild hebben, zoals bij
voorbeeld Cuora, Terrapene, Pelusios, 
Emys, Trionyx enz., is het ritmisch in
drukken en weer lossen van het buikschild 
een goede aanvull~g op de vorige behan
deling of kan op zichzelf als behandeling 
gebruikt worden. Voor soorten die een 
vast en stevig buikschild hebben, is 
massage van het buikschild uiteraard 
onbruikbaar als behandeling, behalve als 
het gaat om exemplaren waarvan het 
schild zacht is Gonge dieren, dieren met 
kalkgebrek). Wei lijkt me hier de nodige 
voorzichtigheid geboden, teneinde geen 
inwendige kwetsuren of breuken te ver
oorzaken. 
Tot slot zou ik diegene, die ooit met de 
reanimatie van grotere, bijtlustige soof!en, 
zoals bijvoorbeeld Chelydra serpentina of 

Trionyxferox, te maken krijgt, willen aan
raden met kunstmatige beademing te stop
pen zodra het dier de eerste tekenen van 
Ieven geeft en de behandeling voort te zet
ten met massage van het buikschild of met 
pompbewegingen van de poten. 

REANIMATION OF AN ALMOST DROWNED 
SIEBENROCKIELLA CRASSICOLLIS 
A drowned Siebenrockiella crassicollis could be 
reanimated by blowing air into the lungs and forcing 
it out again by pushing the front and hind legs into the 
shield. The animal started breathing independently 
after about 30 minutes of treabnent and accepted food 
again 10 days later. Further this treabnent is com
pared with data from other authors. 
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Ervaringen met de mussurana 
(Clelia clelia clelia) 

DEONTMOETING 
Hoewel het pas halftien in de morgen was, 
liep het zweet in druppels langs de ge
zichten. Een aantalleden van de Lacerta
werkgroep 'Het Noorden', op een herpeto
logische vakantie-expeditie in Suriname, 
wandelde verspreid in groepjes van 2 a 3 
man over een slingerend oerwoudpad 
richting Voltzberg. Ook de Lacerta-werk
groep 'Paramaribo' was van de partij, in 
dit geval vertegenwoordigd door de heer 
Eriks met z'n gezin. 
Ton van Boven liep even voor mij uit, toen 
hij plotseling stil bleef staan en naar een 

plek wees aan de rechterkant van het pad. 
Wij stonden aan de rand van een open plek 
in het bos, veroorzaakt door een grote, 
omgevallen boom. Het zonlicht had hier 
vrij spel en gaf ons daardoor goede 
waamemingsmogelijkheden. Ton wees 
ons op een zwarte slang, die tongelend z'n 
weg zocht onder de takken en overwoe
keringen van de omgevallen boom. Het 
dier was kennelijk op jacht en ging zo op in 
z'n bezigheid, dat wij ook de overige leden 
nog konden verzamelen om dat fenolileen 
te kunnen observeren. Hoewel de slang, 
een flinke mussurana (Clelia c. clelia) van 



C. c. clelia eet een 
Bothrops a5per. 
Foto: Th. Kcmper
man. 

± 2 meter, ons moest, zien scheen hij zich Jonge dieren zijn roodbruin met een 
niets van onze 'gedisciplineerde' aanwe- zwarte kop. Pasgeboren mussurana's heb
zigheid aan te trekken. Toen het dier op ben een witte band of vlek in de nek. 
een plaats kwam waar het wat makkelijker Deze opisthoglyfe slang (de achterste tand 
voor Tons grijpgrage handen te bereiken op het maxillare is voorzien van een groef, 
was, kon hij de mussurana rustig oppak- die in verbinding staat met een gifklier) is 
ken. Een ieder kon het dier nu van dichtbij een dagjager die voomamelijk wordt 
bekijken. Het maakte zelfs geen aanstalten aangetroffen in de ondergroei van 
om te vluchten toen Ton het vrij om z'n savannebos en hoogbos, hoewel hij ook in 
nek liet hangen. Ook toen Henk de Boer cultuurgebieden is aan te treffen. Het dieet 
daama de slang aileen bij de nek vastpakte bestaat voomamelijk uit gifslangen 
en hem omhoog hield om de lengte te (Bothrops, Lachesis) aangevuld met hage
bepalen, maakte hij weinig misbaar. Na dissen en kleine zoogdieren. 
uitgebreid fotograferen lieten we de slang De mussurana is eierleggend met een ge
weer los waarop deze ietwat gehaast zijn middelde worp van 16 eieren. 
weg vervolgde. 

GEGEVENS EN KENMERKEN 
Het geslacht Clelia omvat een zestal 
soorten. In Suriname komt alleen de 
ondersoort C.c. delia voor; de soort C. 
delia komt voor van Belize (het vroegere 
Brits Honduras) tot het noorden van 
Argentinie en Uruguay. 
De mussurana, die maximaal drie meter 
lang wordt, wordt in Suriname todoman 
sneki genoemd. Het is een slang met een 
ietwat spits toelopende kop die zonder 
merkbare afscheiding overgaat in het 
Iichaam. De schubben zijn glad en 
glanzend. 
De rugzijde is bruinzwart tot grijszwart 
met een blauwachtige glans. De buikzijde 
is glanzend vuilwit, terwijl de onderkant 
van de staart grijs en soms gevlekt is. 

ERVARINGEN 
Dat de mussurana niet agressief is kunnen 
de Jeden van de herpetologische vakantie
expeditie bevestigen. Maar ook in mijn 
voorgaande Suriname-periode tijdens 
welke ik enkele mussurana's ving of in 
handen kreeg, bleek dat deze dieren geheel 
niet bijtlustig waren. Debet aan een niet
agressief gedrag van deze slangensoort is 
ook wei de wijze van vangen en behan
delen. Mijn ervaring is dat bij een humane 
en rustige (niet hardhandige) wijze van 
vangen, een aantal soorten slangen weinig 
agressiviteit vertoont. 
Uit het hiema volgende blijkt wei dat de 
mussurana inderdaad een slangeneter is. 
Ik had eens een keer zonder er bij na te 
denken een Pseustes poecilonotus poly
lepis in een zak gedaan bij een even eerder 
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gevangen mussurana. Beide dieren waren 
van nagenoeg gelijke afmetingen ( ± l , l 0 
m), de Pseustes was aileen iets slanker. 
Toen ik een paar uur daarna de slangen 
wilde fotograferen en er een uit de zak 
wilde halen, bleek aileen de mussurana er 
nog in te zitten, maar wei duidelijk dikker. 
De mussurana is een opisthoglyfe slang 
die z'n prooi echter vnl. door wurging 
doodt, iets wat de d.oorsnee opisthoglyf 
niet doet. De wijze van wurgen is opval
lend. Omdat zijn prooien vnl. uit (gif-) 
slangen bestaan, is zijn wurgwijze daaraan 
aangepast. Overdag zoekt hij een slapende 
slang op, grijpt hem achter de kop, trekt 
hem uit diens opgerolde toestand en windt 
zijn gehele lichaarn razend snel in een 
spiraal om diens lange lijf. Tegen het einde 
van de wurging zal de mussurana meer
malen bewust met zijn giftanden in z'n 
prooi bijten. 
De spiraalvormige wurgwijze met het 
gehele lichaam (boa's en pythons gebrui
ken maar enkele windingen) past de slang 
in eerste instantie ook toe op kleine zoog
dieren. Heeft hij zo'n prooi eenmaal goed 
omklemd, dan zullen de loze windingen 
vanzelf oplossen. Ook hier zal de mus
surana tegen het einde van de wurging, 
wanneer de prooi net dood is, alsnog gif in 
het prooidier brengen. De slang doet dit 
door met de achtergeplaatste giftanden een 
aantal malen op verschillende plaatsen in 
de prooi te bijten. Waarschijnlijk dient dit 
bijtgedrag t.o. v. een prooi, die door wur
ging a! gedood wordt of is, eerder het 
spijsverteringsproces dan het doden of 
verlarnmen ervan. Immers, bet inge
brachte gif kan de vertering van het in
wendige van de prooi doen aanvangen, 
voordat de verteringssappen van de maag 
in de prooi doorgedrongen zijn. (Dit is dus 
een tweezijdig werkend verteringsproces). 
Jammer dat de mussurana op de B.U.D.
Iijst voorkomt. Het is als terrariumdier een 
interessante en makkelijk te houden slang. 
Zelf heb ik een mussurana bijna 7 jaar in 
een terrarium gehad. Doordat het dier door 

rnijn eigen domme schuld in de winter 
ontsnapte en in de koude terechtkwam, 
kon het van de lijst van geregistreerde 
B. U. D. -dieren worden geschrapt. 

HET TERRARIUM 
De afmeting was 140x60x60cm (lxbxh). 
De verlichting bestond uit TL + gloeilamp 
75 W als 'zonnestraal '. De verwarming 
werd geregeld door een verwarmingskabel 
van twee meter (15 W) in de bodem onder 
het zand. Op de bodem was de tempera
tuur dag en nacht 25°C. Plaatselijk en 
aileen onder de zonnestraal ± 32°C. Het 
water was ± 24°C. 
De glazen achterwand was met tegellijm 
bewerkt om een wat ruwe achtergrond
structuur te krijgen. Op de bodem ± 5 em 
metselzand en daar bovenop weer een laag 
(van ± 7 em) herfstbladeren (beuken en 
eiken). Liggend tegen de achterwand, een 
stevige tak met wat vertakkingen . 
Een stenen waterbak (inh. 4 liter) maakt 
het interieur kompleet. Ter afsluiting van 
het terrarium een houten kap waarin de 
verlichting, afgeschermd door fijnmazig 
gaas. 
Elke dag werd in de bak gesproeid om de 
vochtigheidsgraad op ± 75% te houden. 
Wanneer de slang rustte, lag hij gedeelte
Iijk weggekropen onder de bladeren met 
het lichaam opgerold en tegen de tak aan
gedrukt. Hij maakte weinig gebruik van de 
'zonnestraal' om extra warmte op te doen. 
Na het verorberen van een aangeboden 
prooi, werd hij zeer aktief en ging bewust 
op zoek Uacht) naar een volgende prooi. 
Zijn menu bestond vnl. uit ± 3 muizen, of 
een jonge rat per 2 a 3 weken. Eens in de 
twee maanden kreeg de slang vitamine AD 
en B, gedruppeld op een prooidier. 

EXPERIENCES WITH CLELIA CLELIA 
Cfefia cfefia was observed in the jungle in Surinam. 
This snake proves to be rather docile in the wild and in 
captivity. 
Terrarium keeping and the strangling method of this 
opistoglyph are described. 


