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Ervaringen met de gemarmerde salamander, 
Ambystoma opacum 

INLEIDING 
Wij zijn tot het schrijven van dit artikel 
gekomen, orhdat er bij ons we ten tot nu toe 
geen artikel in het Nederlands is geschre
ven over Ambysroma opacwn, hoewel 
deze soort toch incidenteel in de handel 
komt. Mede omdat een van ons (Peter 
Rams) met deze dieren heeft gekweekt, 
leek het ons nuttig om een artikel aan deze 
dieren te wijden. 
Overigens worden Noordamerikaanse 

landsalamanders maar wetmg gehouden 
om over'het kweken nog maar te zwijgen. 
Dit is waarschijnlijk een belangrijke reden 
waarom er ook maar weinig over deze 
dieren is geschreven. Yerder wordt er 
beweerd dat landsalamanders saaie en 
on interessante dieren zouden zijn . Wij zijn 
het hier absoluut niet mee eens, ook al zijn 
ze dan, gezien hun verborgen levenswijze, 
wat minder geschikt voor het huiskamer
terrarium. 
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BESCHRIJVING 
De gemannerde salamander is klein en 
gedrongen en bezit een brede kop met uit
puilende ogen. De staart is kort en rond. 
De maximale lengte van het dier is 13 em, 
waarvan de staart ongeveer 40% inneemt. 
De kleur van de rugzijde is zwart met 
daarop zilverkleurige vlekken of strepen. 
De buikzijde is iets Iichter gekleurd en 
mist de tekening. Voor een uitgebreide 
beschrijving verwijzen wij naar BISHOP 
( 1974). 

VERSPREIDING 
In Noord-Amerika van New Hampshire 
tot Florida, westelijk tot Louisiana en 
Texas, Mississippi Basin noordelijk tot 
Arkansas, Missouri, Indiana, Illinois en 
Wisconsin (BISHOP, 1974). 

BIOTOOP 
Men kan ze zowel in vochtige zandge
bieden als op droge hellingen aantreffen. 
Meestal is er wei open water in de buurt, 
maar hier zullen we ze zelden vinden. Ze 
houden zich meestal op onder mos, blade
reo of rottend hout (RIMPP, 1978). 

TERRARIUM 
De gemannerde salamander kan op ver
schillende manieren worden gehouden. 
Een goed onderkomen voor deze sala
mander is een terrarium met een bodem
oppervlak van 80x40 em, waarin ongeveer· 
zes exemplaren kunnen worden gehuis
vest. Het is belangrijk voor de dieren, dat 
er zowel voldoende droge- als vochtige 
plaatsen aanwezig zijn. Een watergedeelte 
is, gezien de biotoop, overbodig en kan 
zelfs verdrinking tot gevolg hebben. De 
bodemgrond moet goed luchtig zijn en kan 
bestaan uit een mengsel van turf en 
bladcren. De dieren moeten zich er goed in 
kunnen verschuilen of ingmven. Verver
sen van de bodemgrond hoeft niet al te 
vaak te gebcuren en is afhankelijk van het 
aantal dieren in het terrarium. Beplanting 
is niet noodzakelijk en kan zelfs controle 

op de dieren bemoeilijken. Het is verstan
dig om schuilplaatsen te maken van turf, 
kurkschors of platte stenen, zodat door het 
verwijderen hiervan weggekropen dieren 
makkelijk te vinden zijn. Sproeien hoeft 
slechts sporadisch en plaatselijk te gebeu
ren, zodat de bodem niet overal vochtig 
wordt, aangezien de dieren ook op een 
droge plaats moeten kunnen zitten. Als dit 
niet mogelijk is, kan het de gezondheid 
van de dieren aantasten (schimmel, rot
tingsverschijnselen e.d.). Als verlichting 
gebruiken we daglicht. (geen direct zon
licht!) of T.L.-buizen. Een seizoensritme 
(in de zomer meer lichturen dan in de 
winter) is zeer zeker van belang. De 
temperatuur van het voorjaar tot in de 
herfst ligt tussen de 18 en 22°C. In de 
winter moet de temperatuur worden te
ruggebracht tot I 0 a I2°C. Goede venti
latie (geen tocht!) en een goede afdekking 
tegen ontsnappingen zijn noodzakelijk 
(RIMPP, 1978). 

YO EDSEL 
A Is voedsel voor de gemarmerde salaman
der kan afwisselend dienen: regenwor
men, naaktslakken, spinnen, krekels, 
duizendpoten, pissebedden, wasmotlar
ven en maden. Het voedsel mag echterniet 
te groot van formaat zijn anders bestaat de 
kans, dat de dieren erin stikken. Gezien 
hun vrij rustige (nachtelijke) levenswijze 
is het voldoende om een keer in de week's 
avonds voedsel te verstrekkcn. Vitamines 
dienden wij nooit toe, omdat er nog maar 
weinig bekend is over de behoefte hieraan 
bij salamanders. Als u toch vitamines wilt 
toedienen lijkt ons het bestrooien van 
voedseldiercn met gistocal of cam icon het 
meest geschikt. Ovcrigcns is hct niet 
vreemd als u de dicren wcinig of nooit ziet 
eten, gclet op hun verborgcn nachtclijke 
levenswijzc. 

VOORTPLANTING 
De voortplantingstijd van Ambysroma 
opacum valt in de herfst. Dit in tcgen-
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stelling tot vele andere salamander
soorten, die zich gewoonlijk in het voor
jaar voortplanten. Tijdens de parings pe
ri ode scheiden de mannetjes geurstoffen af 
en deponeren spermabolletjes welke door 
het vrouwtje in de cloaca moet worden 
opgenomen. In tegenstelling tot bijvoor
beeld Ambystoma maculatum (gevlekte 
landsalamander) geschiedt dit niet in het 
water maar op hetland. Vervolgens zet het 
vrouwtje 50 tot 200 eitjes stuk voor stuk af 
in een ondiep kuiltje onder bladeren of 
vermolmd hout (BISHOP, 1974). Een bij
zonderheid hierbij is, dat het vrouwtje de 
eieren bewaakt en bevochtigt met haar 
speciaal daarvoor gevulde blaas totdat de 
eerste fikse regenbui valt. Dit kan in de 
herfst plaatsvinden maar het kan ook tot 
het voorjaar duren. Zo'n 'nest' van de 
gemarmerde salamander kan I 0 tot 30 cm2 

beslaan en ligt meestal zo'n 5 tot 10 em 
diep. A Is de regen valt komt het kuiltje met 
eieren onder water te staan en ai spoedig 
komen de eieren uit. De larven zijn dan I ,9 
tot 2,5 em lang. Voor een goede beschrij
ving van de larven .verwijzen wij naar 
BISHOP (I 974). Als de larven in juni 
metamorfoseren zijn ze 6,3 tot 7,4 em 
lang. De dieren zijn na 15-17 maanden 
geslachtsrijp, bij een Iengle van ongeveer 
R,9 em (BISHOP, 1974). 

GESLACHTSONDERSCHEID EN 
KWEEK 
Het geslachtsonderscheid bij deze soort is 
te zien aan de kleur van de tekening en aan 
de vorm van de cloaca. De tekening van 
het vrouwtje is grijsachtig zilver, terwijl 
die van het mannetje witachtig zilver is. 
Verder heeft het vrouwtje een kleine, 
vlakke, enigszins ronde cloaca, terwijl die 
van het mannetje groter, opgezwollen en 
langwerpig is. Nu we het geslachtsonder
scheid weten zou het natuurlijk leuk zijn 
als we met deze dieren konden kweken. 
Dit is beslist niet zo eenvoudig. Een 
belangrijk punt hierbij is het volgen van 
een natuurlijk ritme. Ook kan het naboot-

sen van de herfstregenbuien door frequent 
verstuiven van water bevorderlijk werken 
(WIESNER, 1982). Als de paring en het 
eierleggen zijn geschied, beginnen de 
moeilijkh~den pas goed. Het is beter om 
de eieren in een bakje met een waterstand 
van maximaal 10 em te doen, dan deze in 
het terrarium te Iaten. Dit omdat het 
moeilijk is om het overstromen van de 
eieren in het terrarium na te bootsen, 
hetgeen ten koste kan gaan van de gezond
heid van de ouderdieren. Het water in dit 
bakje dient te bestaan uit oud aquarium
water en beslist niet uit leidingwater, 
omdat dit de eieren kan aantasten. De 
eieren komen na enige tijd uit. Hoelang het 
duurt voordat de eieren uitkomen is af
hankelijk van de temperatuur en van het 
tijdstip waarop de eieren zijn gelegd. Zo 
zullen 'oudere' eieren of eieren bij een 
relatief hoge temperatuur sneller uitkomen 
dan 'jongere' eieren of eieren bij een 
lagere temperatuur. Een week na het uit
komen moeten de larfjes worden gevoerd 
met watervlooitjes, fijngesneden tubifex 
e.d. Ze kunnen het beste in niet te grote 
aantallen bij elkaar gehouden worden (de 
larven van deze soort zijn kannibalistisch) 
in bakjes met een temperatuur van 18 tot 
20°C en een waterstand van maximaal I 0 
em. Het bakje dient verder ingericht te zijn 
met enkele takjes waterpest om het lucht
happen van de larfjes te vergemakkelij
ken. De bakjes dienen verder regelmatig te 
worden schoongemaakt en het water ver
verst (beslist niet met vers leidingwater). 
Als de larven eenmaal wat groter zijn 
kunnen ze ook worden gevoerd met was
mot- en muggelarven, waarbij afwisseling 
natuurlijk noodzaak is. Wanneer de dieren 
op het punt staan om te metamorfoseren 
kunt u ze het beste overbrengen naar een 
bakje met een lage waterstand en een 
goede land-waterovergang. Ongeveer een 
week na de metamorfose krijgen de dieren 
de typische vlekkentekening. In het begin 
kunt u de dieren beter vrij vochtig tot nat 
huisvesten, waarna de dieren geleidelijk 
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steeds droger gehouden kunnen worden. 
Tijdens deze periode stierven er zowel bij 
WIESNER ( 1982) als bij Peter Rams vrij 
veel dieren. De dieren van laatstgenoemde 
vertoonden daarbij een droge, bloederige 
bek en een soort verlamming. In de perio
de 1981-1983 kwamen er bij Peter Rams 
86 larven uit het ei, waarvan er slechts 30 
de metamorfose haalden. Van die 30 zijn 
er slechts twee geruime tijd blijven Ieven, 
maar ook die zijn naderhand gestorven. 
Dejonge dieren werden voomamelijk ge
voerd met wasmotlarven aangevuld met 
weideplankton. Verder zouden ze ook 
tubifex en muggelarven aannemen. Ook 
hier is afwisseling noodzaak. De tempe
ratuur dient hetzelfde te zijn als bij de 
volwassen dieren. In Duitsland is er ook 
met deze dieren gekweekt (WIESNER, 

1982). Deze geeft een duidelijk kweek
verslag. Ook hier bleek het opkweken niet 
erg succesvol te verlopen. In dit artikel 
komt verder naar voren dat eieren die op 
een turtbodem zijn gelegd bruin kleuren. 
Dit is niet schadelijk voor de ontwikke
ling. 

ZIEKTEN 
Ziektes bij landsalamanders worden 
meestal veroorzaakt door het te waim of te 
vochtig houden van de dieren. Ook zijn er 
vennoedelijk nog andere oorzaken. Zo 
kostte een onbekende ziekte het Ieven aan 
bijna de hele landsalamanderbevolking bij 
een van ons (Dave van Lochem). De 
symptomen waren dichtzittende ogen, een 
matte huid en een sterke vermagering van 
de dieren. Wij vemamen dat ook bij 
andere mensen vrij veel dieren stierven en 
wei voomamelijk tijdens de zomerperio
de. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt 
door de hoge temperatuur, waarbij ziektes 
de kans krijgen om zich sneller uit te 
br:eiden. Als u een ziek dier heeft kunt u 
naar onze mening het dier het beste in een 
'sterier bakje op een vochtig substraat 
(bijv. een stukje keukenrol) houden bij een 
temperatuur van ± I8°C. Diezelfde me-

thode geldt ook voor een pas aangeschaft 
dier. Hoe oud deze soort kan worden is ons 
niet bekend, maar de aanverwante soort 
Ambystoma macu/atum (gevlekte land
salamander) kan wei twintig jaar oud 
worden (BEHLER & KING. 1979). 

AANSCHAF 
Aangezien het moeilijk is om aan na
kweekdieren te komen, zullen we haast 
altijd wildvang via de handel moeten 
betrekken. Als wij dit doen moeten we 
letten op de volgende dingen: 
- geen bloederige plekken, puistjes e.d. 

op de huid ofbek. 
- geen misvormingen en beschadigingen. 
- geen sterke vennagering. 
- geen matte, maar juist een glanzende 

huid. 
- geen zieke of dode dieren in het 

terrarium. 
- als we het dier op de rug leggen moet het 

zich snel terugdraaien. 
Als aan al deze eisen wordt voldaan, 
kunnen we de aanschaf overwegen, mits 
we het verblijf klaar hebben staan. 

DANKWOORD 
Tot slot willen wij de heer F. Zuunnond bcdanken. 
die vele nuttige op- en aanmerkingen gaf met be
trekking tot dit anikel. 

AMBYSTOMA OPACUM IN THE TERRARIUM 
Some remarks are given on the life history and 
reproduction. It is not very difficult to keep this 
species in a terr.trium. but breeding and rearing the 
young is. 
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Voortplantingsgegevens van Algyroides 
nigropunctatus, de blauwkeelkielhagedis 

INLEIDING 
Alhoewel Algyroides nigropunctatus een 
van de kleurrijkste Europese hagedissen 
is, en volgens veel (oudere) boekjes een 
grote populariteit onder terrariumhouders 
moet genieten, bleek het haast twee jaar te 
duren, voordat twee mannetjes van part
ners waren voorzien. De geliefdheid was 
klaarblijkelijk al lang verwaterd. Stroop
tochten langs de handelleverden niets op, 
behalve dan een foutieve determinatie van 
de Algerijnse zandloper (Psammodromus 
algirus). Opmerkelijk, daar de weten
schappelijke geslachtsnaam van de pracht
kielhagedis van deze soort is afgeleid: 
Algyroides betekent gelijkend op de 
• Algerijn •, door Linnaeus in 1766 ge
schreven. Dumeril & Bibron hadden in het 
begin van de negentiende eeuw het genus 
• Algyroide' opgericht, waarin zij hage
dissen wilden opnemen die vooral wat 
beschubbbingskenmerken betrof, over
eenkwamen met • Algyres'. Zij publi
ceerden deze geslachtsnaam echter voor
alsnog niet. Pas in 1833 beschreven 
BIBRON & BORY officieel de eerste soort in 
het genus: Algyroides moreoticus (in: 
BORY (de Vincent), 1833). Het dier dat zij 
afbeeldden (pl. X, figs 5a-c) is overigens 
niet een gemiddelde Peloponnesoskielha
gedis, maar vertoont ·een frappante over
eenkomst met het onlangs aangeduide (IN 
DEN BOSCH, 1983) in kleur afwijkende 
vrouwtje. Het bruin, dat gewoonlijk de 
grondkleur uitmaakt, is vervangen door 
donkergroen en de buik is niet vuilwit, 
maar neigt naar turkoois. 

BEHUIZING EN VOEDSEL 
V rij kleine terraria van 40x25x25 em tot 
60x40x40 em blijken voor de prachtkiel
hagedis te voldoen. Verwarming en ver-

lichting komen per bak van een 25 watt 
spotje, dat 15 tot 20 em hoven de grond 
hangt. Voor de brandd.\lur wordt het as
tronomisch ritme aangehouden van de 40e 
breedtegraad. Op hete zomerdagen zijn de 
lampjes evenwel zelden aan om te voor
komen dat de temperatuur te zeer oploopt. 
Als bodembedekking dient vochtige turf
molm met zand. Verder bevinden zich in 
de bakken wat stenen, stukken schors en 
takken. Een paartje brengt het hele jaar in 
een buitenterrarium door (IN DEN BOSCH, 

in voorbereiding). 
Het hoofdvoedsel bestaat uit huiskrekels 
(Acheta domestica) uit eigen kweek, met 
gistocal bestoven. Meelwormen, soms 
maden en allerlei weideplankton worden 
ook geaccepteerd. Kalkstukjes, in de vorm 
van kippe-eierschaal zijn altijd wei aan
wezig. In de vitamine 03 behoefte wordt 
voorzien door I a 2 druppels Dohyfral 
(aquosum) eens per week in het drink
water. Op warme dagen geeft dit in het 
water al snel een vlokkige 'neerslag' 
(bacteriegroei?), zodat vervangen door 
vers water de volgende dag waarschijnlijk 
geboden is. 

OVERWINTERING 
De winter brengen de binnengehouden 
dieren in de onverwarmde hal door... waar 
het niet kouder wordt dan 2-3°C. Tegen te 
hoge temperatuur valt evenwel in deze 
situatie niets te doen. Begin december 
worden de dieren in de overwinterings
bakken geplaatst. Daarin zit een mengsel 
van vochtige turfmolm en beukebladeren. 
Dit voldoet al jaren uitstekend. De eerste 
dagen heerst er nog een temperatuur van 
15-20°C, zodat ze kunnen defeceren. 
Begin maart wordt de temperatuur weer 
wat opgevoerd en verhuizen ze na een paar 
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dagen naar hun oude bakken. 
Volwassen dieren wegen 7 a 11 gram en 
verliezen gedurende de winterslaap ge
middeld 50Jo van hun gewicht (n = 8, 
aantal gemeten exemplaren is n). 
Korte tijd nadat ze uit de overwintering 
zijn gehaald, vervellen ze. 

GEDRAG (ALGEMEEN) 
A. nigropunctatus blijkt bij mij vooral 
in het binnenterrarium tamelijk schuw. 
Buiten daarentegen valt het wei mee. Ook 
in de literatuur zijn tegenstrijdige mel
dingen te vinden (samenvatting in 
BISCHOFF, 198 1). Bij de ouderdieren, die 
per slo t van rekening wildvang zijn , valt 
dat nog wei te verklaren. De juvenielen 
echtcr, zijn al even schuw en vliegen bij de 
gcringste beweging in de kamer door hun 
terrarium heen. Ze wennen ook niet. Dit in 
schril contrast tot de Algyroides moreo
ticus die voorheen in hetzelfde bakje 
zaten. Deze moesten. bij water verversen 
e.d. bij herhaling opzij geduwd worden. 
Er kondcn zodoendr re latief weinig waar
nemingen aan qe blauwkeelkielhagedis ge
daan worden. Zelfs in de paartijd, waarin 

vee! dieren hun schuwheid wat verl iezen, 
bleven ze uitermate oplettend en schrik
achtig. Het paargedrag was dan ook pas na 
langdurig en voorzichtig observeren waar 
te nemen. 
De dieren zijn e igenlijk aileen maar te zien 
als de lampjes in de bakken aan zijn , of als 
de zon erin schijnt. Een combinatie van 
be ide wordt ze wei eens teveel , zodat ze 
weer wegk ruipen. 
In de paartijd zijn vooral enkele nakweek
diere n (twee mannetjes en een vrouwtje) 
rege lmatig geobserveerd. Met name het 
begin van hun dag indeling blijkt volgens 
een vast stramien te verlopen. Binnen vijf 
minute n nadat het Iicht is aangegaan, komt 
eerst het 'dominante· mannetje te voor
schijn en gaat zonnen. vervolgens het 
andere mannetje. Na een minuut of tien 
zijn ze klaarblijkclijk goed opgewarrnd, 
gaan ze drinken en wordt er gedefeceerd. 
Soms eten ze nu wat. Na 20-30 minuten zit 
het dominante mannetje de ander een paar 
maal achtema, waam a er gewoonlijk voor 
de rest van de dag nauwelijks meer 
interacties tussen hen zijn. Het vrciuwtje 
laat zich meestal pas vee I later zien: na een 
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half uur of meer. Ook zij zal eerst op
wannen, drinken, defeceren en soms eten. 
Paringen, of pogingen daartoe, treden 
vooral 's middags op. Er zijn overigens 
aileen copulaties met het dominante man
netje gezien. 

PARINGSGEDRAG 
Er zijn feitelijk maar drie opmerkingen 
over het voortplantingsgedrag van A. 
nigropunctatus in de literatuur te vinden. 
KOPSTEIN & WETTSTEIN ( 1921) vermeld
den slechts: 'Am 30.IV. l9 14 wurde die 
Paarung beobachtet'. BISCHOFF ( 198 1) 
vennoedde dat er sprake is van een flank
beet, en NERING-BOGEL & MUDDE (1984) 
bevestigen dit. Aile overige details ont
breken. 
Tweemaal is in 1983 binnen een volledige 
baits gezien bij de jongen uit 1982 (2 mei , 
14.30; 29 mei, 14.20) en eenmaal bij het 
paartje buiten (23 mei, 17 .20). In 1984 bij 
de jongen uit 1982 (26 maart, 17 .12; 28 
maart, 9.58) en bij een wildvang paartje 
binnen (3 juni, 13.35) . Zodoende zes 
baltsen van drie verschillende paartjes 
onder verschiilende terrarium-omstandig
heden. Er blijkt weinig kwalitatieve 
variatie in het gedrag te zitten. Van drie 
paringen is bekend dat zij twee, drie of zes 

dagen na eileg optraden. 
Delen van het paringsspel, of een aanzet 
daartoe, zijn vaker waargenomen. In 1983 
bijv. elf maal bij de twee mannetjes en het 
vrouwtje uit 1982. Dit varieerde van een 
staartbeet, een beet in haar achterpoot, via 
een flankbeet tot het moment waarop het 
mannetje wilde copuleren. Het was steeds 
het mannetje dat het ritueel begon, hoewel 
in de buitenbak op de ochtend voorafgaand 
aan de paring is gezien, dat het vrouwtje 
enige malen met haar snuit tegen zijn 
cloaca en romp duwde. Het mannetje 
zocht haar in die dagen opvallend vee! op 
en lag tegen haar aan. Op vrijwel iedere 
nadering van hem reageerde zij met hevig 
staarttriilen. Kwam hij dichterbij, dan beet 
zij hem in zijn kop. Dit lijkt veeleer af
wijzend dan uitnodigend. Het mannetje 
toonde echter geen duidelijke reactie, 
zodat interpretatie moeilijk is. NERING

BOGEL & MUDDE (1984) menen echter 
paringsuitnodigend gedrag gezien te heb
ben. Bij een enkele staartbeet vibreerde ze 
hevig met haar staart, beet en rende weg. 
Bij de echte paring, later op de middag, 
reageerde ze juist relatief passief. 
Het voortijdig afbreken van het paarge
drag, behoudens verstoringen mijnerzijds , 
geschiedt immer door het vrouwtje. Het 
mannetje kan niettemin even later een 
nieuwe poging wagen. Hij wordt soms 
meegesleurd als hij zich in haar staart 
vastbijt. Tweemaal werd een paar aange
troffen waarbij het mannetje gedurende 
enige minuten in de nek van het vrouwtje 
beet. Aangezien na loslaten verder: niets 
gebeurde', valt dit gedrag lastig te duiden . 
Een aantal malen naderde een mannetje 
schokkerig een vrouwtje en betongelde 
enige seconden uitvoerig haar staartbasis. 
Hierop veranderde zijn houding van de 
enigszins strarnme pose die bij het begin 
van het paargedrag hoort, in de meer ont
spannen positie die de hagedis gewoonlijk 
aanneemt en liep weg. De dieren zijn 
hierna de gehele dag in de gaten gehouden, 
maar hij zocht geen enkele toenadering 
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meer. Dit doet sterk vermoeden dat een 
mannetje via geurstoffen gewaar kan 
worden of een vrouwtje seksueel ont
vankelijk is 
De paringsceremonie verloopt als volgt. 
Het mannetje nadert het vrouwtje zijde
lings, op schokkerige wijze, wat hoog op 
de poten staand en met de snuitpunt naar 
beneden gericht. De keelbodem kan enigs
zins opgezet zijn en het lijf zijdelings af
geplat. Yervolgens bijt hij trillend in haar 
staart , een enkele maal in een van 
haar achterpoten. Soms stoot hij met zijn 
snuit eerst nog tegen haar flank. Zij kan dit 
met wat staarttrillen beantwoorden. Niet 
zeldcn verplaatst zij z ich en hapt ze naar 
zijn kop, met a ls gevolg dat ze in een 
kringetje !open. De staart van het mannetje 
kan o nregelmatig zijdelings bewegen. 
Yaak gaat het ritueel nie t verder. Is het 
vrouwtje willig, dan zal hij in de volgende 
dertig seconden in haar staartwortel bijten 
en daarna sne l overgrijpen naar haar flank . 
Deze ~ankbeet houdt hij zo·n twintig 
seconden tot een minuut vol, waarbij het 
vro uwtje overigens nog kan blijven !open. 
Daama kromt hij zijn lij f om te copuleren. 
Intussen heeft het vrouwtje haar staart 

wat opgeheven. De copulatieduur va
rieerde bij de zes paringen: 20 , 29, 30, 36, 
43 en 73 seconden zijn gemeten (gem. 
38,5 sec. ). Het was n iet duidelijk w ie of 
wat het e inde van de copu lat ie inluidt. Na 
het verbreken van het genitaal contact vol
hardt het mannetje in zijn beet. Z ijn 
achterlij f ligt daarbij eerst nog wat ge
kromd , met de buik min of meer omhoog, 
maar recht zich daama meestal. In de nu 
volgende periode zijn e r zwakke kauwen
de en kopschuddende bewegingen van het 
mannetje te zien, ca. 20 per minuut. Deze 
lijken wei wat op de handelingen die bij 
een grote proo i verricht worden. Hierbij 
verschuift het paar meestal wat. Hij doet 
ondcrwijl geen enkele poging 011 1 nog
maals te copuleren. Na een paar minuten 
bijt he t vrouwtjc zich in de kop. nek o f 
voorpoot van het mannetje vast en 
zal deze de komende acht tot tien minuten 
niet loslaten . Dit lijkt het krommen van 
zijn lij f (en dus een copulatie'!) te be
moeilijken. Aangezien het mannetje nog 
steeds w rikkend en duwend met zijn kaken 
beweegt en het vrouwtje nu aanstalten 
maakt om weg te !open, is het gevolg een 
soort ro ndedansje, waarbij na elke kwart 
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of halve cirkel even gepauzeerd wordt. 
Een rondje kan zo'n tien seconden duren, 
maar ook enkele minuten . Dan laat het 
vrouwtje het mannetje los. Hij houdt haar 
echter nog steeds vast en kaaJ<- en kop
bewegingen zijn nog immer te zien. 
Het vrouwtje poogt nu steeds duidelijker 
weg te !open, hoewel ze uiteindelijk toch 
maar een paar stapjes doet. Twee tot vijf 
minuten na het begin van deze fase , geken
merkt door toenemende onrust bij het 
vrouwtje, zal het mannetje haar loslaten. 
De nabeet heeft zo al met al 14 tot 17 
minuten geduurd, in een geval zelfs 34 
minuten. Na het loslaten verwijdert het 
vrouwtje zich gewoonlijk heel bedaard, 
kruipt onder de schors of gaat zonnen. Het 
mannetje likt zijn bek en gaat eveneens 
zonnen of Ioopt eerst nog wat rond. Hierbij 
trilt zijn staart onregelmatig. Een keer 
stootte ik ca. tien seconden na het cindc 
van de copulatie per ongeluk tegen de bak. 
Hierop liet het mannetje direkt los en rende 
weg. Zij bleef nog enige tijd stilliggen en 
kroop daarna onder het lampje. Parings
littekens waren zichtbaar van eind maart 
tot eind juli. 
Een samenvattende beschouwing over het 
paargedrag binnen het genus Algyroides 
zallater gegeven worden , als deze hande
lingen van aile vier de soorten bekend zijn. 
Hier wit ik aileen even wijzen op de over-

eenkomst russen A . moreoticus zoals be
schreven in IN DEN BOSCH ( 1983) en A. 
nigropunctatus. Bij beide soorten blijven 
de mannetjes de vrouwtjes, ook na de 
paring, nog enige tijd vasthouden . 

EILEG 
Meestal worden plastic (krekel-)bakjes 
met vochtige potaarde, waarop een stukje 
schors, als afzetmogelijkheid geboden. 
Aan ei leg gaat meestal een algehele onrust 
van het vrouwtje vooraf, zij is 's avonds 
Ianger dan gewoonJijk actief en ze graaft 
wat. De eieren Iiggen meestal in een 
kuiltje van twee tot drie em diep onder de 
schors, soms zo diep mogelijk (hier vijf 
em) in een holletje aan het eind van een 
tunneltje. In het merendeel van de geval
len was het Iegsel echter nauwelijks met 
aarde bedekt. In de natuur zou een 
gangetje van tien em diepte gegraven kun
nen worden {BRUNO & MAUGERI, 1976) . 
Het leggen is nooit in zijn geheel vervolgd, 
zodat de tijd die dit in beslag neemt on
bekend is. Een vrouwtje is 's morgens 
om 9.00 uur eileggend aangetroffen . In 
een ander geval werd 's middags een pas 
gegraven kuiltje opgemerkt, waarin ander
half uur later eieren bleken te liggen. Een 
half uur later waren deze met aarde 
toegedekt. 
In tegenstelling tot A. moreoticus , zien 
vrouwtjes A. nigropunctatus er na eileg 
ingevallen uit. 

EIEREN 
Er zijn gegevens (Iabell) val} een vrouwtje 
afkorristig van Korfoe, en van twee na
kweek dieren uit 1982, waarvan er een 
aileen in een bakje zat. Het andere 
vrouwtje uit Korfoe, dat in het buitenter
rarium leeft, zal hier aileen terloops 
worden vermeld . 
Om de sexratio bij verschillende incubatie
temperaturen na te gaan, is net als bij A. 
moreoticus een deel au-bain-marie bij 
2Q°C uitgebroed (2 1 ex .), bij 25°C (25 ex.) 
en een ander deel (8 ex .) in vochtige turf-
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molm bij kamertemperatuur (18-22°C). 
Het bleek echter niet goed mogelijk de 
sekse van de jongen direct na uitkomen te 
bepalen. Bovendien zijn de meeste exem
plaren niet in de groei gevolgd, zodat over 
geslachtsverdeling helaas niets gemeld 
kan worden. 
De afmetingen van de eieren na leg 
(n=54): breedte 6,7±0,5 (6,0-8,0) mm, 
lengte 10,7±I (8,5-Ii,S) mm. De ei
maten gegeven door BRUNO & MAUGERI 

(1976), 6-8xl0-13 mm, vallen bier bin
nen. De eieren wegen direct na het leggen 
0,30±0,08 (0, IS-0,46) g (n=25). Het 
legsel kan 15-20% van het gewicht van het 
vrouwtje uitmaken. De eieren zijn lang
werpig eivormig, direct na het leggen wit
rose, enige tijd later helder wit. Bij 29°C 
krijgen ze na ongeveer drie weken enigs
zins doorzichtige (donkere) plekjes die 
daarna steeds groter worden. Als eind
maten bereiken de eieren bij 25 en 29°C 
(n=34) een breedte van II ,3±0,9 (9,9-
12,8) mm en een lengte van 15,8±2,3 
(13,5-19,6) mm. Voor het uitkomen 
wegen ze 0,97±0,20 (0,55-I ,60) g 
(n=20). 

periode achter de rug had. Niettemin 
zorgde ze in 1984 toch weer voor twee 
legsels (tabel I) die gezonde jongen op
leverden. 
Het nakweek vrouwtje b had in 1983 maar 
liefst vijf legsels, haar zuster drie. 
Het gelsoleerd levende vrouwtje produ
ceerde toch eieren, zonder ooit gepaard te 
hebben. Geslaagde paringen zijn dus geen 
voorwaarde om tot eileg te komen zoals 
NERING-BOGEL & MUDDE ( 1984) menen. 
Samenvattend: A. nigropunctatus in het 
binnenterrarium legt twee- tot vijfmaal per 
jaar, met per legsel3-6 eieren. SCHREIBER 
(1912) trof bij sectie slechts eenmaal een 
maximum aantal van drie eieren. Latere 
auteurs herhalen dit en meestal vindt men 
opgegeven dat het legsel uit slechts twee 
eieren bestaat (BISCHOFF, 1981). BRUNO & 

MAUGERI (1976) nemen het zekere voor 
het onzekere en geven 2-8 eieren op. 
Volgens deze auteurs legt het vrouwtje in 
mei en juli, en ook BISCHOFF (1981) 
vermoedt dater zelfs voor de noordelijkste 
(natuurlijke) populaties twee 1egsels per 
jaar te verwachten zijn. 

Het Korfoe vrouwtje binnen legt onregel- UITKOMEN 
matig en met problemen. Het eerste legsel De jonge blauwkeelkielhagedis komen, 
in 1982 werd niet begraven en de eieren nadat het ei eerst een dag gezweet heeft, na 
kwamen op nogal ongebruikelijke wijze te 35-37 dagen uit bij 29°C. Bij 25°C na 
voorschijn. Om 14.00 uur perst ze een ei 43-45 dagen; twee legsels met in totaal I2 
naar buiten terwijl ze op een steen zit. eieren deden er beduidend Ianger over bij 
Enige minuten later volgen een tweede en deze temperatuur: 56-58 dagen. Hiervan 
een derde. Ze blijven aan de cloaca han- beschimmelden drie eieren (onbevrucht?) 
gen. In de volgende twee uur kruipt ze en een embryo werd dood in het ei aange
door de bak, zont en drinkt. Dan volgt een troffen. Uit geen van de bij kamertempe
vierde ei. De eieren blijven als een trosje ratuur gehouden eieren zijn jongen ge
aan haar bengelen. Wat later schuurt ze er komen. Tot veertig dagen na het eileggen 
twee los. Om 18.00 uur komt het Iaatste groeiden ze voorspoedig tot gemiddeid 
exemplaar. Er blijven zo drie eieren han- II, 9x 17,4 mm, maar na vijftig dagen 
gen, maar een uur later liggen ze op de waren ze beduidend gekrompen en bij 
grond. Haar volgende legsel (ze vertoonde openen bleken er dode embryo's in te 
ingevallen flanken) is niet gevonden en in zitten met een nog vrij grote dooierzak. 
1983 heeft ze helemaal niet gelegd. Wei Niettemin leken ze volledig ontwikkeld, 
werd ze steeds dikker. Er zijn in dat jaar waarop ook hun afmetingen van gemid
geen paringen, of littekens daarvan, ge- deld 23+44 mm duidden. 
zien. AI met al maakte ze de indruk een 'Bij toeval' zijn in het binnenterrarium 
oude dame te zijn, die haar reproductieve jongen gekweekt door MUD DE ( 1982) en 
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NERING-BOGEL (mond. med.): de juve
nielen liepen op een goede dag door de 
bak. Aannemelijk is dat het in het ter
rarium door de lampen en de ingegraven 
TL-smoorspoelen warmer was dan in de 
kamer, waarop ook de vermoedelijke in
cubatieduur van zes tot zeven weken 
duidt. Tussen de temperaturen in hun 
terraria en de kamertemperatuur bij mij , 
kan een kritische grens voor A. nigra-

Tussen haakjes het aantal eieren. De met • gemerkte 
eieren blekcn onbcvrucht. Dit was altijd het geval 
bij vrouwtje 19828,. aangezien zij apart zat. Een 
vraagteken bctekent dat het legsel niet is gevonden 
(maar gczicn ingevallcn tlanken moest cr wei gelegd 
zijn). 

Jaar Vrouwtje 

le 2e 

punctatus liggen. Als onderste broedtem
peratuur zou men 20°C continu kunnen 
voorstellen, maar buiten zullen vrijwel 
zeker lagere; maar ook hogere, tempera
turen tijdens de ei-ontwikkeling optreden. 
Deze grens geldt daarom vrijwel zeker niet 
bij sterker fl uctuerende temperaturen, ook 
at gezien de 8-1 0 weken incubatietijd die 
BRUNO & MAUGERI ( 1976) opgeven in de 
vrije natuur. GLEICH ( 1979) meldt even
eens dat eieren, die hij na het leggen mid
den juni in het terrarium had Iaten liggen , 
niet uitkwamen, terwij l di t gewoonlijk wei 
lukte met eieren van andere hagedissen. 
Hij vermoedt vraat van buffalo wonnen. 
Wellicht is een andere factor ook hier de 
(te) lage temperatuur. 

JUVENlELEN 
Over de dag bezien blijken de juvenielen 
geen voorkeur voor een bepaald tijdstip te 
hebben om uit het ei te kruipen . Jonge 
prachtkielhagedisjes zijn zeer levendige 
beestjes. Ze rennen en springen (het laatste 
tot 50 em ver!) in hoog tempo. Van snuit
punt tot cloacaspleet zijn ze 22,4± I, 7 ( 19-
24) mm lang; de staart meet 42, I ±6, I 
(34-49) mm (n=34). BRUNO & MAUGERI"S 

( 1976) maten voor de totale lengte, van 
55-65 mm, vallen hier binnen. 
Het snuitpuntje is vrij kortstondig (een 
paar uur) Iichter van kleur dan de rest van 
de snuit. De bovenzijde van de kop is 
grijsbruin met op de pileus zwarte stipjes, 
de rug is wat Iichter (hazelnoot-)bruin. Op 
de rug zwarte puntjes ter grootte van een a 
twee scJmbben , min of meer in twee 
lengterijen gerangschikt, maar soms ook 

1--.ogscl 

3e 4e 5e 

1982 Korfoe 10 jun (5•) 14 aug(?) 

1983 Korfoe 

1982a 26jun (1"+3) 26 mei (3) 20 jun (4) 

1982b 17 jun (3•) 2 mei (4•) 21 mei (4•) 6 jun (S•) 19 jun W) 

1984 Korfoe 4 mei (6) I jun (3) 

1982a 22 apr (3• + 3) 30mei (1" + 4) 12jun (!" + 4) 

1982b 22 apr (S•) 9 mei (6•) 25 mei (6•) 13 jun (4•) 



Toename in lengte 
van vijf Algyroides 
nigropunctatus die 
op 30 en 31 juli '82 
uit het ei kwamen. 
• = kopromplengte; 
o = staartlengte. 
(Zie tekst.) 

wei sterk onderbroken dwarsbanden vor
mend. Halverwege de staart vervagen de 
zwarte pun ten en versmelten de twee rijen. 
De bruine kleur wordt naar het staartpuntje 
toe steeds Iichter. Bij aile jongen tot nu 
toe, is er geen sprake van dat ze donkerder, 
haast zwartbruin of zwartgrijs zijn zoals 
WERNER ( 1938) beweert. Evenmin ont
braken de volgens hem bij jonge dieren 
afwezige zwarte rugstipjes of verdwijnen 
deze soms juist bij het ouder worden zoals 
MUDDE ( 1982) opgeeft. Op de bovenzijde 
van de paten en de zijkant van het lijf 
bevindt zich een geelbruine vlekkerige 
tekening, soms ocellen (oogvlekken) 
vonnend. Enkele schubjes zijn wit. Op
vallend is een oranje zone tussen de oar
opening en de voorpoot, waarmee men ze 
gemakkelijk van jonge A. moreoticus kan 
onderscheiden. De onderzijde, inclusief 
de keel, is paarlemoerachtig met een groene 
weerschijn, bij de borst rood-doorschij
nend. Het eilitteken is in de lengte over 
maximaal drie buikschubben zichtbaar, 
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beginnend bij de achtste buikschub van 
achteraf gerekend. Naar de flanken toe is 
iedere schub van de middelste twee rijen 
buikschubben wat donkerder, zodat er 
twee onduidelijke stippelrijen over de buik 
lopen. De onderzijde van de paten is 
wittig-doorschijnend, evenals de omge
ving van de cloaca. De kleur van de onder
zijde van de staart is gelijk aan die van de 
buik, naar het uiteinde toe soms wat 
Iichter, soms wat donkerder worden. Een 
sekse-verschil in tekening is niet te ont
dekken. De eitand is meestal nog een dag 
of twee zichtbaar. 
Gewoonlijk zonnen ze pas na twee dagen, 
wanneer ze oak met eten beginnen. Na 
ruim drie weken vervellen ze, de staart het 
eerst. Ze zijn dan al schuwer dan jongen 
van bijv. A. moreoticus en schieten bij het 
voeren eerder onder een steen, dan dat ze 
komen kijken. Ze kunnen nu, nag geen 
maand oud, een toch grote prooi als een 
volgroeide meelworm aan. 
De groeicurve is van vijf jongen uit 

IX XI Ill V VII IX 
1984 
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een legsel van het vrouwtje dat in de bui
tenbak zit. Haar eieren zijn evenwel bin
nen uitgebroeid bij 29°C. Van deze kleine 
steekproef hebben de vrouwtjes een kor
tere staart dan de mannetjes: een verschil 
van 15 tot 20 mm. Terugblikkend zou men 
kunnen zeggen dat het onderscheid in 
lengte al na drie maanden evident was. De 
kop-romp lengten zijn hier onathankelijk 
van de sekse, hoewel de vrouwtjes volgens 
de literatuur. wat kleiner zouden moeten 
zijn (BISCHO~. 1981 ). Vooral in de eerste 
paar maand¢n groeien de dieren razend
snel. Het gewicht van een jaar oud dier ligt 
rond de vijf gram. Aan het eind van het 
tweede seizoen zijn ze al vrijwel uitge
groeid; in hun tweede levensjaar komen er 
nog maar een paar millimeters bij. Maxi
mum afmetingen zouden 70+ 145 mm 
zijn. Die zijn dan vrijwel bereikt. 

KLEURVERANDERINGEN 
De blauwkeelkielhagedis, vooral het 
mannetje, is uiteraard fraai gekleurd: bij 
de jongen wordt dit met het ouder worden 
pas duidelijk. Verder is vooral de intensi
teit van de kleur seizoenafhankelijk. 
Als de jongen een maand oud zijn, is hun 
onderzijde lichtgeel, de buitenste ventralia 
(buikschubben) bij sommige exemplaren 
heel Iicht oranje. De keel is wit. Het oranje 
tussen het oor en de voorpoot is nog opval
lender geworden. De rug is bruin en blijft 
dit in de meeste gevallen, zeker bij de 
vrouwtjes. Een maand later zijn bij de 
meeste dieren blauwe en zwarte stipjes 
fangs de buikrand te zien. Het oranje op de 
zijkant van de nek kan nu weer wat ver
vagen. Begin december kleurden bij de 
dieren ~ie later mannetjes bleken te zijn, 
de buitenste ventralia oranje (dit is even
wei niet speciaal geslachtsgebonden: een 
van de vrouwtjes uit Korfoe bezit eenzelf
de kleurpatroon). Het kinpuntje van een 
enkel mannetje kleurt al heel lichtblauw. 
Net na de winterslaap, begin maart, heb
ben de jonge mannetjes een zwak blauw 
gekleurde keel. Een maand later zijn aile 

kleuren wat feller geworden. De femoraal
poren bij de mannetjes vertonen activiteit. 
B ij een van de mannetjes is de borst niet 
Ianger geel, maar oranje. Eind april is 
diens hele romponderzijde oranje-rood en 
ook zijn tlanken bezitten dan een rossige 
gloed, later kleurt zelfs zijn staart en rug 
rood. In mei en juni zijn aile kleuren het 
meest intensief. Vooral de fel turkoois
blauwe keel en bekranden en de tlankstip
pen van de mannetjes lopen sterk in het 
oog in het terrarium. De bovenzijde van 
hun kop en de nek kan metaalgroen 
kleuren. Bij de vrouwtjes is de keel 
cremekleurig met een enkel oranje schubje 
(zeer zelden heel Iicht blauw) en de buik 
lichtgeel. De blauwe tlankstippen zijn veel 
kleiner of geheel afwezig. De femoraal
poren van de mannetjes zijn zeer actief: er 
steken staafjes wasachtige substantie uit. 
Een dominant mannetje was niet feller ge
kleurd dan een ondergeschikt exemplaar. 
In j~ worden de kleuren tletser en begin 
oktober zijn de kleuren het meest ver
vaagd. De femoraalporen zijn nu niet 
actief. De onderzijde van de romp van 
sommige vrouwtjes is inmiddels geel
groen geworden; bij een enkeling kleuren 
de buitenste ventralia wat oranje. De keel 
van de vrouwtjes kan een zeer zwakke 
zalmtint hebben. Eind oktober worden de 
poren bij de mannetjes alweer actief en 
kleuren de dieren weer feller. Ze bereiden 
zich klaarblijkelijk, nog voor hun winter
slaap, al voor op het in het verschiet lig
gende voorjaar. 

GESLACHTSRIJPHEID EN 
OUDERDOM 
Dejonge A. nigropunctatus plan ten zich al 
in hun eerste zomer voort. Volledig uitge
groeid zijn ze dan nog niet, wat mogelijk 
weerspiegeld wordt in de kleinere legsels: 
drie en vier eieren, terwijl een legsel van 
vijf tot zes pas later mogelijk blijkt. 
SCHREIBER ( 1912) geeft al op dat deze 
hagedis zich voortplant voor ze volledig is 
uitgegroeid. Desondanks stellen BRUNO & 
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MAUGERI ( 1976) dat de vrouwtjes pas na 
twee jaar geslachtsrijp zijn , hetgeen in 
tegenspraak is met bovenstaande gege
vens. Bovendien is het niet duidelijk waar
op deze auteurs hunjaarklassen baseren. 
Het mannetje dat ik in 1980 kreeg was toen 
minstens een j aar oud en is dan nu (eind 
1984) vijf jaar of ouder. 

DANKWOORD 
De twee oorspronkelijke mannetjes (Dalmatische 
kust) zijn via Hans Netten verkregen; de twee 
vrouwtjes en een mannctje (Korfoe). door Peter 
Mudde verzameld . via Theo Nering-Bogel (Gouda). 
Mijn dank. 

SAMENVATTING 
Het paringsgedrag en daarrnee vcrband houdende 
aspecten. worden gedetaillecrd beschreven. De 
paring wordt ingcle id door 30 seconden staanbijten. 
gevolgd door ecn Oankbeet van 20 seconden. Het 
mannetje blijft zich in het vrouwtje vastbijten ge
durende 15 minuten (max. 34 min.) na beeindiging 
van de 40 seconden durende paring. Enkele minuten 
na het begin van de nabeet bijt het vrouwtje in zijn 
kop . Zij houdt deze beet tien minuten vol. Dan laat ze 
los, maar het mannetje blijft nog minstens vijf 
minute n in haar vastgebeten. Aan de orde komen 
verder de eieren, de jongen. kleurveranderingen. 
geslachtsrijphe id e n de overwintering. 

BREEDING FACTS ON ALGYROIDES 
NIGROPUNCTATUS 
Captive breeding of Algyroides nigropwrcrarus is 
reponed. It behaves rather shy and is easily distur
bed. Observations on counship are limited to six 
comple te sessions o f three different couples. Pre
copulatory behavio ur consists of the usual lacenid 

tail-biting of about 30 seconds. Next he secures a 
nankhold , which takes 20 seconds. Copulat ion of 40 
seconds follows. After thjs he does not release the 
female. During this post-copulatory bite. the male's 
head will make jerking movements, somewhat 
resembling chewing. After a few minutes the female 
bites in his head fo r about ten minutes. Hereby the 
pair haltingly moves in circles. The female will 
eventually let go of the male's head. Several minutes 
later he releases the female. The breed ing season 
indoors lasts from the end of March till the end of 
July . In this period two to five batches of three to s ix 
eggs are laid. Eggs measure 6 .7x 10 .7 mm. At 25•c 
as well as at 29"C and 99'7c relative humidity these 
grow to 11 .3x l5 .8 mm. They hatch after43-45 days 
at 25•c and after 35-37 days at 29•c. Newly hatched 
juveniles measure 22.4+42. 1 mm (snout-vent + tail 
le ngth). None of the eggs hatched at room tempera
ture ( 18-22°C). Growth curves of the young are 
presented: the females have a distinctly shoner tail. 
The colour of the juveniles is described as is the 
seasonal change in colour. The species reproduces 
before it is one year o ld and not yet full-grown. 
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VERSPREIDING 
De adderringslang is de meest aquatiele van 
aile in Ita lie voorkomende slangen en 
wordt in ltalie de 'waterslang ' genoemd. 
In Europa zijn drie soorten slangen die 
vlak aan wateroevers Ieven: de ringslang 
(Natrix natrix) de dobbelsteenslang (N. 
tessellara) en tenslotte de adderringslang. 
Natrix maura is de kleinste van deze soor

. ten, mannetjes worden max imaal 80 em en 
vrouwtjes tot 120 em. 
In ltalie komt N. maura maar beperkt voor 
in het meest westelijke dee! van Ligurie, 
en op geheel Sardinie. In West-Europa 
treft men deze soort aan in bepaalde ge
bieden in Zuid-Frankrijk en in het grootste 
dee! van Spanje, inelusief de Balearen. 
Ook kan deze soort in noordwest Afrika 
worden aangetroffen. 

GEDRAG 

gingen. Beide soorten komen deels in 
dezelfde gebieden voor. Wanneer Natrix 
maura wordt verstoord, vertoont hij een 
met de aspisadder gelijksoortig gedrag: hij 
drukt zieh over z ' n gehele lengte plat tegen 
de g rond en begint dadelijk met een luid 
sissend geluid voort te brengen dat hem 
gevaarlijk doet lijken. Dit gedrag is eehter 
meer bluf dan een s ignaal voor gevaar, 
want de adderringslang is geheel onge
vaarlijk, bezit geen gifkl ieren en is ook 
niet bijterig. Het defensie f gedrag van 
Natrix maura bestaat voomamelijk uit een 
van de anale kJieren afkomstige kwalijk 
riekende substantie , die bij verstoring door 
de slang wordt uitgeseheiden. Er bestaan 
eehter ook bepaalde legendes die aan deze 
slang gevaarlijke eigensehappen toe
sehrijven, zelfs in Sardinie, waar geen 
enkele giftige soort voorkomt. 

De naam adderringslang heeft Natrix EETGEWOONTEN 
maura te danken aan zijn op de aspisadder In tegenstelling tot andere Natrix-aehtigen 
gelijkende uiterlijk en speeifieke gedra- die zich in hoofdzaak met kikkers , sala-
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manders en padden voeden, voedt Natrix 
maura zich bijna uitsluitend met vissen, 
waarop hij langs de oevers en op de bodem 
van waterplassen, rivieren en beekjes ge
duldig ligt te wachten. Zijn grote behen
digheid in het water stelt hem in staat deze 
vissen in zijn bek te bemachtigen; soms 
ziet men hoe hij zich met de stroming van 

het water laat meevoeren to t hij tegen een 
rots of andere oneffenheid in de bodem tot 
sti lstand komt. Daar verorbert hij on
gestoord zijn prooi en wacht op de bodem 
op een nieuwe. 
Bijna zijn gehele Ieven blijft Natrix maura 
in of dichtbij het water, iets wat voor deze 
soort noodzakelijk is om te kunnen over-
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Ieven . In de late herfst gaat de slang op 
zoek naar een overwinteringsplaats en 
vindt deze meestal in de vorm van eens 
door andere dieren bewoonde holen; als 
voorwaarde geldt echter wei een hoge 
vochtigheidsgraad van de plaats van over
wintering. 
Met een minlmale stofwisseling verblijft 
de slang hier totdat de volgende lente
periode is aangebroken, soms zelfs tot laat 
in de maand mei. 

VOORTPLANTING 
Na deze periode vindt de voortp!anting 
plaats. Het is niet ongewoon dat de 
vrouwtjes zich door meer mannetjes Iaten 

bevruchten. 
De eieren, max. 20 met een lengte van 
3-3,5 em, worden begraven in slecht 
doorluchte grond met een hoge 
vochtigheidsgraad. De eieren hebben een 
half doorzichtige, perkamentachtige, 
poreuze schaal. De incubatieperiode be
draagt 40-50 dagen. 
Een volwassen N. maura vervelt gemid
deld twee keer per jaar, in tegenste lling tot 
de jonge exemplaren die dit gedurende de 
eerste maanden veel vaker doen. 
De vervelling vindt plaats zoals bij de 
meeste slangen: de melkachtige kleur van 
de ogen kondigt de vervelling aan, enkele 
dagen later gevolgd door het afstropen van 
het oude vel tangs stenen of oneffenheden 
op de grond. Omtrent de levensduur van 
N. maura bestaan uiteenlopende 
meningen, maar naar het schijnt bedraagt 
deze circa tien jaar. 
De diere l) die in dit artikel fotografisch zijn 
vastgelegd , zijn uit het Ligurie-gebied 
afkomstig; de volwassen dieren werden 
twee jaar gel eden in de late lente gevangen 
en hebben in gevangenschap gepaard; de 
eieren zijn in augustus van hetzelfde jaar 
gelegd. 
De pas gelegde eieren werden uitgebroed 
in kleine g lazen broedbakjes op een bodem 
van mos en met weinig ventilatie en Iicht. 
Het is mogelijk om ook bij andere 
Europese slangen waarvan de biotoop 
gelijksoortig is, deze zelfde procedure te 
volgen. 
Nadat de eieren zijn gelegd , is het zaak de 
eieren zo min mogelijk aan te raken of te 
verplaatsen en geduld te hebben. Elke 
verstoring van de eieren betekent ook een 
verstoring van het broedproces. 

HET UITBROEDEN VAN DE EIEREN 
Marco Corsi, een deskundig ltaliaans 
herpeto loog, stond aan mij op 8 oktober 
1983 zes eieren van N. maura af, die op 
het punt sto nden uit te komen. Zoals eer
der in dit artikel beschreven, werden deze 
eieren in een aantal glazen broedbakjes 
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o ndergebracht en vervolgens uitgebroed . 
De volgende dag o mstreeks I 0 .00 uur 
's mo rgens kwam het eerste e i uit ; dit was 
het moment waamaar we hadden uitge
zien: de andere eieren waren hoogstwaar
schijnlijk ook aan het e inde van hun 
incuba tieperiode geko men. 
De res te rende e ie ren werden onverwijld 
naar een ander o nderkomen overgebracht 
e n in lage met mos en aarde bedekte 
schaaltjes ge legd. Deze schaaltjes waren 
met kle ine kiezelsteentjes gevuld en wer
den vochtig gehouden door ze met een 
weinig wate r te vullen . 
Het overplaatsen van dcze e ie ren werd met 
de grootst mogelijke voorzichtig heid uit
gevoerd , waarbij gelet werd op de exacte 
positie waarin de e ie ren gelegen hadden; 
de eieren hebben name lijk een zeer de li
kate schaal d ie met de kleinste beweging 
beschadigd kan wo rden. Na het overplaat
sen werden de e ie ren continu onder obser
vatic gehouden. 

Wanneer ik niet fotografeerde, werd een 
zwak, diffuus Iicht gebru ikt om he t gehele 
proces van de geboorte goed te kunnen 
volgen. 
Drie op e lkaar gesynchroniseerdc fl its
lampen werden bij de broedbakjes opge
ste ld om hc t proces te kunnen fotogra
fe ren. Hie rtoe werd besloten nadat mij was 
verte ld dat de jonge dieren ui terst gevoel ig 
z ijn voor temperatuurveranderingen voor 
en tijdens de geboorte . en dat de wam1te 
van een foto lamp waarschijnlijk hun dood 
tot gevolg zou hebben: in de natuur be
vinde n de e ie ren zich bij het uitkomen 
o nder de grond . 
Bovendien bezitten de dieren geen oog
leden waam1ee ze zich zo nodig tegen 
ste rk Iicht zouden kunncn beschcnncn. 
De camera wcrd cont inu ingcste ld op de 
e ie ren.die ik ten behoeve van het volgen 
van de geboorten genummerd had. 
Tijdens de nacht van I 0 oktobcr we_rd cen 
miniscuul klc ine open ing in c i nummcr 3 
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geconstateerd waama het e1 m volume 
began af te nemen en een geelachtige 
vloeistof naar buiten kwam. Geleidelijk 
aan begon het jonge dier zich uit het ei te 
wringen waarbij slechts de kop van het 
dier te voorschijn kwam. Het jonge dier 
bleef ongeveer 15 uur lang in deze stand in 
het ei . 
Later in de nacht werd besloten, nadat ik 
met Marco Corsi in contact was getreden 
en hem over deze s ituatie informeerde het 
dier van e i nummer 3 te assisteren. Heel 
voorzichtig werd het ei geopend en het 
jonge dier in het ei gefotografeerd. Het ei 
werd daarna in een schoon, verwarmd 
terrarium gelegd. Enkele minuten later 

kroop het nieuwsgierig rond in een voor 
hem vee! aangenamere omgeving. 
Ondertussen werd bij e i nummer I ook een 
kleine opening geconstateerd. 
[)c volg.!nd< da_g ...., .; J 1::'-'const.tlcud J:ii 
h\!1 jong in eJ r.unu;Jer I 1-:dur -uck :?ilkelc 

fl''l P1<~l '.'Cd moe:t~ ,,er ~ ;b d~.- ,;o;;:~ 1g 

:n h.r ei erntr.:r te :1 · ~..n .:ruit k. 

•I' 1' n ,1 h~ i l' 

~ -·1-.0 v\.. : ~dar ce .. , d t.~ ~r:. Ui ••• Cl ~ , 

maar besloot na enkele minuten de veilig
heid van het ei weer op te zoeken en kroop 
er weer in terug. Drie uur later besloot het 
toch de grbte wereld in te gaan en verliet 
het ei. 
Op II oktober, bijna drie dagen later, en 
na een continue periode van observatie van 
ruim 54 uren; waren aile jonge dieren uit 
hun e ieren gekropen. De temperatuur 
tijdens het broeden werd constant op 24-25 
g raden Celsius gehouden. De gehele incu
batieperiode duurde circa 52 dagen. Het 
uitbroeden en observeren van de geboorte 
van deze jonge dieren was een zeer leer
zame en boeiende bezigheid. 

SOME REMARKS ON NATRIX MAURA 
The au1hor describes Nmrix maura. i1s naiUral habi1a1 
in Liguria (haly), ils behaviour and reproduction 
Eggs were collec1ed in na1ure and incubaled in 
cap1ivi1y. The au1hor describes 1he procedure which 
was followed in order 10 achieve successful cap1ive 
binh of the you ng in a vivarium. 
The photographs illustralc I he process of incuba1ion 
and binh of lhc young. 
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