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Enige ervaringen met de Hoektandsalamander 
van Leech (Hynobius leechil) in het terrarium 

INLEIDING 
December 1983 kregen wij van de heer 
W. Wortel een telefoontje dat hij van 
een kennis eiersnoeren van de reuzen
salamander had gekregen. Natuurlijk 
waren wij reuze nieuwsgierig, vooral 
toen we ook hoorden dat de eiersnoeren 
afkomstig waren van een eiland ten zui
den van Zuid-Korea. Voor zover wij 
wisten geen vindplaats van de Reuzen
salamander (Andrias davidianus) 
THORN (1968). De kennis was werk
zaam op het eiland Cheju, vroeger 
Quelpart geheten. Gedurende zijn ver
blijf had hij op twee plaatsen eierzak
ken gevonden. Vlak voor zijn terugkeer 
naar Nederland had hij er twee kunnen 
verzamelen. 
Van de heer Wortel, die de eierzakken 
ter verzorging onder zijn hoede kreeg, 
kregen wij ieder tien larven om te pro
beren de dieren groot te brengen. Uit de 
beschrijvingen van de twee eierzakken 
en de vindplaatsen kwamen wij tot de 
conclusie dat het hier moest gaan om 
eierzakken van Hynobius leechii 
(THORN, 1968), een tamelijk onbekende 
salamander. 
Uit de larven groeiden na enige tijd ge
zonde, goed ontwikkelde salamanders. 
De meeste leven nu nog, op enkele die
ren die ontsnapten na. 

BESCHRIJVING 
Middelgrote salamander (10-12,5 cm). 
De kleur is erg variabel: bovenkant en 
zijkanten anthraciet tot goudbruin met 
zwarte en blauwe stippeltjes, buik 
transparant donker vleeskleurig tot 
donkergrijs. Mannetjes zijn iets groter 
dan vrouwtjes, en ze hebben een zwaar-

dere kop. In de paartijd hebben de man
netjes een duidelijk gezwollen cloaca en 
een in verticale richting verbrede zwem
staart. De zwarte ogen staan boven op 
de kop en steken van bovenaf gezien 
net niet buiten de kop. De huid is bij 
onze dieren gedurende het hele jaar 
vochtig. De dieren hebben twaalf tot 
veertien duidelijk zichtbare groeven 
langs de ribben (costaalgroeven) 
(THORN,1968). 

KLIMAAT 
BROCKHAUS (1982) geeft voor het eiland 
Cheju een aantal klimaatgegevens. On
derstaande getallen geven een indruk 
van de temperaturen in de loop van het 
jaar. De waarden geven het gemiddelde 
aan over een aantal jaren. In januari 
schommelt het temperatuurgemiddelde 
tussen 7,5 en 2,5 graden, in april tussen 
17,0 en 8,5, in juli tussen 19,5 en 23,0 
en in november tussen 16,0 en 18,5 gra
den. Het tot nu toe gemeten gemiddelde 
jaarmaximum is 35,5° C, het gemiddel
de jaarminimum over de jaren is -4° C. 
Cheju heeft een nazomer met veel re
genval. De jaarlijkse hoeveelheid neer
slag is 1441 mm (ter vergelijking: in 
Nederland valt per jaar zo'n 760 mm 
neerslag). Gemiddeld zijn er honderd 
regendagen, achttien vorstdagen en 
twee sneeuwdagen. De kennis van Wor
tel beschreef het klimaat als volgt: 
's winters (januari/februari) een paar 
graden boven nul met natte sneeuw op 
zeeniveau; 's zomers 30° C; uitgespro
ken seizoenen. Het voorjaar begint in 
april met temperaturen van 15 à 20° C. 
Er is veel zon en er bestaat een uitge
sproken natte tijd in de zomer. 
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Volwassen mannetje van Hynobius leechii. 

Volwassen vrouwtje van Hynobius leechii. 

VERSPREIDINGSGEBIED 
EN BIOTOOP 
Thorn (1968) geeft als verspreidings
gebied Korea, het eiland Cheju en delen 
van Mantsjoerije . Zowel RIMPP (1978) 
als THORN (1968) geven als biotoop 
bergbeken. Op Cheju vond men de eie
ren zowel in een beekje (diepte I à l,S m) 
op 300 m hoogte als in een gegraven 
waterreservoir (diepte maximaal l,S 
m) . Het water in de beek was helder, 
dat in de poel troebel. De omgeving van 
de poel, een mandarijnenboomgaard , 
was lemig. In de maand december was 
er in beide wateren geen plantengroei. 

HUISVESTING 
Omdat de dieren beschreven worden 
als beekbewoners (THORN, 1968) vrees
den we dat ze niet erg gemakkelijk te 
verzorgen zouden zijn. In de praktijk is 

echter gebleken dat deze salamanders 
weinig eisen stellen aan de huisvesting. 
De dieren verblijven het grootste deel 
van het jaar op het landgedeelte. We 
hebben de bak ingericht op een zoda
nige wijze dat de dieren droge en voch
tige plekken kunnen vinden. De sala
manders zijn meestal op de vochtige 
plekken te vinden. Bij voorkeur zitten 
ze in groepen in smalle spleten geklemd. 
' s Winters brengen we de waterstand 
in het terrarium op circa 10 à 20 cm. 
We zorgen daarbij dat er enkele droge 
schuilplaatsen boven water blijven be
staan. In de loop van het jaar variëren 
we de daglengte van circa acht uur in de 
winter tot circa vijftien uur in de zomer. 
Erg veel ruimte schijnen de dieren niet 
nodig te hebben (de dieren plantten zich 
zelfs voort in een bakje van 30x20x20 
cm waarin vijftien dieren zaten!) 



Op deze afbeelding is de zware kop van het mannetje te zien . 
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Wij houden de dieren in een onver
warmde, koele kamer. 's Winters wordt 
het in deze kamer tussen de 5 en 10° C. 
Als de temperatuur 's winters laag ge
noeg is (bij voorkeur onder de 12° Cl, 
gaan de dieren in het water, en verblij
ven daar soms maanden. Meestal is dit 
ongeveer van november tot maart. 
We hebben de indruk dat in koudere 
winters meer vrouwtjes eierzakken leg
gen dan in zachte winters. In de winters 
van 85/86 en 86/87, allebei goed voor 
een elfstedentocht, zorgden de sala
mánders voor een grote eiproduktie, 
die van 87/ 88 en 88/ 89 waren wat het 
aantal bevruchte eieren betreft zeer 
matig. 
's Zomers is het soms niet te voorkomen 
dat de temperatuur tot 25° C of hoger 
oploopt, de dieren toonden echter nooit 
problemen bij dergelijke hoge tempe
raturen. 

VOEDSEL 
De dieren eten het hele jaar door. Het 
voedsel kan bestaan uit: regenwormen, 
(pas vervelde) meelwormen, wasrnot
rupsen, muggelarven, tubifex, naakt
slakjes, krekeltjes, watervlooien, zoet
watergarnaaltjes (Mysis) . Het soort 
voedsel dat we aanbieden is afgestemd 
op de verblijfplaats van de salaman-

ders, op het land of in het water. Ook de 
beschikbaarheid speelt natuurlijk een 
rol. De dieren eten zowel op het land als 
in het water. Snelle prooien worden 
vaak, net als door veel andere salaman
ders, met een snelle tongbeweging naar 
binnen geslagen. Zo kunnen de dieren 
vanaf ruim een centimeter met hun tong 
een prooi 'schieten'. 
De salamanders eten doorgaans gretig 
en gulzig. Als ze hun voedsel ruiken 
happen ze in opwinding naar alles wat 
beweegt. Hebben twee dieren allebei 
een uiteinde van hetzelfde prooidier 
vast, dan draaien ze zich net zolang om 
hun lichaamsas tot een van beide het 
prooidier loslaat. Vooral tijdens het 
voederen gebeurt het regelmatig dat de 
dieren bijten in elkaars poten, staart 
of kop. Kop en poten blijven meestal 
redelijk ongedeerd, de staart daaren
tegen wordt nogal eens gedeeltelijk af
gebeten. In alle gevallen groeide deze 
zonder problemen in enkele maanden 
weer aan, zij het niet volledig. Opval
lend is, dat het aangegroeide stuk iets 
donkerder lijkt te zijn. 
We geven nagenoeg geen vitaminen en 
kalk, een enkele keer met Gistocal be
poederde insekten, die op het landge
deelte gevoederd worden . Dit lijken de 
salamanders niet erg te waarderen maar 
ze eten ze desondanks . 

KWEEK 
Het voortplantingsgedrag hebben wij 
zelf nooit volledig kunnen waarnemen. 
Ad Bouwman beschikt ook over enkele 
van deze salamanders. Veel gegevens 
over het voortplantingsgedrag ontlenen 
we aan zijn schriftelijke en mondelinge 
mededelingen, en aan GRZIMEK (1972). 
De paartijd is 's winters, als de tempe
ratuur van het water laag is. Vanaf no
vember tot hooguit maart zijn de sala
manders in het water aan te treffen. 
Tegen de tijd dat de eieren klaar zijn 
om gelegd te worden, beginnen de man-



netjes geursporen af te zetten op opper
vlakken die zich onder water of net 
daarboven bevinden aan de onderkant 
van steen, hout, kurk en dergelijke. 
De mannetjes bewegen zich kronkelend 
voort en drukken hun cloaca schurend 
tegen het substraat. Meestal wapperen 
ze hierbij met de staart. De geursporen 
worden steeds in hetzelfde gebiedjeaan
gebracht. Het lijkt erop of ze zijn be
doeld om de vrouwtjes ertoe te bewegen 
hun twee eierzakken ter plaatse af te 
zetten. Op de gemarkeerde plaatsen 
dulden ze geen andere mannetjes en 
niet-zwangere wijfjes. Als een ander 

Een vrouwtje op haar rug op de bodem, de eierzak zil al vast aan het 
substraat en is pas gedeehelijk buiten het lichaam. Foto: Ad Bouwman. 

dier het gemerkte gebied te dicht nadert, 
kruipt de verdediger op de indringer toe 
en duwt zijn kop onder de kop van de 
indringer. Als de indringer geen aan
stalten maakt om weg te gaan, wordt 
hij stevig gebeten in lichaam, poten en 
staart, die hierdoor soms kunnen be
schadigen. Deze agressiviteit van de 
mannetjes bestaat alleen in de periode 
dat de mannen geursporen afgezet heb
ben. 
Als de eieren gelegd moeten worden, 
zwemt het vrouwtje onrustig door het 
aquarium en onderzoekt af en toe de 
gebiedjes met geursporen . De manne
tjes worden hierdoor zeer onrustig. 
Ze zetten regelmatig met het cloaca
gebied geursporen af en omklemmen 
soms ook met voor- en achterpoten 
voorwerpen die van vrouwtjesachtige 
afmeting zijn. Dit drukke en beweeg
lijke gedrag trekt de aandacht van ande
re mannetjes die in de buurt zijn. Al 
gauw verzamelen ze zich op de plaats 
van de drukte. 
Als een vrouwtje eenmaal een voorkeur 
voor een bepaalde man of plaats heeft, 
wordt het legsel afgezet. Het wijfje 
drukt haar geopende cloaca tegen een 
voorwerp dat zich dicht onder het wa
teroppervlak bevindt. Hierbij hecht ze 
de punt van de twee eierzakken (uit elke 
eierstok één) aan het voorwerp vast. 
Vervolgens trekt ze door kronkelende 
en achterwaartse bewegingen de eier
zakken uit het lichaam. Zodra de eier
zakken in aanraking komen met water, 
zwellen ze sterk op. Nog voordat de 
eierzakken geheel uit het lichaam zijn, 
storten alle mannetjes in de buurt zich 
erop. Ze omklemmen ze met de vQor- en 
achterpoten, en duwen hierbij het 
vrouwtje weg, waardoor de eierzakken 
uit het lichaam getrokken worden. Zo
dra het wijfje haar eierzakken kwijt is, 
vlucht ze weg. Soms komen de eierzak
ken gewoon los op de bodem te liggen. 
De bevruchting gebeurt door meer man-



Drie mannetjes tijdens het bevruchten van de eierzakken. 
Foto: Ad Bouwman. 
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netjes. Deze houden zich met de voor
poten aan de eierzakken vast, en met de 
achterpoten duwen ze de eierzakken te
gen hun cloaca, die ze erover schuren. 
Door hun voor- en achterpoten te ver
plaatsen, schuiven ze over de eierzak
ken tot ze het eind of het begin van de 
zak bereikt hebben. Dan vallen ze ervan 
af en beginnen opnieuw. Tijdens de be
vruchting zijn de dieren heel beweeg
lijk, zodat het geheel eruitziet als een 
bewegende kluwen van eierzakken en 
salamanders. De mannetjes houden 
hun bek hierbij geopend. Na ruim tien 
minuten verliezen de mannetjes hun be-

langs telling voor de eierzakken. Het 
schijnt niet meer mogelijk deze hierna 
nog te bevruchten. Soms wrijven de 
mannen nog met hun kop langs de eier
zakken, waarna ze nogmaals proberen 
deze te bevruchten. Na enkele mislukte 
pogingen laten de mannen de eierzak
ken verder met rust. Soms kan het ge
beuren dat tijdens de bevruchting de 
eierzakken worden losgetrokken door
dat er te veel mannen aanhangen of om
dat deze niet goed zijn vastgehecht. 
Daar trekken de mannetjes zich niet 
veel van aan, ook losliggende eierzak
ken worden bevrucht. 
Zolang er nog zwangere vrouwtjes in 
de buurt zijn, blijven de mannetjes 
geursporen afzetten en hun gebiedjes 
verdedigen. Vaak bevinden zich op één 
plaats meer eierzakken. De afmeting 
van de zakken hangt af van de grootte 
van het moederdier. De worstvormige 
zakken hebben een dikte van 8 à 10 mm 
en een lengte van circa 8 à 12 cm. De 
hoeveelheid eieren per zak bedraagt, 
eveneens afhankelijk van de afmeting 
van het vrouwtje, 30 à 75 stuks. De zak 
is als het ware onderverdeeld in compar
timenten, gevormd door de eieren. De 
eieren worden uitwendig bevrucht door 
de mannetjes, de zaadcellen blijven dus 
geheel buiten het lichaam van het 
vrouwtje. 
Als de zakken nog jong zijn, zitten de 
eieren nog stevig op hun plaats en kun
nen de worsten zonder enig risico uit 
het water worden getild. Zijn de zakken 
wat ouder, dan wordt het gevaar allengs 
groter dat de larven uit de zak vallen. 
De larven komen, afhankelijk van de 
temperatuur, na enige tijd bijna alle
maal vrijwel tegelijk uit het ei, en zwem
men dan nog een paar dagen in de eier
zak, alsof ze op zoek zijn naar de uit
gang. Vermoedelijk verlaten ze de zak 
aan de niet-vastgehechte kant. Soms 
blijven enkele larven wat langer in de 
zak, deze lijken dan een kleine achter-
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stand op te lopen op de andere larven. 
De eierzakken blijven als een lege, taaie 
huls nog wekenlang leeg hangen of 
liggen. 

LARVEN EN JONGE DIEREN 
Bij het uitkomen zijn de larven IQ à II 
mm lang en zwart. We hebben de indruk 
dat de larf jes de ei er zak pas verlaten 
op het moment dat de dooierzak in het 
ei op is. Daarna gaan de dieren op zoek 
naar voedsel. Ze eten levend voedsel, 
wat een probleem kan zijn in deze tijd 
van het jaar omdat er dan in de sloot 
moeilijk geschikte voedseldieren te vin
den zijn. Als eerste voedsel geven we 
infuusdiertjes, pantoffeldiertjes en jon
ge pekelkreeftjes (Artemia). Later ook 
tubifex, muggelarven en steeds, als ze 
te vinden zijn, watervlooien (Daphnia, 
Cyclops). Wanneer er voldoende voed
sel voorhanden is, groeien de larven 
snel. In dit stadium lijken de larven, in 
tegenstelling met de oudere dieren, niet 
kannibalistisch zoals sommige andere 
salamanderlarven. 
Na zes tot acht weken metamorfoseren 

ze bij een lengte van plusminus 3 cm. 
Als de salamandertjes het land opge
kropen zijn, kunnen ze ook andere 
voedseldieren gaan eten: fruitvliegen en 
hun maden, kleine wasmotrupsjes, kre
keltjes, pissebedjes, tubifex, mugge
larven, regenwormpjes en dergelijke. 
Op dit dieet groeien de salamandertjes 
voorspoedig op. De jonge salamanders 
kunnen op dezelfde wijze verzorgd wor
den als de Japanse vuurbuiksalamander 
(Cynops pyrrhogaster) (zie ook VAN 

LEEUWEN, 1984). Na twee jaar kunnen 
de dieren al geslachtsrijp zijn. 

NAWOORD 
In het eerste jaar na de metamorfose 
van de larven plantten de dieren zich al 
voort. Dit nam de eerste paar jaar toe 
naarmate de vrouwtjes ouder en om
vangrijker werden. De laatste vier jaar 
echternam de kweek af en is nu bijnage
heel gestopt. De vrouwtjes leggen wel 
eierzakken, maar de mannetjes komen 
kennelijk niet in de juiste conditie om 
alle eieren te bevruchten. Wat hiervan 
de oorzaak is, blijft vooralsnog slechts 

De bevruchting van de eierzakken. Reconstructietekening aan de hand van enkeled!a's. Tekening: Peer. 
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Twee eierzakken van enkele weken oud. De larven zijn al duidelijk zichtbaar. 

gissen. Het is goed denkbaar dat de 
mannetjes de juiste factoren gemist 
hebben voor een goede vorming van het 
zaad (spermatogenese). Te weinig kou
de winters, te koude zomers, manco's in 
de voeding, te geringe erfelijke variatie? 
(De oorspronkelijke eierzakken waren 
afkomstig van één vrouwtje.) Wie zal 
het weten? We zijn zeer geïnteresseerd 
in tips of kennis die ertoe kunnen bij-

Larve. 

dragen dat deze interessante en makke
lijk houdbare salamander voor de terra
riumhouderij behouden blijft. Dit is 
juist voor deze soort zo belangrijk om
dat hij tot nu toe slechts door weinig 
mensen in Nederland in gevangenschap 
bestudeerd kon worden vanwege het ge
ringe aantal dieren dat beschikbaar is. 
Als er niet snel met deze dieren ge
kweekt wordt, zullen ze voor de terra
riumhouderij uitsterven. Dat zou jam
mer zijn. 

HYNOB/US LEECHlllN CAPTIVITY 
December 1983 one ~air of Hynobius leechii egg 
sacks were obtained from the island of Cheju 
(South Korea). Tbe larvae grew to maturity , and 
most animals are still alive til! today, except for 
some, which died from desiccation af ter escape. 
A description ofthe animais' appearances and sex 
differences is given. 
The animals se~m to be little choosy in their viva· 
rium demands. Most of the time they can be 
found, closely together, in humid, dark places in 
the terrestrial part of the vivarium. The average 
temperatureon the IsleofCheju in Januaryis2 ,5 · 
5° C, in July 8,5 . 17.0° C. Tbe average highest 

temperature is 35,5°, the lowest - 4° C. The late 
summer is the wet season. The vivaria are in a 
cool, unheated room. Precautions are taken to 
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Paartje Hynobius leechii. Bij de grote steen het mannetje. 

prevent the temperatures from rcaching the frec
zing poinl. The containers have a tcrrcslrial pari 
offering many hiding placcs for thc animais. In 
wintcr an aquatical part rcaching approximatcly 
15 cm o f water depth is offcrcd. 
Of courscdaylength and tcmperature arechangcd 
during the year according to thc natural conditi
ons. The salamanders accept a large variety of 
food on the terrestrial parI. In wintertime, they 
will also cat in the water. Quick moving food ob
jects are 'shot' with the tongue from a distance of 
more than I cm. 
The mating, though not observed by the authors 
themselves, is described from thc observations a 
friend made. 
In winter the males demarcate their territoria un
der water with scent markings from their cloacal 
region. Ir a female ready to lay its eggs enters the 
water, the males gat her around her. When she 
lays her two spindle-shaped egg sacks, each con
taining 30 à 75 eggs, the males grasp the sacks, 
pulling them out si de and fertilizing them. Many 
males can be involved in the fertilization process. 
Af ter a couple of weeks the larvae leave the sacks. 

Rearing the young salamanders offered no special 
problems. 
The reproduction was succesful during the first 
few years, the captive bred animals reproduced 
too. However in the last few years the males ap
peared 10 bc hardly able to fertilize the eggs. 
The cause of this problem remains unknown. 
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