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Amfibieën crisis

Het gaat niet goed met amfibieën 
en iedereen kan daar iets tegen doen!
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Bezoek op het Internet eens het Global 
Amphibian Assessment en ontdek tal van 
schokkende feiten. Leer dat er 5743 soorten 

kikkers, padden, salamanders en wormsalamanders 
beschreven zijn en dat er nog elk jaar nieuwe soor-
ten worden ontdekt. De helft van al deze soorten 
neemt echter in aantal af, niet minder dan een 
derde wordt met uitsterven bedreigd en 120 soor-
ten zijn de laatste jaren al uitgestorven. 
Zie dat amfibieën in hun voortbestaan bedreigd 
worden door vernietiging, verandering of fragmen-
tatie van hun leefgebieden; door de introductie van 
nieuwe soorten; door de vangst ten behoeve van de 
voedselmarkt en huisdierenhandel; door klimaats-
verandering; door een teveel aan UV straling; door 
chemische vervuiling en door ziekte.
Verlies van leefgebied is de grootste boosdoener 
en bedreigt niet minder dan 4000 soorten! Echter, 
sinds kort is bekend dat een bepaalde schimmel 
(Batrachochytrium dendrobatidis of Chytrid) amfi-
bieën overal ter wereld laat uitsterven. De schim-
mel werd in 1998 beschreven na massasterfte in 
Australië en Midden-Amerika en brak later ook 
uit in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Europa. 
Anno 2006 is bekend dat de schimmel zeker 93 
soorten infecteert, maar deze lijst wordt snel langer 
en telt momenteel honderden soorten. Onder deze 
soorten valt bijvoorbeeld een aantal echte kikkers 
(Rana-soorten), de klauwkikker (Xenopus laevis), de 
Dwergklauwkikker (Hymenochirus boettgeri), een 
aantal gifkikkers (Dendrobates-soorten), een sala-
mander (Ambystoma tigrinum), een aantal boom-
kikkers (Litoria-soorten) en de reuzenpad (Bufo 

marinus). Vooral de snelheid waarmee de schimmel 
opkomt en volledige populaties amfibieën laat ver-
dwijnen is erg verontrustend. 

Enkele voorbeelden
Voorbeeld 1: in het El Copé gebied te Panama 
is 60% van alle amfibieënsoorten en 90% van 
alle amfibieën verdwenen door de schimmel. En 
dit binnen enkele maanden na de vondst van de 
schimmel aldaar (Lips et al, 2006). Het verlies 
van zoveel amfibieën, en dan vooral het defi-
nitieve uitsterven van complete soorten, heeft 
grote effecten op de voedselketen. Ecosystemen 
raken ontwricht, algen groeien sindsdien overma-
tig, nitraatgehaltes in de wateren wijzigen, kik-
keretende slangen sterven uit, er zijn veel meer 
(schadelijke) insecten dan voorheen, etcetera. 
Nog net voordat in 2006 de schimmel op zijn pad 
de volgende hotspot met amfibieën bereikte (het El 
Valle gebied) werden daar exemplaren van 35 soor-
ten verzameld. Met hen wordt sindsdien gekweekt 
in onder andere de dierentuin en botanische tuin in 
Atlanta. Hopelijk kunnen vanaf deze kweekstations 
ooit weer amfibieën in Panama worden uitgezet.
Voorbeeld 2: minimaal drie soorten amfibieën 
ondergaan momenteel massale sterfte in de Sierra 
de Guaderrama, in Spanje.
Voorbeeld 3: In Engeland, bij Kent, werd de 
schimmel in 14% van de kikkers gevonden bij een 
geïntroduceerde en zich voortplantende populatie 
brulkikkers. Pas sinds alle 11.838 brulkikkers tus-
sen 1999 en 2004 zijn verwijderd uit het gebied, 
lijkt het gevaar voor de inheemse kikkers geweken.

Brulkikker. Foto: Dina El-Tounsey
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Voorbeeld 4: In TFH magazine (juli 2007) wordt 
melding gemaakt van een vondst van de schim-
mel in een Dwergklauwkikker, aangekocht in een 
Amerikaanse winkel. Meerdere kikkers stierven bij 
de hobbyist, kort na de aanschaf. 
Voorbeeld 5: Op de website INIBICO wordt 
geschreven dat de meeste Europese kwekers geïn-
fecteerde kikkers in huis hebben en dat zij een 
extreem gevaar zijn voor de inheemse Europese 
kikkers, daar elke druppel water afkomstig van een 
met de schimmel geïnfecteerd terrarium de besmet-
ting kan overbrengen. Er wordt melding gemaakt 
van de bewuste schimmel in Duitse, Deense en 
Zweedse terraria. 
Voorbeeld 6: Ook in Nederland wordt regel-
matig bericht over plotselinge kikkersterfte bij 
hobbyisten. Kennissen die actief zijn in de gifkik-
kerwereld melden dat ongeveer eens per maand 
een Nederlandse hobbyist massale kikkersterfte 
meemaakt. Feit is echter dat nagenoeg niemand 
iets vertelt, uit angst dat niemand meer dieren met 
deze persoon wil uitwisselen. Peter de Boer uit 
Purmerend was gelukkig wel open. Het laborato-
rium Vetipath in Westervoort constateerde dat zijn 
kikkers hoogstwaarschijnlijk met Chytrid waren 
besmet. De kikkers waren niet lang daarvoor aan-
gekocht. Hoewel alles behandeld werd met Fungol 
(JBl), was het eindresultaat toch nog 20-25 gestor-
ven kikkers. Deze werden pas na enkele weken in 

de Fungol te hebben gelegen, via het toilet afge-
voerd. De bakken werden alle ontsmet. Peter pleit 
er voor dat nu eens gestopt wordt met de gevoelig-
heid en iedereen open over dit probleem praat.  
Inderdaad: wie het probleem negeert of verbergt, 
en bijvoorbeeld gestorven kikkers onbehandeld in 
de kliko of toiletpot laat verdwijnen, is mogelijk 
mede oorzaak van een groot probleem! Men zou 
zo de beruchte schimmel in Nederland kunnen 
introduceren. Met de gaande klimaatsverandering 
en het gegeven dat de schimmel al zo noordelijk 
als Engeland is waargenomen, is dit niet heel erg 
ondenkbaar. Het zou ideaal zijn als elke gestorven 
kikker op Chytrid getest zou worden. Maar op zijn 
minst zou ieder dood dier ontsmet moeten worden 
in bijvoorbeeld een bleekoplossing, of verbrand. 
Dat lijkt me het meest praktisch om te doen.

De schimmel
De genoemde schimmel veroorzaakt ‘Chytri-
dio mycose’ en wordt ook wel Chytrid-schimmel 
genoemd. De kleine gistachtige schimmel infecteert 
alleen amfibieën en gebruikt keratine (hoornstof ) 
als groeimedium. De groei is daarom gelimiteerd 
tot de bovenste huidlagen en andere keratine bevat-
tende structuren, met name de bek van kikkervis-
jes. De besmetting vindt plaats via het water door 
zoosporen of via direct contact. De schimmel kent 
een incubatie tijd van 8 tot 15 dagen. Ook geïn-

 Vroedmeesterpadden, Alytes 
obstetricans, gestorven door 
Chytridiomycosis.
 Het swabben van de onder-
buik en achterpoten van een 
Vroedmeesterpad, Alytes obste
tricans, om te testen voor Batra
cho chytrium dendrobatidis. Foto’s: 
Matthew Fisher
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fecteerde dieren, die geen symptomen laten zien, 
kunnen de schimmel lange tijd bij zich dragen. De 
schimmel groeit optimaal tussen de 17 en 25°C en 
onder vochtige omstandigheden. Door het opwar-
men van de aarde vormen zich in berggebieden 
meer wolken. Dit resulteert in koelere dagen en 
warmere nachten, beide factoren die gunstig zijn 
voor de schimmel. Bij 28°C stopt de groei, na een 
week bij 29°C sterft de schimmel en bij 4°C kan de 
schimmel zeer lang in leven blijven, bijvoorbeeld 
overwinteren in zijn gastheer. 
De klinische symptomen zijn erg divers, van 
asymptomatisch tot sterfte. Meest kenmerkend 
zijn het loslaten van stukjes huid (meestal onge-
veer 14 dagen na blootstelling aan de schimmel), 
vervormde bekken bij kikkervissen en plotselinge 
sterfte zonder enige externe aanwijzing. Vanwege 
dit laatste wordt routinematige bemonstering van 
(dode) dieren zeer aanbevolen. Verdere symptomen 
zijn anorexie (8 dagen na blootstelling), sloomheid, 
gedragsverandering, abnormale houdingen, het 
niet meer corrigeren van een foute lichaamshou-
ding, pupilverwijding, huidverkleuring (rood en 
op de rug grijzig), huidverdikking en huidwondjes. 
De symptomen zijn het duidelijkst op de buik en 
aan de tenen.

Hulp gevraagd aan dierentuinen
Wetenschappers, natuurbeschermers en dierentuin-
mensen hebben samen een Amphibian Conservation 
Action Plan (ACAP) opgesteld. Onderdeel van het 
plan is om soorten die dreigen uit te sterven, te 
redden voordat ze daadwerkelijk definitief ver-
dwenen zijn. Aldus wordt voor een paar honderd 
soorten voorgesteld om “reserve populaties” in 
gevangenschap te houden. Vanuit deze populaties, 
de Amphibian Ark (AArk) genoemd, zouden in 
gebieden, eenmaal vrij van de schimmel of als 
andere bedreigingen onder controle zijn, weer 
amfibieën uitgezet kunnen worden. Het AArk 
plan is simpel, maar kost naar schatting 50 mil-
joen euro. Het AArk-project wordt gecoördineerd 
door de World Conservation Union (IUCN)/
Species Survival Commission (SSC) Conservation 
Breeding Specialist Group, IUCN/SSC Amphibian 
Specialist Group en de World Association of 
Zoos and Aquariums (WAZA). Aan dierentuinen 
over de hele wereld is nu gevraagd te assisteren 
bij het voorkomen van uitsterven van soorten.  
Snelle actie is nodig. Het jaar 2008 is wereldwijd 
uitgeroepen tot “Year of the frog”. Dierentuinen 
zullen het probleem onder de aandacht van de 
bezoekers brengen, geld inzamelen, hun verzor-
gers speciale trainingen aangaande amfibieën laten 

De populaire gifkikkers zijn vatbaar voor Chytrid-schimmel. Foto: Eugène Bruins



Lacerta 65 nummer 5  185

 Axolotl, Ambystoma mexicanum. Foto: E. Bruins  Phyllobates vittatus Foto: E. Bruins
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volgen en nieuwe faciliteiten bouwen. Dit laatste 
vormt wellicht de grootste financiële en praktische 
uitdaging voor een traditionele dierentuin. Het is 
de bedoeling dat in biologisch afgesloten ruimtes 
amfibieën gedurende vele jaren in quarantaine 
worden gehouden. Gezamenlijk ontwikkelen de 
dierentuinen voor dit doel kweekunits in zeecon-
tainers, waarin ‘biologisch veilig’ gewerkt kan wor-
den. Dat wil zeggen dat er geen uitwisselingen van 
bijvoorbeeld ziekten plaatsvindt tussen container 
en buitenwereld. Het ingezamelde geld zal onder   
andere gebruikt worden om deze kweekunits, 
alsmede de bemensing daarvan, trainingen, work-

shops en veldstudies te bekostigen.
Ook de Nederlandse dierentuinen, aangesloten 
bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen 
(NVD, www.nvddierentuinen.nl), willen graag 
meehelpen aan dit plan. De Year of the Frog cam-
pagne zal in Nederland de naam “Amfibieën Actie” 
dragen. Goede educatie moet het publiek bewust 
maken van het probleem. En in de nabije toekomst 
zullen ook in Nederland ‘bio-secure units’ te zien 
zijn om reservepopulaties op te bouwen. Aan de 
Europese dierentuinen is gevraagd om zich in 
te zetten voor de tien meest bedreigde Europese 
soorten. Hierbij zitten geen Nederlandse soorten, 
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want die zijn allen op Europees niveau niet ernstig 
bedreigd. Daarnaast zullen de Europese dierentui-
nen zich richten op de in Afrika bedreigde soorten. 
Denk daarbij aan bijvoorbeeld de Mantella’s uit 
Madagaskar.
Tot slot is de NVD in gesprek met het RAVON 
(www.ravon.nl), om te proberen in 2008 honder-
den amfibieënpopulaties in Nederland te controle-
ren op Chytrid-schimmel.

En hobbyisten?
Het is waarschijnlijk dat de internationale handel 
in amfibieën, inclusief het wijdverspreide gebruik 
van klauwkikkers voor zwangerschapstesten in de 
veertiger jaren, heeft bijgedragen aan de versprei-
ding van de schimmel over de gehele wereld. Steeds 
meer dierentuinen testen hun collectie amfibieën 
op de aanwezigheid van de genoemde Chytrid-
schimmel, meer nog als het om nieuwe aanwinsten 
gaat. Echter, ook hobbyisten zouden hier aan 
moeten denken, daar zij nog altijd een levendige 
handel in amfibieën bedrijven. Denk alleen al aan 
alle beurzen. Op internetfora (b.v. gifkikkerportaal.

Dendrobates tricolor Foto: E. Bruins
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nl) wordt regelmatig gewaarschuwd voor de aan-
schaf van kikkers op beurzen, met name als het 
gaat over grote internationale beurzen zoals die in 
Hamm (Duitsland). Handelaren zouden juist voor 
een dergelijke beurs extra dieren importeren, en 
o.a. in Duitsland is Chytrid al vele malen gerap-
porteerd (Google maar eens met Chytrid, Europe, 
Germany en de Duitse dierenarts Mutschmann). 
Geadviseerd wordt om nieuwe kikkers vooral bij 
de kwekers zelf aan te schaffen en een goede 
quarantaine te geven. Gevreesd wordt echter dat 
tal van plotseling overleden kikkers, zonder enig 
onderzoek te hebben ondergaan, zo door het toilet 
worden gespoeld en onze inheemse kikkers kunnen 
infecteren. Een gesprek met diverse hobbyisten 
leert al snel dat er nog altijd een grote laksheid 
heerst als het gaat om adequate quarantaine, ter-
wijl er bijvoorbeeld in een blad als Dendrobatidae 
Nederland al in 2002 heldere artikelen verschenen 
over de schimmel.

DNA-test
Het testen voor een infectie met Batrachochytrium 
dendrobatidis gaat met een moleculaire techniek, 
Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 
genaamd. Deze techniek spoort op een zeer nauw-
keurige manier DNA van de schimmel op en kan 

dus infecties in een zeer vroeg stadium waarne-
men. 
De makkelijkste manier van bemonsteren is het 
nemen van swabs. Vraag een dierenarts om enkele 
swabs (wattenstaafje in een steriel buisje) over te 
mogen nemen. Strijk de wattenstaafjes over de 
onderste helft van de buik of over de benen aan 
de onderzijde van de kikker en sluit het buisje. De 
gebruikte buisjes met monsters kunnen diepge-
vroren (-20°C) of droog bewaard worden. Droge 
swabs dienen dan wel gekoeld te worden als ze niet 
binnen drie dagen verzonden worden.
Probleem is echter dat er in Nederland nog geen 
instituut is dat op Chytrid-schimmel kan testen. 
Dierentuinen zenden hun swabs t.b.v. de DNA 
test naar het Diagnostic Laboratory van de afdeling 
Wildlife Epidemiology van de Zoological Society of 
London (ZSL). Maar dit instituut kan niet ook nog 
eens vele inzendingen van hobbyisten bekijken. 
Ter info toch: de swabs dienen als volgt gelabeld te 
worden: “Pathological Specimen – Fragile. Handle 
with Care”. 
Het Van Haeringen Laboratorium probeert momen-
teel in Nederland de test op te zetten. Hopelijk lukt 
dat eind 2007 of begin 2008. Gestreefd wordt de 
test ongeveer €35 per monster te laten kosten. Hun 
gegevens: Dr. Van Haeringen Laboratorium B.V., 

 Groene kikker Foto: E. Bruins  De klauwkikker, Xenopus leavis. Foto: E. Bruins
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Postbus 408, 6700 AK Wageningen. Tel: 0317 416 
402; Fax: 0317 426 117; Email: info@vhlgenetics.
com 

Preventie
Er is een heel scala van maatregelen die men kan 
nemen om verspreiding van de schimmel te voor-
komen.

Probeer alleen kikkers van betrouwbare adressen •	
aan te schaffen. Mijd de aanschaf op beurzen.
Plaats alle nieuwe en andere verdachte dieren •	
minimaal 76 dagen in geïsoleerde quarantaine. 
Voor kikkervissen gaat deze periode pas in na de 

metamorfose, daar zij drager kunnen zijn zon-
der dat de kikkervis ziek wordt. Zorg voor een 
quarantaine bij (17-25°C), de voor de schimmel 
optimale temperatuur, omdat de schimmel zich 
dan meest waarschijnlijk laat zien. 
Ideaal is als de dieren ondertussen op de schim-•	
mel getest worden.
Laat de (huid van) dode dieren onderzoeken op •	
de schimmel. Hobbyisten die een sterfte zoals 
beschreven hebben meegemaakt, zouden in ieder 
geval een test moeten laten doen en na constate-
ring van de schimmel alle terraria volledig moe-
ten ontsmetten. Iedereen zou zich zeer ernstig 
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bewust moeten zijn van het probleem. 
Gebruik apart materiaal voor iedere aparte groep •	
amfibieën in de collectie. 
Werk hygiënisch door bijvoorbeeld het gebruik •	
van schone handschoenen.
Desinfecteer alle materialen en afvalwater, met •	
1% bleekmiddel gedurende 1 minuut, of gedu-
rende 20 seconden in 70% ethanol. De materia-
len kunnen ook enkele minuten tot 60°C verhit 
worden.
Desinfecteer schoeisel in voetbadjes met desin-•	
fectiemiddel
Laat mogelijk geïnfecteerd materiaal (inclusief •	

levende of gestorven amfibieën) nooit in contact 
komen met onze inheemse natuur. Spoel dus 
nooit een dode kikker door het toilet, maar leg het 
dier eerst een dag in bleekmiddel of verbrand het. 
Laat ook nooit een elders gevangen kikker los op •	
een plek waar hij niet thuishoort. 

Wie niet de bovenstaande maatregelen neemt, is 
mogelijk mede oorzaak van het massale uitsterven 
van amfibieën! Zoals gezegd: men zou zo zelfs de 
beruchte schimmel in Nederland kunnen intro-
duceren. Met de gaande klimaatsverandering en 
het gegeven dat de schimmel al zo noordelijk als 
Engeland is waargenomen, is dit niet heel erg 
ondenkbaar. 

Behandeling
De schimmel is op diverse manieren succesvol te 
behandelen. Indien er geen eerdere ervaringen met 
de betreffende amfibieënsoort zijn, zal echter eerst 
met een kleine groep dieren uitgeprobeerd moe-
ten worden welke behandelingsmethode het best 
geschikt is.

Uitwendige behandeling met een 0.01% oplos-•	
sing van Miconazole of Itraconazole. Zet de 
amfibieën acht tot elf dagen lang gedurende 
5 minuten in een bad met de oplossing. Pas 
wel op, want met name kleine kikkers kunnen 
net na de metamorfose aan de geneesmiddelen 
bezwijken. 
Bij een temperatuur boven de 32°C zijn alle •	
schimmelsporen na 96 uur dood. Bij 37°C duurt 
dit 4 uur.
Aquatische soorten kunnen behandeld worden •	
in een commerciële formaline/malachietgroen 
oplossing, 0.007 ml per liter aquariumwater, 
gedurende 4 uur. Herhaal dit viermaal, om de 
andere dag. In plaats van malachietgroen kan 
ook methyleenblauw gebruikt worden. 
Na een behandeling dienen alle dieren in een •	
schoon verblijf te worden geplaatst.
Uiteraard dient elk terrarium, elke decoratie en •	
plant, en alle gebruikte materialen tijdens de 
behandeling ontsmet te worden, of verbrand.

Heel recent (oktober 2007) vonden onderzoekers 
van de universiteit in Otago, Nieuw-Zeeland, dat 
chloramphenicol met Chytrid besmette amfibieën 
geneest en hen zelfs meer resistent maakt tegen 

Reuzenpad, Bufo marinus Foto: E. Bruins
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volgende infecties. Chloramphenicol, bekend als 
oogzalf en bovendien goedkoop, werkte beter opge-
lost in water dan als zalf op de rug. Prof. Poulter 
en zijn collega’s gebruikten een 20 ppm oplossing 
in aquaria en terraria met respectievelijk larven en 
kikkers van twee boomkikkersoorten gedurende 
zeker 30-40 dagen (zie http://www.nzfrogs.org/site/
nzfrog/files/poulter.pdf ). Een wetenschappelijke 
publicatie hierover volgt in 2008. Het onderzoek 
wordt ondertussen vervolgd.

En wat kan iedereen nog meer doen?
Leer over amfibieën via b.v. boeken, Internet •	
en televisie en geef de informatie ook door aan 
anderen, praat erover. 
Vraag een lokale bioloog om een lezing op school  •	
of verenigingsavond te geven.
Neem familie en vrienden eens mee op ‘expe-•	
ditie’ naar een sloot of poel in de buurt om de 
Nederlandse amfibieën eens van heel dichtbij te 
bekijken.
Ruim eens rommel op in de natuur, bijvoorbeeld •	

in of rondom een poel.
Neem geen amfibieën mee tijdens een vakantie. •	
Want ook toeristen, die veelal onwetend illegaal 
amfibieën meenemen uit b.v. Zuid-Europa voor 
hun tuinvijver, vormen een bedreiging voor de 
populaties amfibieën in Nederland. Zij kunnen 
de schimmel zo hier introduceren.
Probeer overdracht van de schimmel via bijvoor-•	
beeld schoeisel te voorkomen. 
Help mee met padden-oversteekacties.•	
Wordt vrijwilliger bij een natuurorganisatie •	
(zo als het RAVON).
En meer algemeen: reis met het openbaar ver-•	
voer.
Verspil geen drinkwater.•	
Beperk de hoeveelheid afval zoveel mogelijk.•	
Bespaar energie.•	
Bezoek in 2008 een bij de NVD aangesloten •	
dierentuin, lees over hun amfibieëncampagne en 
doneer geld voor het goede (amfibieën)doel.

Tot slot
Al 360 miljoen jaar bestaan er amfibieën op aarde, 
ze zagen de dinosauriërs komen en uitsterven. En 
nu wordt het bestaan van deze complete klasse 
gewervelde dieren bedreigd. 
We kunnen niet zonder amfibieën. Ze spelen een 
belangrijke rol in de voedselketen, zowel als rover 
(verdelger van plaaginsecten, zoals malariamuggen) 
en als prooi. Ze houden een biologisch evenwicht 
in stand. Nadelige effecten van hun verdwijnen zijn 
al beschreven. 
Door hun hoog doorlatende huid, waarmee amfi-
bieën drinken en ademen, nemen ze ook snel gif-
stoffen op. Amfibieën zijn daarom door biologen al 
beschreven als “kanaries in een kolenmijn”, daar ze 
(net als de kanaries) als een van de eerste diersoor-
ten last hebben van een slechte leefomgeving en ons 
aldus hiervoor waarschuwen. 
Omdat een amfibieënhuid substanties bevat die 
de dieren beschermt tegen microben en virussen, 
zijn amfibieën ook voor de medische industrie van 
onschatbare waarde, daar ze mogelijk een bijdrage 
kunnen leveren aan de genezing van bijvoorbeeld 
AIDS. 
Gehoopt wordt dat dit artikel bijdraagt aan een 
beter besef van het probleem en mensen aanzet 
om mee te helpen amfibieën voor uitsterven te 
behoeden.

Kikkerdril en paddensnoeren. Foto: Eugène Bruins
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Ieder voorjaar zijn we extra zuinig op onze padden. Maar nu 
dreigt een veel groter gevaar dan het verkeer.
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Summary
Amphibian crisis
Worldwide the amphibians are in decline. Most 
important problem is the loss of habitat, but as 
is recently discovered a worldwide occurring fun-
gus (Batrachochytrium dendrobatidis) is threatening 
these animals with extinction too. 
The zoospores are spreading via water and direct 
contact. Optimal growth of the fungus is between 
17-25°C.
Symptoms of the infected animals are loss of pieces 
of skin, deformed mouths of tadpoles and sudden 
death. Moreover anorexia, inertness, changes in 
behaviour, abnormal posture that isn’t being cor-
rected spontaneously, dilatation of the pupil of the 
eye, discolouration and thickening of the skin, and 
skin lesions. These are best seen on the belly and 
the toes.
An Amphibian Conservation Action Plan is map-
ped out in cooperation with zoos. Biological seclu-
ded spaces are going to be founded to keep certain 
species in quarantine for several years. European 
zoos joined this founding of bio-secure units. They 
will focus on the ten most threatened European 
species and the African species. 
Hobbyists are advised to buy only captive-bred ani-
mals and maintain a strict quarantine. They should 
never get rid of dead animals by flushing them 
down the toilet or throw them in the garbage can, 
unless they are soaked in bleach for at least a day. 
Burning the dead animals is another possibility. 
There is nowadays a DNA-test for this fungus. 
Mild cases can be cured by external application 
of Miconazole or Itraconazole. Aquatic animals 
can be treated with a commercially available for-
maldehyde/Malachite green (or Methylene blue) 
solution. Recently Chloramphenicol is used suc-
cessfully too. 
At temperatures above 32°C the spores have all died 
after 96 hours.

Hopefully this article will contribute to the aware-
ness of the problem and initiate people to actively 
help avoid that many more amphibian species go 
extinct.
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Hagedissen gebruiken hun 
longen, uiteraard, bij het ade-
men. Ze hebben echter geen 
 functioneel middenrif, waar-

door ze niet actief en explosief 
kunnen hoesten. Het slijm dat 

bij aandoeningen van de lucht-
wegen wordt geproduceerd 

is dik en taai. Dit, in combina-
tie met de anatomie van de 

longen en het ontbreken van 
een hoestreflex, betekent dat 

reptielen gevoelig zijn voor 
ernstige (en vaak fatale) lucht-

wegaandoeningen. 

Verschijnselen
Neusuitvloeiing komt vaak voor bij een ontsteking 
van de neus en/of bijholten. In hun gehemelte 
hebben hagedissen inwendige neusopeningen. Via 
deze inwendige neusopeningen kan bijvoorbeeld 
een ontsteking van het mondslijmvlies voor neus-
uitvloeiing zorgen. 
Met open bek ademen Bij zware luchtwegaandoe-
ningen ademt een reptiel door benauwdheid met 
zijn bek open. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door-
dat de neusgaten verstopt zitten met huidschilfers, 
door fysiologische zoutexcretie uit de zoutklieren in 
de neus of door ontstekingsvocht secundair aan een 
neusverkoudheid of longontsteking. Vaak staan de 
dieren dan ook met een gestrekte nek en omhoog-
gehouden hoofd.
Blauwe slijmvliezen Dit is zichtbaar aan de slijm-
vliezen van de mondholte bij ernstige ademhalings-
moeilijkheden. Blauwe slijmvliezen hebben een 
matige tot slechte prognose.
NB: Sommige hagedissen en andere reptielen heb-
ben van nature donkergekleurde slijmvliezen. 
Abnormale geluiden tijdens het ademhalen Deze 
geluiden ontstaan doordat er zich vloeistof bevindt 
in de luchtwegen, door een longontsteking, bij het 
zich verslikken in vocht of bij verdrinking.

Diagnostiek
Voorgeschiedenis Uit de voorgeschiedenis kunnen 
aspecten naar voren komen die het immuunsysteem 
van het dier nadelig kunnen hebben beïnvloed. 
Voorbeelden hiervan zijn stress door import, een 
zware infectie met parasieten, verkeerde voeding 

Ziekten van het 
ademhalingsstelsel 

bij de hagedis

Dit artikel is eerder verschenen in 

Archaeopteryx Veterinaris (tijdschrift van de 

Veterinaire vereniging voor vogels en bij-

zondere dieren) en door de auteur bewerkt 

voor Lacerta.

Chantal Bouwknegt 
c.l.bouwknegt@gmail.com



Lacerta 65 nummer 5  197

en een verkeerde omgevingstemperatuur. Wat voor 
de dierenarts ook belangrijk is om te weten, is de 
herkomst van het dier, de quarantaine-procedures, 
aanwezigheid van andere reptielen, manier en fre-
quentie van ontsmetting van de omgeving en het 
verloop van de klinische verschijnselen. De dieren-
arts kan ook vragen naar de temperatuurgradiënt 
en relatieve luchtvochtigheid in het terrarium en 
de voeding. Vooral een hypovitaminose A wordt 
geassocieerd met respiratoire aandoeningen bij 
reptielen. Een tekort aan vitamine A in het dieet 
veroorzaakt namelijk veranderingen in de cellen die 
de wanden van de luchtwegen bekleden en van de 
cellen in de afvoergangen van de slijmproducerende 
klieren. Door deze veranderingen wordt het adem-
halingsstelsel gevoeliger voor bacteriële infecties. Er 
kunnen ook symptomen ontstaan die lijken op de 
verschijnselen bij een longontsteking. Daarnaast 
kan een tekort aan eiwit in de voeding de longen 
ook gevoeliger maken voor een longontsteking.
 
Lichamelijk onderzoek Klinische verschijnselen van 
een longontsteking vallen meestal pas op als deze 
al zo ernstig zijn dat het dier de gevolgen ervan 

niet meer kan compenseren. In deze situatie is het 
dier al zo ernstig ziek dat agressieve diagnostische 
en therapeutische maatregelen noodzakelijk zijn. 
De verschijnselen waar de dierenarts onder andere 
op let tijdens het lichamelijk onderzoek zijn, zoals 
hierboven beschreven, benauwdheid, neusuitvloei-
ing en abnormale geluiden tijdens de ademhaling. 
De ademfrequentie is afhankelijk van de soort en 
de grootte van het dier. Stress, het hanteren van 
het dier en de omgevingstemperatuur kunnen de 
ademhalingsfrequentie beïnvloeden.
Het luisteren naar de longen met behulp van een 
stethoscoop heet auscultatie. Dit is lastig bij hage-
dissen, doordat er vaak bijgeluiden ontstaan door 
de schubben. Om dit te voorkomen kan de hagedis 
in een vochtige handdoek worden gewikkeld of kan 
een natgemaakt gaasje tegen het membraan van de 
stethoscoop worden gehouden. Er moet tijdens 
auscultatie gelet worden op de aanwezigheid van 
abnormale longgeluiden en asymmetrie. Daarnaast 
hebben hagedissen met luchtwegproblemen vaak 
ook andere ziekteverschijnselen en moet ook de 
vochtbalans bekeken worden.

Fysiologische zoutexcretie bij Uromastyx. Foto C.L. Bouwknegt



Röntgenologisch onderzoek Voor de definitieve 
diagnose van een longontsteking zijn röntgenfoto’s 
noodzakelijk. Daarnaast kan een röntgenfoto ook 
gebruikt worden om de respons van een patiënt op 
de ingestelde therapie in de gaten te houden. Een 
verhoogde dichtheid in één of beide longen kan een 
aanwijzing zijn voor een longontsteking. Bij een 
longontsteking kunnen de veranderingen verspreid 
door de hele long aanwezig zijn, één long betreffen 
of alleen een deel van de long. Om meer duidelijk-
heid te krijgen kunnen de röntgenfoto’s worden 
vergeleken met foto’s van gezonde reptielen, zo 
kunnen ook minder grote veranderingen worden 
waargenomen.

Spoeling van de luchtpijp (tracheaal spoelsel) Dit is 
nodig in bijna alle gevallen van longontsteking 
of bij een verwachte longontsteking. De techniek 
is relatief eenvoudig en veilig, zelfs bij het wak-
kere dier. Een steriele sonde wordt via de bek in 
de luchtpijp geschoven. Het dier wordt in een 
horizontale positie gehouden, waarna via de sonde 
een fysiologische zoutoplossing (een hoeveelheid 
van 0.5 tot 1.0% van het lichaamsgewicht van het 
dier) naar binnen wordt gebracht. Meteen daarna 
wordt de vloeistof weer opgezogen waarbij het dier 
een klein beetje met het hoofd naar beneden wordt 
vastgehouden. Vervolgens wordt de sonde weer 
verwijderd waarbij lichte negatieve druk wordt 
uitgeoefend op de sonde. Het zo verkregen monster 
kan direct worden onderzocht onder de micros-
coop op parasitaire larven, eieren of protozoa. 
Meerdere preparaten kunnen worden klaargemaakt 
voor verschillende kleuringen en onderzoek naar 
cellen. De rest van het monster kan onder andere 
gebruikt worden voor het kweken van schimmels 
en bacteriën. 

Onderzoek van andere organen Veel reptielen die 
lijden aan een longontsteking zijn ernstig ziek. Het 
is daarom nuttig om ook de secundaire effecten op 
andere organen te onderzoeken. Voor de toediening 
van medicijnen is het handig om ook de functie van 
de nieren en lever te onderzoeken. Veel medicijnen 
worden namelijk via de nieren en/of lever afgebro-
ken. Daarnaast kan een bloedmonster genomen 
worden om basale bloedwaarden te bepalen.

Veel voorkomende aandoeningen van het 
ademhalingsstelsel
Neusverkoudheid (rhinitis)
Dit is meestal bilateraal, dat wil zeggen dat de 
hele neus is ontstoken en dat er dus uitvloeiing 
uit zowel het linker als het rechter neusgat kan 
komen. In het beginstadium is de neusuitvloeiing 
nog waterig, maar later wordt het dikker en troe-
bel. Er kan ook ooguitvloeiing optreden, doordat 
de neusuitvloeiing de afvoer van traanvocht via de 
neus blokkeert. 
Diagnostiek: De verschijnselen zijn kenmerkend, 
maar een tegelijk voorkomende longontsteking 
moet worden uitgesloten met behulp van een rönt-
genfoto van de thorax, voordat een therapie wordt 
ingesteld.
Therapie: De neusuitvloeiing kan voorzichtig uit 
de neusholte gedrukt worden of met behulp van 
een dunne sonde worden afgezogen. Druppels met 
antibiotica en eventueel ontstekingsremmers moe-
ten in de neusgaten worden gedruppeld (ontste-
kingsremmers mogen niet gebruikt worden bij een 
longontsteking). De zieke dieren moeten worden 
geïsoleerd omdat een bacteriële neusontsteking zeer 
besmettelijk is.

Longontsteking (pneumonie)
Longontsteking kan door verschillende bacteriën 
veroorzaakt worden, zoals Aeromonas spp., Klebsiella 
spp., Pasteurella spp. en Pseudomonas spp. Daarnaast 
kan het veroorzaakt worden door schimmels (onder 
andere Aspergillus spp.), longworm (Entomelas spp.), 
en andere parasieten zoals pentastomen, tremato-
den en nematoden. Een longontsteking kan ook 
worden veroorzaakt door het geven van dwang-
voeding of bij het via de bek toedienen van medi-
cijnen. Als het dier zich hierbij verslikt, kunnen 
de stoffen in de longen terechtkomen en daar een 
longontsteking veroorzaken.
Diagnostiek: Met behulp van een röntgenfoto kan 
de diagnose longontsteking meestal worden beves-
tigd. Daarnaast is het mogelijk om kweekmonsters 
te nemen via een spoeling van de luchtpijp om 
zo de aanwezige bacteriën aan te kunnen tonen. 
Schimmelinfecties worden meestal te laat ont-
dekt, doordat ze vaak pas klinische verschijnselen 
veroorzaken bij vergevorderde infecties. Helaas is 
het dier dan vaak al overleden, voordat het moge-
lijk wordt om de diagnose te stellen. Is het toch 
mogelijk om bij het levende dier een monster te 
nemen van de afwijkingen die de schimmel in de 
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longen veroorzaakt, dan zijn de schimmeldraden 
onder de microscoop zichtbaar. Wormen kunnen 
worden aangetoond door het vinden van eieren in 
een monster van de ontlasting of in vocht van een 
spoeling van de luchtpijp. 
Therapie: Bij een bacteriële longontsteking wordt 
begonnen met het toedienen van een breedspec-
trum antibioticum tot de resultaten van een bacteri-
ologisch onderzoek bekend zijn. De antibioticakeus 
kan daarna eventueel worden aangepast. Doordat 
reptielen voor hun lichaamstemperatuur afhanke-
lijk zijn van de omgevingstemperatuur, hangt de 
stofwisseling ook van de omgevingstemperatuur af. 
Om te zorgen dat het antibioticum optimaal werkt 
moet men reptielen bij bepaalde omgevingstempe-
raturen huisvesten. Daarnaast moet de antibioti-
cakuur altijd afgemaakt worden. De behandeling 
van een schimmelinfectie is meestal onsuccesvol en 
middelen tegen schimmels zijn vaak ook schadelijk 
voor het dier. Hagedissen met inwendige parasieten 
kunnen onder anderen worden behandelend door 
het toedienen van Levamisol hydrochloride (tegen 
longworm, een lagere dosering tegen pentastomi-
den) of Ivermectine (tegen pentastomiden en enke-
le nematoden) of Fenbendazol (tegen nematoden). 
N.B. Ivermectine nooit bij schildpadden gebruiken! 

Voor de effectieve en veilige behandeling van 
hagedissen met trematoden zijn nog geen medi-
cijnen geregistreerd. Meestal worden de dieren die 
geïnfecteerd zijn met trematoden niet behandeld 
omdat de medicijnen hiertegen relatief schadelijk 
zijn voor de hagedis en de trematoden meestal geen 
verschijnselen veroorzaken. 

Uiteraard is het belangrijk voor de diagnostiek 
en de therapie, bijvoorbeeld de dosering van de 
medicijnen, de hulp in te roepen van een ter zake 
deskundige dierenarts. Zie www.lacerta.nl voor 
adressen en telefoonnummers.

Preventie van ziekten van de ademhalings-
organen
Nieuw aangeschafte reptielen moeten voor min-
stens een maand in quarantaine geplaatst worden, 
voordat ze bij de andere reptielen geplaatst wor-
den. Daarnaast moet men de hagedissen houden 
bij de juiste omgevingstemperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid en de juiste voeding geven om 
bijvoorbeeld een vitamine A-tekort te voorkomen. 
Is er toch een dier ziek geworden, dan moet het 
dier worden geïsoleerd en onderzocht door een 
dierenarts. 
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Summary
Diseases of the tract of the lizard
Lizards don’t have a functional diaphragm, so it is for them impossible to cough. Moreover the 
mucus they produce is very thick when suffering from a respiratory disease. This, in combination 
with the anatomy of the lungs, makes lizards sensitive to serious (and often fatal) respiratory disea-
ses. This article is about the symptoms and diagnostic approach to the most common respiratory 
diseases and their causal agents. The most common respiratory diseases are a nasal infection and 
pneumonia. The medical therapies used to tread them are discussed later in the article, along with 
some information about how to prevent respiratory diseases. This is achieved by putting new ani-
mals in quarantine and by keeping the lizard at the right environmental conditions with the right 
food.   
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Kousebandslangen zijn bijzonder attractieve 
en actieve slangen. Dit Noord Amerikaanse 
geslacht kent vele soorten (30 volgens 

Rossman, Ford & Siegel, 1996) die voorkomen 
van Canada tot in Midden Amerika (Honduras, 
El Salvador). De variabiliteit qua tekening, kleur, 
lichaamsbouw en ecologie is enorm. De bekend-
ste, meest gehouden en geïmporteerde soort is 
wel de Gewone of Oostelijke Kousebandslang 
Thamnophis sirtalis, waarvan de zeer zeldzame 
ondersoort die voorkomt in een zeer klein gebiedje 
rondom San Francisco (Thamnophis sirtalis tetra-
taenia) wereldberoemd is. Minder bekend zijn 
een tweetal soorten die min of meer sympatrisch 
voorkomen met de San Francisco Kousebandslang 
(T. s. tetrataenia) in het Californische San Mateo 

County en die eveneens bijzonder fraai getekend 
zijn: Thamnophis elegans terrestris, de Westkust 
Kousebandslang en Thamnophis atratus atratus, de 
Santa Cruz Kousebandslang. Het is bijna ongelofe-
lijk dat in hetzelfde gebied drie zulke mooie soorten 
kousebandslangen samen voorkomen. In dit artikel 
wil ik mijn ervaringen met het verzorgen van en 
het kweken met de Santa Cruz Kousebandslang 
beschrijven. Deze soort doet het voortreffelijk in 
gevangenschap en is daarom geschikt voor zowel 
de beginnende als de meer ervaren liefhebber. Ik 
hoop met behulp van dit artikel deze tot nu toe 
zeer zelden in terraria gehouden slang wat meer 
bekendheid te geven en tevens een richtlijn te ver-
schaffen hoe je deze soort succesvol kan verzorgen 
en kweken.

Thamnophis atratus atratus
(Kennicott, 1860)

S. Bol 
Nieuweweg 86 

2675 BE Honselersdijk 
Foto’s van de auteur



Lacerta 65 nummer 5  203

Het noteren van allerlei gegevens zoals de lengte 
van de adulten, geboortedata, aantallen per worp 
en lengte van de jongen kan waardevolle gegevens 
opleveren (zie het verzoek voor dergelijke aanvul-
lende data in Rossman, Ford & Siegel, 1996) over 
de voortplantingsbiologie van kousebandslangen. 
Op deze wijze kunnen hobbyisten een bijdrage 
leveren aan de wetenschap. Dit kan herpetologen 
helpen bij het analyseren van in het wild verzamel-
de data. In dit artikel worden gegevens betreffende 
de voortplantingsbiologie van Thamnophis atratus 
atratus, die zijn verzameld in de afgelopen zes jaar, 
gepresenteerd en geanalyseerd.

Beschrijving
Thamnophis atratus is een vrij grote soort kouse-
bandslang, die maximaal een lengte van 101,6 cm 
(Rossman, Ford & Siegel, 1996) kan bereiken, 
maar waarvan de lengte van de volwassen dieren 
meestal varieert van 60-80 cm. 
Pas in 1987 is Thamnophis atratus erkend als aparte 
soort. In oudere literatuur wordt deze soort, net 
als vele andere kousebandslangen van de west-
kust, vaak vermeld als ondersoort van Thamnophis 
elegans, ordinoides of couchii (Rossman, Ford & 
Siegel, 1996).
Er is vrij veel variatie qua tekening en kleur binnen 
deze soort. Rossman, Ford & Siegel (1996) onder-

scheiden twee ondersoorten, te weten Thamnophis 
atratus atratus en T. a. hydrophilus. Mijn dieren 
behoren tot de nominaatvorm T. a. atratus en 
stammen uit een populatie waarvan de grondkleur 
vrij donker is (vrijwel zwart) met één fraaie en zeer 
contrasterende gele (van bleekgeel tot warm oranje  
geel) lengtestreep op de rug en een gele keel. Er 
zijn ook exemplaren bekend met drie lengtestrepen. 
Onlangs is er een nieuwe ondersoort beschreven: T. 
a. zaxanthus (http://www.californiaherps.com).  
Thamnophis atratus atratus is voor een kouseband-
slang vrij zwaar gebouwd, en vooral de volwassen 
vrouwtjes kunnen plomp aandoen. Qua lichaams-
bouw neigt de soort meer naar het nauwverwante 
geslacht Nerodia, de Noordamerikaanse waterslan-
gen.
Voor een uitgebreide beschrijving verwijs ik naar 
het uitstekende boek van Rossman, Ford & Siegel 
(1996) en de hierboven genoemde website.

 Titelpagina: Een fors vrouwtje van rond de 78 cm gefoto-

grafeerd in het natuurlijke biotoop op 21 april 2002 

 Volwassen vrouw uit de kweekgroep van de auteur

 Opname van het natuurlijke biotoop van Thamnophis 
atratus atratus en Thamnophis elegans terrestris 

in San Mateo County
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Biotoop en verspreiding
Rossman, Ford & Siegel (1996) noemen als bio-
toop voor Thamnophis atratus ondiepe, rotsige en 
snelstromende riviertjes in dichtbegroeide eiken-
bossen en open bossen afgewisseld met grasland. 
Wanneer ze voorkomen in poelen of meertjes met 
modderige bodem zijn er meestal wel rotsachtige 
aardlagen in de nabije omgeving te vinden. Open 
plekken op de rivieroever om te zonnen zijn erg 
belangrijk. De soort komt voor langs de kuststrook 
van zuidelijk Oregon tot het midden van Californie 
(Santa Barbara County).
Persoonlijke waarnemingen aan deze aquatische 
soort in hun natuurlijke biotoop zijn beschreven 
in Bol (2002). 

Het terrarium
Als minimum richtlijn voor één of twee volwas-
sen koppels van deze soort houd ik 65x50x50 cm 
(lxbxh) aan. Ik heb deze dieren in zowel volglazen 
als houten (met een glazen voorruit) terraria gehou-
den. Voor het probleemloos houden van deze soort 
moet aan een aantal zaken extra aandacht besteedt 
worden. Het terrarium moet goed geventileerd 

zijn, het landgedeelte moet kurkdroog zijn en de 
juiste temperatuurgradiënt moet worden gecreëerd. 
Voor ventilatie breng ik meestal royale stroken 
horregaas aan in de deksel (asymmetrisch) die tot 
20% van het oppervlak kunnen beslaan. Ofschoon 
het slangen zijn die er een zeer aquatische levens-
stijl op na houden moeten ze zeker niet vochtig 
gehouden worden. Het bodemoppervlak is gevuld 
met beukensnippers. De waterbak beslaat meestal 
niet meer dan een zesde van het bodemoppervlakte. 
Houdt het landgedeelte kurkdroog. Af en toe eens 
sproeien kan geen kwaad en bootst de natuurlijke 
situatie goed na, maar ik doe het vrijwel nooit. Het 
te vochtig houden van kousebandslangen kan mak-
kelijk tot huidproblemen leiden. Het watergedeelte 
bestaat uit een aardewerken of plastic bak, zodat 
land en watergedeelte volledig gescheiden zijn en 
de waterbak eenvoudig te reinigen is.
De inrichting wordt verder wat verfraaid met stron-
ken, klimtakken, keien en dergelijke. Ik geef de 
slangen altijd de mogelijkheid zich te verschuilen. 
In een hoek van het terrarium breng ik wat blade-
ren of coniferentakken uit de tuin aan om een extra 
natuurlijk effect te geven. Planten gebruik ik niet 
(meer). De hele inrichting wordt minimaal een- tot 
tweemaal per jaar verschoond en ontsmet.
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Deze soort zou zich uitstekend lenen voor een 
biotoopterrarium met een ruime waterbak, waarin 
men levende vis kan aanbieden. 
Als verwarming en verlichting gebruik ik een gloei-
lamp (normaal of reflector) waarvan het wattage 
varieert van 15-75 Watt naar gelang de kamertem-
peratuur. De lamp hangt in een hoek van het terra-
rium en door een aantal klimtakken te plaatsen geef 
ik de dieren de gelegenheid vlak onder de lamp te 
zonnen. Ik tracht altijd een temperatuur gradiënt te 
creëren, met een warme hoek van 30-35°C en een 
koele hoek van 20-24°C overdag. De combinatie 

van ruime ventilatie (asymmetrisch aangebracht!), 
een niet te klein of te laag terrarium en een gloei-
lamp hoog in de minst geventileerde hoek van de 
bak geven al snel een temperatuurgradiënt! 
Belangrijk is het feit dat de terraria bij mij in een 
onverwarmde zolderkamer staan. In de winter-
maanden varieert de temperatuur in deze kamer 
’s nachts van 8-12°C en overdag van 10-15°C. 
Naarmate het buiten warmer wordt en de zon 
sterker, lopen deze temperaturen verder op. Zomers 
kunnen de temperaturen op hete dagen oplopen 
tot wel 30°C en hoger. Vanaf begin 2005 heb ik 
een thermostaat die de lampen uitschakelt zodra de 
kamertemperatuur boven een bepaalde grenswaarde 
uitkomt. Als grenswaarde houd ik meestal 24-26°C 
aan, dit om te voorkomen dat de temperatuur in 

Halfwas exemplaar zwemmend in het natuurlijk biotoop. De donkere tekening in combinatie met helder gele lengtestreep 
maakt het dier nagenoeg onzichtbaar voor predatoren zwemmend in het donkere heldere water tussen het dode riet.
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de terraria te ver oploopt. Voorheen regelde ik dat 
wat op gevoel door op verwachte warme dagen de 
lampen ’s morgens vroeg al uit te schakelen (zie 
“problemen en ziektes”).
Buiten de winterrust om (zie kopje ‘Winterrust’) 
branden de lampen dagelijks van ongeveer 8 uur tot 
21 uur, en de belichtingsduur laat ik maar weinig 
variëren gedurende het seizoen. ’s Nachts zijn de 
lampen uitgeschakeld en zakt de temperatuur terug 
op kamertemperatuur: 10-15°C in het vroege voor-
jaar (februari/maart/april) tot 18-25°C gedurende 
de warme maanden van het jaar.
Voorkeurstemperaturen van de meeste kouseband-
slangen liggen tussen de 26-32°C (Rossman, Ford 
& Siegel, 1996) en een temperatuurgradiënt stelt 
ze instaat om zelf  hun lichaamstemperatuur te 
reguleren, net als in de natuur. Ik kijk daarbij ook 
het gedrag aan: liggen de slangen de hele dag ver-
scholen, dan is het veelal te heet of te koud.  Ideaal 
is als ze kort na het aanslaan van de lampen pal 
onder de lamp gaan liggen zonnen en wat later op 
de dag wat verder van de warmste plek af gaan lig-
gen of zich zelfs helemaal verschuilen. Als ze daarbij 
regelmatig eten en de koele plek is niet warmer dan 
25-28°C maximaal (koeler is geen enkel probleem), 
dan is het goed. T. a. atratus is een warmtemin-
nende soort en mijn idee is wel dat hun optimale 
temperatuur zelfs nog hoger dan 32°C ligt.  Pas 
als de temperatuur lokaal boven de 35°C uit gaat 
komen gaan ze, zeker in het vroege voorjaar, wat 
verder van de lamp af liggen. 

Winterrust
De Californische kuststrook staat qua klimaat sterk 
onder invloed van de oceaan. Vanwege de zuidelijke 
ligging is de kracht van de zon vrij sterk, maar er 
zijn ’s winters zeker langere periodes dat het te koud 
is voor de Santa Cruz kousebandslang om actief 
te zijn. Literatuur vermeldt veelal dat de soort op 
warme winterse dagen wel eens te zien is, maar dat 
neemt niet weg dat de dieren zeker wel een winter-
rust kennen. Vooral de kuststrook is vaak mistig en 
bewolkt. 
Medio maart 2003 was ik in de gelegenheid het 
natuurlijke biotoop van deze soort te bezoeken: het 
was  regenachtig en mistig  en rond de 10°C en er 
was alleen rond het middaguur tussen 12 en 2 uur 
tijdens een opklaring wat beperkte zonactiviteit  

van Thamnophis atratus waar te nemen. De amfi-
bieën waren net in paarstemming (boomkikkers, 
Hyla species en Taricha torosa, de Californische sala-
mander) en de bomen begonnen net uit te lopen. 
Een dergelijke waarneming is voor mij een indicatie 
dat deze dieren wel degelijk een rust kennen.
Ik geef mijn dieren een winterrust van ongeveer 3,5 
maand (vijftien weken) van ongeveer begin novem-
ber tot eind februari. Reden voor een winterrust 
zijn voor mij een natuurgetrouw houden van deze 
soort en een voorwaarde voor planmatig kweken. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de door mij 
gehanteerde winterrust-procedure verwijs ik naar 
Bol (2004).
Minimaal 1,5-2 weken voor de start van de winter-
rust (begin november) stop ik met voeren maar 
houd ik de dieren nog wel warm zodat er geen 
onverteerde voedselresten in het darmkanaal ach-
terblijven. Vervolgens schakel ik de lampen uit. De 
dieren verblijven dan in de onverwarmde slangen-
kamer bij temperaturen die in deze tijd variëren 
van grofweg 8-12°C. Tijdens strenge vorstperiodes 
kan de temperatuur wegzakken tot 2 à 4°C, en op 
zachte zonnige dagen kan de temperatuur wel eens 
stijgen tot 14 à 16°C (maar dan slechts voor een 
paar uur in de namiddag). Na een korte periode in 
het onverwarmde terrarium (maximaal vier weken, 
meestal korter) breng ik de dieren over in een over-
winteringsbakje. Ik gebruik hiervoor metalen (oude 
koektrommels) of plastic containers (relatief klein: 
ongeveer 3-5 liter inhoud), welke spaarzaam zijn 
voorzien van enkele ventilatiegaatjes in het deksel. 
Dit is van belang, omdat de bak niet te veel uit mag 
drogen. Deze vul ik dan voor tweederde met een 
mengsel van zaagsel en vochtig blad (gewoon uit 
de tuin, niet ontsmet of zo), en ik besprenkel het 
geheel met water zodat het licht vochtig is. Zolang 
de binnenzijde van het deksel na openen altijd 
wat condensdruppels bevat is het vochtig genoeg, 
anders maak ik het wat natter.
Zo verblijven de dieren, zonder waterdrinkbakje, 
gedurende de winterrust-periode in de bakjes in de 
onverwarmde slangenkamer. Ik controleer ongeveer 
eens per maand of alles goed gaat. Meestal liggen 
de dieren op het substraat of zijn ze weggekropen 
in het substraat. Bij openen van het bakje reageren 
ze middels wat tongelen of eventueel wat rond-
kruipen.

Een mannetje van rond de 65 cm gefotografeerd in het natuurlijke biotoop op 21 april 2002.



208  Lacerta 65 nummer 5

Mijn ervaring is dat zolang het substraat voldoende 
vochtig is de dieren deze rust van 3,5 maand 
zeer goed doorstaan, vrijwel niet afvallen (maxi-
maal 3-5% gewichtsverlies, gemiddelde in 2006 
was 0,8%) en er na de rust nog piekfijn uitzien. 
Problemen met te vochtig substraat heb ik nog 
nooit gezien, afgezien van een klein plekje op 
de huid wat een beetje ontstoken is. Maar dit is 
meestal met één vervelling weer verholpen. In de  
afgelopen zes jaar dat ik deze soort  op deze manier 
overwinter is er nog nooit één doodgegaan.
Ook jonge slangen, die in november meestal een 
paar maanden oud zijn, ondergaan een winterrust 
op dezelfde wijze als de volwassen dieren (in de 
natuur krijgen deze jonge slangen ook geen aparte 
behandeling). Het enige verschil is de kortere duur: 
minimaal acht, maximaal elf weken.

Voorjaar
De dieren worden na de winterrust, meestal rond 
eind februari, overgebracht in het verwarmde ter-
rarium. Een overgangsfase breng ik niet aan en 
vanaf de eerste dag tracht ik lokaal een warme plek 
van 30-35°C te creëren waar deze soort doorgaans 
meteen op reageert door vrijwel de hele dag te 
zonnen pal onder de lamp. In de natuur zijn deze 
overgangen ook niet geleidelijk. Rossman, Ford 

& Siegel (1996) geven in dit verband een prima 
voorbeeld van de dagelijkse schommelingen in de 
lichaamstemperatuur van een Thamnophis elegans 
in Californie in april. Het diertje heeft gedurende 
een koude nacht (van 6 uur ’s avonds tot 9 uur 
’s morgens) een lichaamstemperatuur van 8°C, 
waarna deze, onder invloed van de krachtige zon, 
snel stijgt tot een maximum van 25°C rond 12 uur 
’s middags. Rond 3 uur ’s middags is de lichaams-
temperatuur nog 20°C, waarna hij langzaam terug-
zakt tot 8°C. 
Paargedrag start vrijwel meteen na beëindiging van 
de winterrust (indien het terrarium warm genoeg 
is) en de eerste weken na de winterrust wijkt het 
mannetje vaak nauwelijks van de zijde van het 
vrouwtje. Het paargedrag kan dagen tot weken 
(eind maart) aanhouden. Het mannetje ligt hierbij 
op het vrouwtje en probeert zijn staart om de staart 
van het vrouwtje slaan. Dit gaat vaak gepaard met  
hevig schokkende bewegingen van het lichaam.
De dieren zitten bij mij het gehele jaar samen. Om 
de dieren tot paring te stimuleren is gescheiden 
houden van de seksen en vervolgens op specifieke 
momenten bijeenbrengen absoluut niet nodig. Als 
nadeel van het continu samenhouden zou genoemd 
kunnen worden dat je niet altijd aanwezig bent als 
het tot een echte paring (coïtus) komt, en je dus 

Volwassen vrouw van Thamnophis elegans terrestris “red morph”, welke sympatrisch voorkomt met Thamnophis atratus
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ook niet altijd 100% zeker bent of de dieren wel 
gepaard hebben. Ik heb bij deze soort paringen 
waargenomen binnen 10-21 dagen na het beëindi-
gen van de winterrust. 
Paargedrag in het najaar en na het werpen van de 
jongen zijn trouwens eerder regel dan uitzonde-
ring, contra Rossman, Ford & Siegel (1996), die 
dit als een uitzonderlijke waarneming bestempe-
len. Binnen één tot twee weken na de winterrust 
accepteren de slangen weer eten.  Als het terrarium 
(te) koel is kunnen de slangen zeker wel enige tijd 
voedsel weigeren. De eerste maaltijden eten ze 
meestal nog niet zo gulzig. Maar al snel worden (in 
het bijzonder) de vrouwen enorm vraatzuchtig en 
begin tot medio april zijn de vrouwtjes al duidelijk 
zwanger, zoals te zien is aan hun omvang.
De eerste vervelling vindt (bij de adulten) pas zeve-
neneenhalf tot elf weken  na het beëindigen van 
de winterrust plaats (medio april tot medio mei), 
veel later dan bij een aantal andere soorten zoals 
Thamnophis sirtalis. Het samen zetten van de man-
netjes en de vrouwtjes na de eerste vervelling (een 
veel beschreven methode om slangen tot paring aan 
te zetten) lijkt mij voor deze soort dan ook geen 
succesvolle methode, de slangen zijn tegen die tijd 
allang zwanger.

Voedsel
De slangen krijgen een dieet van voornamelijk 
vis. Ik heb de dieren gevoed met spiering, barbeel 
en soms andere (zoetwater) vissoorten.  Alleen in 
2004, vanwege het niet meer verkrijgbaar zijn van 
spiering uit het IJsselmeer, heb ik ook vrij veel 
muis bijgevoerd, maar altijd in combinatie met vis. 
Thamnophis atratus accepteert muis redelijk gemak-
kelijk, zeker met vislucht.
De dieren krijgen om de vijf à zeven dagen te eten 
en per voedselbeurt geef ik meer dan ze op kunnen. 
Het voedsel wordt (ontdooid!) op een schaaltje 
in het terrarium aangeboden, en ik laat het staan 
tot de volgende ochtend. Vanwege de, zeker in 
het voorjaar als de vrouwen zwanger zijn, enorme 
eetlust in combinatie met de felheid waarmee deze 
dieren op voedsel reageren, is het verstandig om de 
dieren in de gaten te houden, om te voorkomen dat 
twee dieren aan dezelfde prooi beginnen. Het veel 
kleinere mannetje zou anders wel eens met vis en 
al in de buik van het veel forsere vrouwtje kunnen 
verdwijnen. Dit geldt zeker als je meerdere jonge 
slangetjes bij elkaar houdt.
Om Thiamine-(vitamine B1)gebrek (zie Zwart 
1982) te voorkomen besprenkel ik de vis tij-
dens elke voederbeurt met Vitamine B1 druppels. 

Een mannetje van rond de 60 cm gefotografeerd in het natuurlijke biotoop op 16 maart 2003. Het dier heeft zojuist een grote 

prooi (hoogstwaarschijnlijk Taricha torosa) gegeten.
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Multivitamines (meestal Nekton Rep) voeg ik 
slechts eens in de één à twee maanden toe. Daar ik 
de slangen met complete vis (met graat en ingewan-
den, nooit visfilet!) voer is het toevoegen van een 
kalkpreparaat totaal overbodig en dat heb ik dan 
ook nooit gedaan.
Thamnophis atratus is een zwaargebouwde kouse-
bandslang die in gevangenschap makkelijk vet kan 
worden. Voer daarom niet te vaak en zeker bij een 
dieet van muis moet men oppassen.
Levende vis voer ik zelden maar dat is meer om 
praktische redenen. De jonge slangen worden wel 

eens gestimuleerd met levende visjes om ze tot eten 
te bewegen. Hier zijn ze werkelijk gek op.

In de natuur bestaat het dieet naast vis ook uit 
amfibieën, zoals kikkers, padden en salamanders 
(Rossman, Ford & Siegel, 1996). Maar deze 
krijgen ze bij mij (uiteraard) nooit. In de litera-
tuur wordt geen melding gemaakt van het eten van 
wormen en slakken. In het natuurlijk biotoop zijn 
wormen wel algemeen (persoonlijke waarneming) 
en ik verwacht eigenlijk wel dat ze ook worm zul-
len eten. 

Volwassen man van de sympatrisch met Thamnophis atratus voorkomende Thamnophsi elegans terrestris. De rode varieteit van 
de  "Kust Kousebandslang"
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Voortplanting
Bij het op de hierboven beschreven manier houden 
is in april al duidelijk dat de slangen zwanger zijn. 
De vrouwtjes zijn in deze periode enorm vraat-
zuchtig en zonnen vrijwel continu. Pas in de laatste 
weken voor het werpen van de jongen begint de 
eetlust wat te temperen, hoewel ze meestal niet 
compleet stoppen met eten.
Thamnophis atratus is net als alle andere kouse-
bandslangen levendbarend. De jongen worden 
bij mij in het terrarium eind juni of ergens in juli 
geboren. In tabel 1 geef ik een overzicht van de 
kweekresultaten met vier verschillende vrouwen in 

de periode van 2000 tot en met 2006. 
Als gemiddeld aantal jongen per worp noemen 
Rossman, Ford & Siegel (1996) 7,8 en 8,4. In 
2005 wierpen mijn vier volwassen vrouwtjes in 
totaal 56 jongen, waarvan twee dood.  Het gemid-
delde aantal jongen per vrouw in 2005 (veertien) 
is hoger dan wat in de literatuur wordt aangege-
ven, maar deze vrouwen zijn allen ook vrij groot 
(69-77,5 cm in 2005, zie tabel 1) en goed door-
voed. Vermeldenswaard is een worp van 26 (23 
levende en drie doodgeboren) jongen in juli 2007 
van een zes jaar oude vrouw van 84 cm. 
Over het algemeen geven grotere, zwaardere en 
oudere vrouwtjes meer jongen dan kleinere vrouw-
tjes. In grafiek 4 is de relatie tussen de totale lengte 
van het vrouwtje en het totaal aantal jongen weer-
gegeven, en hieruit blijkt dat er een sterke correlatie 
is tussen de lengte  en de worpgrootte (inclusief 
waseitjes en doodgeboren jongen)
De gemiddelde totale lengte van de jongen van 
deze vier worpen uit 2005 (twee vrouwen wier-
pen tegelijkertijd in hetzelfde terrarium, dus deze 
jongen zijn als één worp behandeld) was 22,0 cm, 
22,4 cm en 22,6 cm, wat groter is dan Rossman, 
Ford & Siegel (1996) aangeven voor een worp van 
een vrouw uit Stanislaus Co., Ca, 18,7-20,9 cm. 
In de tabel in Rossman, Ford & Siegel (1996)  
staat ongetwijfeld een typfout: hier worden 99,1 
en 100,4 mm aangegeven als kop-romplengte 
van respectievelijk de mannetjes en vrouwtjes. 
De gemiddelde kop-romplengte van de hierboven 
genoemde vier worpen uit 2005 was 16,7 cm , 17,1 
cm en 17,2 cm, hoger dan de waardes genoemd 
door Rossman, Siegel & Ford (1996) van 12,6 
tot 16,6 cm.
De totale lengte van het kleinste jong uit de vier 
worpen uit 2005 bedroeg 20,1 cm, het grootste 
jong was 27,3 cm lang. 
In grafiek 3 staat de correlatie tussen de grootte 
van het vrouwtje en de gemiddelde lengte van de 
jongen. De correlatie is minder duidelijk dan die 
met het aantal jongen per worp. De temperatuur 
speelt hier hoogstwaarschijnlijk ook nog een rol (zie 
problemen en ziektes).

Opkweek van de jongen
De jongen worden direct na de geboorte uit het ter-
rarium van de ouderdieren gevangen en apart gezet 
in kleinere opkweekterraria (afmetingen 52×35×30 
cm en 32×27×30 cm) in groepjes van ongeveer tien 
stuks.
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Vrouw 1; wildvang 2000
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22-9-2000 7 1 0 8 23,4 63,8 56
28-8-2001 5 1 0 6 20,7 65,5 56

2002 0 0 ? 0 66,2 60
1-7-2003 7 1 0 8 18,8 68 75

10-7-2004 3 7 0 10 19,9 69,5 100
20-7-2005 11 1 0 12 22,0 72 113

7-7-2006 1 0 10 11 23,1 77 146

Uitleg: 
Datum geboortedatum
Levend levend geboren jongen
Doodgeb doodgeboren jongen
Wasei onbevrucht ei
N tot totaal van levende en dode jongen en was-

eieren
L gem gemiddelde totale lengte van de levende 

jongen
L moeder lengte van het moederdier direct na de 

winterrust
G moeder gewicht van het moederdier direct na de 

winterrust

Grafieken 1 t/m 4
Toelichting zie tekst
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Gra�ek 1:  Groeicurve  2.3 T. atratus geboren 1999,2000 & 2001 
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Vrouw 3; wildvang 2000, geboren 1999 
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8-7-2002 2 5 0 7 16,6 63 48
25-7-2003 3 1 0 4 20,0 63 48
21-6-2004 0 10 0 10 66,7 88
14-7-2005 13 0 0 13 22,4 69 100
16-6-2006 16 0 0 16 23,2 74 124

Vrouw 12; Nakweek 2000
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20-6-2003 7 2 2 11 17,1 64 76
10-7-2004 5 10 2 17 17,5 72,5 133
14-7-2005 18 1 0 19 22,6 77,5 148

7-7-2006 23 3 0 26 21,2 84 194
       
Vrouw 20; Nakweek 2001      
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10-7-2004 4 5 1 10 17,5 64,7 71
14-7-2005 12 0 0 12 22,6 72,5 106
25-6-2006 14 0 0 14 24,5 79,5 156

Tabel 1: Overzicht van kweekresultaten met vier verschillende vrouwen

De jongen vervellen, net als alle kousebandslangen,  
meestal direct na de geboorte, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de Adderringsslang (Natrix maura), 
waar dit pas na zeven tot tien dagen gebeurt. 
Mochten de slangetjes wat vervellingsproblemen 
hebben, dan verdient het aanbeveling om de slan-
getjes eerst een paar uur in een vochtig bakje te 

zetten, eventueel wat te helpen met het afstropen 
van de huid en ze vervolgens in het terrarium te 
plaatsen. Het terrarium is qua temperatuur en 
inrichting identiek aan dat van de ouderdieren (zie 
kopje “Het terrarium”).
Meestal bied ik de jongen slangen na een paar 
dagen tot een week voor de eerste maal voedsel 
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aan. Het dieet bestaat net 
als bij de volwassen die-
ren uit vis. Bij voorkeur 
kleine visjes die in één 
keer naar binnen kun-
nen. Als ik niet over het 
juiste formaat vis beschik 
knip ik de visjes in kleine 
hapklare brokken (met 
graat en al) en biedt ze 
zo aan. Voederfrequentie 
van de jongen is elke vijf 
tot zeven dagen, waarbij 
ze zoveel krijgen als ze 
op kunnen. De opkweek 
van de jongen gaat zeker 
de laatste jaren probleem-
loos (zie problemen en 
ziektes).

Groei en leeftijd
De groei van een aantal 
(nakweek)dieren geboren 
in 1999, 2000 en 2001 
wordt weergegeven in 
grafiek 1. 
Het oudste vrouwtje waar-
van ik de leeftijd weet is 
nu  (februari 2007) ruim 
7,5 jaar oud (vrouw 3) 
en meet nu 81 cm. Twee 
andere vrouwtjes (vrou-
wen 12 en 20) waren op 
5,5-jarige leeftijd al 84 
cm lang en vrouw 12 
mat op 6,5 jarige leef-
tijd (januari 2007) 87 
cm. Als maximum lengte 
geven Rossman, Ford & 
Siegel (1996) 101,6 cm 
aan. Het grootste vrouw-
tje wat ik zelf heb waar-
genomen in Californie 
mat 78 cm. Twee man-
netjes geboren in 2000 
meten nu op 6,5-jarige 
leeftijd 71 en 68,2 cm. 
Het grootste door mij in 
Californie waargenomen 
mannetje mat 76 cm.
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Gra�ek 4: Correlatie tussen lengte van vrouw en
 totaal aantal jongen (incl. doodgeboren en wasei) 
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Gra�ek 3: Correlatie  tussen lengte vrouw en  lengte jongen
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Gra�ek 2: Groeicurve Thamnophis atratus nakweek juli 2005
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Aanvankelijk groeien de mannen en vrouwtjes 
vrijwel even hard.  Vrouw 12 en 20 groeiden vanaf 
2,5-jarige leeftijd gemiddeld over drie jaar gezien 
6,7 cm per jaar. Man 13 en 14 groeiden in diezelfde 
periode 2,2 cm per jaar. Vrouw 3 echter volgde meer 
de groeilijn van de mannetjes (zie grafiek 1).
Grafiek 2 geeft de groei weer van twee verschillende 
worpen uit het jaar 2005. Dit geeft weer dat de 
groeisnelheden sterk kunnen variëren. De worpen 
van 2005 bestonden alle uit grote gezonde jongen. 
Dit in combinatie met hoogwaardig voer (goede 
kwaliteit barbeel versus soms twijfelachtige kwaliteit 
spiering) en een voldoende warm terrarium kan 
enorme groeisnelheden creëren. In principe probeer 
ik mijn jonge slangen niet zo snel mogelijk zo groot 
mogelijk te laten worden en ik voeder ze ook niet 
vaker dan eens per vijf tot zeven dagen.  Zo waren 
de grootste vrouwtjes na één jaar rond de 60 cm 
lang, de grootste mannetjes rond de 50 cm. Grafiek 
2 geeft ook aan dat de groeisnelheid van mannen 
en vrouwen het eerste jaar niet zo ver uit elkaar ligt, 
hoewel de groep vrouwtjes uit worp 2 de groeisnel-
heid van de mannen uit beide worpen overtreft.

Zoals hierboven vermeld is het oudste vrouwtje 
(waarvan ik de leeftijd weet) uit mijn collectie 
ruim 7,5 jaar oud. Een koppel dat in 2000 al 
minimaal drie jaar oud moet zijn geweest, wordt 
van de zomer minimaal tien jaar oud en beide 
dieren verkeren nog steeds in blakende gezond-
heid. Het vrouwtje dat deze zomer minimaal tien 
wordt wierp afgelopen jaar (zomer 2006) slechts 
één levend jong en tien waseieren. Als dat dit jaar 
wederom gebeurt zou het een aanwijzing kunnen 
zijn van teruglopende voortplantingscapaciteit van-
wege de hoge leeftijd.
De drie vrouwen waarvan ik de leeftijd weet zijn 
alledrie geslachtsrijp geworden op 2,5-jarige leeftijd 
en hebben op driejarige leeftijd hun eerste jongen 
gekregen. De lengte bedroeg toen resp. 63, 64 en 
64,7 cm. Dieren die zo hard groeien als in grafiek 2 
zouden op basis van lengte mogelijk met 1,5 jaar al 
geslachtsrijp zijn en op tweejarige leeftijd hun eer-
ste jongen produceren. Rossman, Siegel & Ford 
(1996) geven als minimum aan voor zwangere 
vrouwtjes maar 38,6 cm kopromplengte oftewel 
ongeveer 47-48 cm totale lengte.

Een jong exemplaar van 22,3 cm gefotografeerd in het natuurlijke biotoop op 16 maart 2003 (geboren in de voorgaande zomer) 
wat zich heeft volgegeten. Vergeleken met de groeisnelheid in gevangenschap laat zien dat de slangen in de natuur veel rus-
tiger groeien.
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 Een adulte Coluber constrictor mormon (Westelijke Geelbuik racer) zonnend op de oevers van hetzelfde meertje. Deze soort is 
een potentiële predator van Thamnophis atratus.
 Een andere sympatrisch voorkomende slang die eveneens op de oevers van hetzelfde meertje zonnend is waargenomen: 
Pituophis melanoleucus catenifer.
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De jongste leeftijd waarop ik paargedrag genoteerd 
heb bij een mannetje is ruim 1,2 jaar. De lengte 
bedroeg op dat moment 60,3 cm. 

Problemen en ziektes
In de afgelopen 6,5 jaar dat ik deze slangen heb 
gehouden heb ik in principe weinig problemen 
gehad. Toch zijn er wel een aantal zaken te ver-
melden. 
De eerste twee jaar heb ik de dieren in een ruim 
biotoopterrarium gehouden. De dieren deden het 
in deze bak maar matig, aten onvoldoende en lieten 
zich maar weinig zien. Vanwege de grootte van de 
bak, 150×50×90 cm (l×b×h), de royale ventilatie 
en de te geringe sterkte van de lampen denk ik dat 
het (achteraf gezien) te koel geweest is in de bak 
gedurende het voorjaar en het najaar. Ik heb de 
dieren toen ook behandeld tegen flagellaten (Flagyl, 
200 mg per kg lichaamsgewicht. Oraal toegediend, 
tweemaal om de tien dagen). Nadat de dieren 
verhuisd waren naar kleinere en warmere terraria 
is geringe eetlust niet meer aan de orde geweest en 
waren geen van mijn dieren meer mager.
Het feit dat mijn slangenkamer een sterke seizoens-
wisseling kent heeft als grote voordeel dat ik de 
omstandigheden in het voorjaar met hoge dagtem-
peraturen, maar sterke nachtelijke afkoeling, goed 
kan nabootsen. Na het warm zetten let ik altijd 
goed op het gedrag: zonnen de dieren voldoende, 
wordt er gepaard en beginnen ze vlot te eten. Als 

dit alles OK is hield ik de temperatuur vervolgens 
in het verleden meestal wat minder in de gaten. En 
hierin schuilt een potentieel gevaar.
De lampen met hoog wattage, nodig om in het 
voorjaar de bakken goed te verwarmen, werden 
meestal pas vervangen als ze een keer stuk gingen 
of als ik doorhad dat het erg heet werd. Maar goed 
meten deed ik niet in de zomermaanden. Ik heb 
dus ook geen nauwkeurige temperatuurgegevens. 
Maar het werd me steeds duidelijker dat ik een pro-
bleem had met te hoog oplopende temperaturen in 
de zomer. Tijdens periodes met heet weer schakelde 
ik de lampen weliswaar wel eens handmatig uit, 
maar dit vergat ik uiteraard nog wel eens. Of het 
werd onverwacht erg heet.
Als je naar de kweekresultaten van 2002, 2003 en 
2004 in tabel 1 kijkt valt op dat deze erg mager 
zijn: 2002 zeven jongen van twee vrouwen, waar-
van vijf doodgeboren (71%), 2003 22 jongen van 
drie vrouwen waarvan vier doodgeboren (18%) 
en 2004 44 jongen van vier vrouwen waarvan 32 
(72%) doodgeboren. De resultaten van 2004 waren 
zo overduidelijk slecht dat ik wist dat er iets mis 
was. In 2004 mat ik rond de geboorte kamertem-
peraturen van 31°C en in een aantal terraria mat ik 
midden op de dag minima van ongeveer 35-37°C.  
Een uiterst domme fout zou ik zeggen, die er stie-
kem is ingeslopen over de jaren.
Het aantal doodgeboren maar verder volledig ont-
wikkelde jongen was niet het enige gevolg van de te 

Een Californische Salamander (Taricha torosa) welke algemeen voorkomt in het biotoop van Thamnophis atratus en een poten-
tiele prooi is.
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Summary
Husbandry and breeding of the Santa Cruz Gartersnake Thamnophis atratus atratus (Kennicott, 1860)
In this article a relatively unknown gartersnake is introduced: Thamnophis atratus atratus. After a 
short description of the animals and their natural habitat the author discusses the husbandry of 
this species. The requirements of the terrarium are described extensively. The author considers 
hibernation essential for keeping this species true to nature and for systematically breeding these 
animals. Also newly-born animals hibernate, at an age of five months. The active season following 
the hibernation and the reproduction is described and some data accumulated in the last six years 
are analyzed. The data on growth of several individuals are given, as is the variation throughout the 
years. Remarks are made concerning age and length when reaching sexual maturity.
Finally some notes are given to problems and diseases with this species. An until now in the lit-
erature never described effect of keeping the animals too warm during pregnancy (percentage still-
born, length of the juveniles, “pig-tails” and colour) is described.

hoge temperaturen: 
De jongen waren kleiner (een fenomeen wat •	
bij hoge broedtemperaturen van eierleggende 
slangen wel eerder gemeld is (zie tabel 1: 18,2 
gemiddeld, geen gewogen gemiddelde).
Een groot aantal dieren vertoonde een krul in •	
het uiterste staartpuntje (“varkensstaartje”).
Een groot aantal dieren was vrij donker van •	
kleur. 

De varkensstaartjes, de donkere kleur en het aantal 
doodgeboren jongen traden in hetzelfde jaar ook 
op bij Thamnophis sirtalis tetrataenia die in één van 
dezelfde terraria huisde.
Mijn conclusie is dan ook dat te hoge temperaturen 
in de (in dit geval) laatste periode van de zwanger-
schap kan leiden tot doodgeboren jongen, kleinere 
jongen en jongen met varkensstaartjes. Dit laatste 
is bij mijn weten nog niet eerder beschreven in de 
literatuur!
In het vroege voorjaar van 2005 bracht ik een ther-
mostaat aan in mijn slangenkamer die alle lampen 
uitschakelt als de temperatuur boven een bepaalde 
grenswaarde uitkomt. Ik hou hier meestal 24-26°C 
voor aan (afhankelijk van het jaargetijde, in de 
zomer gebruik ik overal lampen met een laag wat-
tage, waardoor het verschil tussen kamertempera-

tuur en terrariumtemperatuur kleiner is).
De effecten van een betere beheersing van de tem-
peratuur op de kweekresultaten spreken voor zich: 
in 2005 56 jongen van vier vrouwen waarvan twee 
doodgeboren (3,5%) en geen waseitjes (tabel 1) 
en in 2006 57 jongen waarvan drie doodgeboren 
(5,2 %) en nul waseitjes. De gemiddelde lengte 
bedroeg 22,7 cm en geen enkel dier met een var-
kensstaartje!

Slotwoord
Thamnophis atratus is een bijzonder attractieve 
soort. Ze zijn overdag actief en daardoor vrijwel 
altijd goed zichtbaar in het terrarium. Het zijn 
makkelijke eters, ze zijn rustig en niet agressief en 
het kweken met deze soort is goed mogelijk. Het 
is daarom ook een fijne en dankbare soort kou-
sebandslang om te houden en te verzorgen, zowel 
voor een ervaren liefhebber als voor een beginner.
Ik hoop dat dit artikel deze onbekende soort wat 
meer bekendheid zal geven. Door de aanbevelingen 
en suggesties te volgen die in het artikel worden 
genoemd verwacht ik dat een ieder die gezonde die-
ren van deze soort aanschaft veel plezier zal beleven 
aan deze soort  en deze soort ook tot voortplanting 
kan brengen.
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Paniek bij de Baardagamen (Pogona vitticeps) 
Een waarneming

Ik houd zelf geen Baardagamen, maar een bevriende leraar biologie heeft in zijn klaslokaal een 
terrarium met een volwassen paartje van deze dieren. De dieren kregen in het begin van 

2007 een sterke drang om zich voort te planten, dus al spoedig legde het vrouwtje 
een drietal legsels van omstreeks 20 eieren. Aan mij het verzoek om deze uit te 
laten broeden in mijn broedstoof, wat ik met alle plezier heb gedaan.
Het eerste legsel kwam niet uit en bevatte uitsluitend onbevruchte eieren, maar 
beide andere legsels kwamen vrijwel volledig uit, zodat ik opeens geconfronteerd 
werd met zo’n veertig hongerige mondjes. Het eerste bevruchte legsel is in juni 
2007 over een periode van zestien dagen uitgekomen, na een incubatietijd van 
74-90 dagen bij een broedtemperatuur van omstreeks 29,5°C. Het tweede legsel 

vertoonde een spreiding van 84-97 dagen, bij dezelfde broedtemperatuur.
Ik heb in het verleden veel gekweekt met hagedissen, met name Podarcis, Lacerta en 
Tarentola-soorten, maar dat waren tamelijk bescheiden eters. De jonge Baardagamen 
waren echter zeer gretige en fanatieke eters. De inhoud van een doosje krekels was 
binnen een minuut van de aardbodem verdwenen en ook een schoteltje met meel-
wormen werd fanatiek door de meute bestormd. Vandaar dat ook iedere spin en 
sprinkhaan die ik rond mijn huis vond in de hongerige muilen verdween.
Vliegende mieren Vlak nadat het eerste legsel geheel was uitgekomen bleek er 
zich in mijn serre een zwermend mierennest van de Bruine wegmier (Lasius niger) 
te bevinden. Op een hooggelegen punt hadden zich vele honderden gevleugelde 
mannetjesmieren verzameld, met een geringe bijmenging van werksters.
De grote eetlust van de jonge Baardagamen indachtig heb ik de gevleugelde 
mieren in een potje geveegd en in het terrarium gegooid. De reactie was geheel 
tegenovergesteld aan wat ik verwachtte. Er brak een blinde paniek uit en de 
Baardagamen vluchtten naar alle kanten. Pas na enkele minuten keerde de rust 
weer en waagden een enkele stoutmoedige hagedis een gevleugelde mier op te 
eten. Zien eten doet eten en binnen korte tijd waren alle jongen aan het eten. De 

werksters werden met rust gelaten en verdwenen in de loop van de dagen uit het 
terrarium.

Speculatie De reden van het hierboven beschreven verrassende gedrag is mij niet 
bekend, maar er valt wel over te speculeren. In Australië, waar deze soort oorspron-
kelijk vandaan komt, komen naast zeer giftige slangen en spinnen ook hele enge en 
agressieve mieren voor. Ik hoef me alleen maar de bekende Buldogmier (Myrmecia 

sanguinea) voor de geest te halen en ik kan begrijpen dat een aangeboren angst voor 
mieren in het algemeen een groot evolutionair voordeel oplevert in hun natuurlijke 

leefgebied.  Mogelijk kan dit een verklaring zijn voor deze waarneming.

Summary Panic-stricken Bearded dragons (Pogona vitticeps). An observation.
A group of recently hatched Bearded dragons were offered some winged ants of the spe-

cies Lasius niger. Although normally very keen on food, the lizards all fled in panic and 
only after some time started to eat the insects, leaving the worker-ants undisturbed. The 

reason for this behaviour is not clear, although in Australia, were Bearded dragons originate, 
some very nasty and aggressive ant species, for instance Bulldog ants (Myrmecia sanguinea) 

are known to live. It is speculated that an inborn fear for ants might have some evolutionary 
advantage for these lizards.
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Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main.)

Bij boeken met  
per hoofdstuk 
verschillende auteurs:

Auteur, jaar. Hoofdstuktitel. In. Redacteur (red.) Boektitel. pagina’s. Uitgever, 
stad. (bijvoorbeeld. Donoghue S. & J. Langenberg, 1996. Nutrition. In. 
Mader, D. R. (red.) Reptile medicine and surgery. 148174. W B. Saunders 
Company, Philadelphia.)

Neem in twijfelgevallen of bij vragen contact op met de redactie voor afspraken over de aanlevering.

Beknopte aanwijzingen voor auteurs




