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Gerrhonotus 

multicarinatus 

Als men de fraaie foto, die ditmaal op ons 
titelblad prijkt, bekijkt, zou men op bet eerste 
gezicbt niet denken, dat wij bier te maken 

hebben met een familielid van onze inheemse 

bazelworm. Toch behoort deze Alligatorhagedis 
( Gerrhonotus multi carinatus) tot de familie der 
Anguidae. 

Dit dier komt voor in de V erenigde Staten en 
wei in wat men vroeger ,,bet verre westen" 

noemde. Er worden drie ondersoorten onder
scheiden. 

Gerrhonotus m. multicarinatus wordt ca. 15 em 

lang, de staart niet meegerekend. In het westen 
van de Rocky Mountains wordt G. m. scind~ 
cauda gevonden, waarvan de rug bruin ge~ 

kleurd is en 8 a 10 duidelijke, donkere dwars

banden heeft. In Zuid~Californie vinden we 

dan als derde G. m. webbii, waarbij op de rug 

veel Iichter gekleurde dwarsbanden voor~ 

komen. 

AI deze dieren zijn, ik zou haast zeggen van~ 

zelfsprekend, insekteneters en het schijnt, dat 
zij zich 's middags, op de heetste uren van de 

dag, in hun schuilhoeken terugtrekken. 

Zeer opvallend is, dat deze dieren een vreemde 
,verdedigingshouding" kunnen aannemen. Pas~ 

gevangen dieren nemen namelijk nog al eens 

een achterpoot in de bek en blijven dan enige 

tijd in deze vreemde hooding volharden. Men 
neemt aan dat dit gebeurt om slangen, die tot 

de voomaamste vijanden van deze hagedissen 
schijnen te behoren, geen aangrijpingspunt te 

bieden, daar het zogevormde hoepeltje bij wijze 
van spreken kop noch staart heeft. 

Onderling zijn deze dieren, vooral de manne~ 

tjes, erg onverdraagzaam en ook kleinere hage
dissen zijn bij hen niet veilig. In gevangenschap 
worden deze dieren vrij spoedig tam en behoren 
mede daardoor tot de prettige en gemakkelijk 
houdbare tcrrariumdieren. 

M. v. R. 



Mijn 

slangente••rarium 

ltrfle borll Sclou s t er . Dresd e n 

•net foto 'M van llartN Seluudcr - DrcNdcn 

vertalinflr R. iU . llle iJer · ,\nute h reen 

Misschien zal menig lezer zich ve rwonderen, 
dat een vrouw een artikel schrijft over haar 
slangenterrarium. Waarom echter niet? Oat ik 
slangen houd, is de schuld van mijn man, die 
reeds van zijn kinderjaren af een terrarium· 
licfhebber is. 
Voordat ik mijn man Jeerdc kenncn. wist ik 
maar heel weinig van slangen en dergelijkc 
dieren af. Op zekere dag wcrd mij . zonder dat 
ik er op voorbereid was. een kleine leguaan in 
de hand gegeven. Moest ik het diertje Iaten 
vallen? H etzelfde overkwam rnij met mijn eerste 
slang, een kleine Elaphe /. longissima. Voordat 
ik het rnij realiseerde. had ik het dier in de 
hand. Sindsdien zijn verschillende s langen door 
mijn handen gegaan: de grootstc was een 
Python reticulatus van 2.5 meter leng te. Doch 
laat ik U iets over mijn terrarium vcrtellen. 
Zoals ik reeds verrneldde, was rnijn eerste s lang 
een Elaphe I. longissima van ca. 30 ern. Mijn 
eerste terrarium was een verbouwd aquarium. 
Bijzonder mooi was dit niet. doch voor mijn 
slang groot genoeg. Wij waren echtcr ook in 
het bezit van een vitrine. die mijn man had 
Iaten rnaken om deze als oerwoud-terrarium in 
te richten. Jammer genoeg kon de vi trine de 
vochtigheid niet verdragen. zodat het oerwoud
terrarium na een jaar moest worden afgebroken. 
T en slotte werd de v itrine nogmaals ornge
bouwd. gerepareerd en vochtbestendig gemaakt. 
Het resultaat ziet U o p de foto van hct slangen
terrarium. 
Het terrar ium heeft een bodemoppervlak van 
50 x 90 em en een hoogte van 70 em. De hoogte 
van de bodem en van de belichtingskap be
draagt 20 em: de zijkanten bestaan uit twee 
schuifruiten. H et terrar ium is op een kast ge
bouwd; in het linkergedeelte bevindt zich een 
bak uit PVC. waarin de planten zijn geplaatst. 
Het rechtergedeelte is horizontaal in twee delen 
gesplitst. Het bovenste gedeelte behoort bij de 
bodem van het terrarium. In dit gedeelte is 
een verwarmingsplaat geplaatst. waaroverheen 
kiezel is aangebracht. In het onderste gedeelte 
bevindt zich de schakelapparatuur. De achter-

De tail ' " '" h e t t e rrari um 

wand van het terrarium moet de bouwvallige 
muur van een hut voorstellen. waarvan nog 
een stuk van het strodak zichtbaar is. De muur 
werd niet uit steen opgebouwd, daar d it te 
zwaar zou zijn geweest. M ijn man gebruikte in 
plaats van steen een schui machtige kunststof. 
die men bij ons voor isolatie van verwarmings
installaties gebruikt. De to tale achterwand weegt 
ca. I kg. Deze achterwand werd ingesmeerd 
met Latex (een gummivcrf) en met een mengsel 
van Latex, gekleurde poeder en verkruimelde 
kunststof ruw en vochtbestendig gemaakt. De 
in de wand aangebrachte schuilplaatsen zijn 
bloempotten , die met een schroef door het gat 
van de bloempot aan de achterwand van de 
vitrine zijn bevestigd. Van hieruit zijn ook enige 
spleten gelmproviseerd. 
Achter het dak is nog een vrije ruimte. waarin 
ik verschillende gebruiksvoorwerpen bewaar. 
Het terrarium wordt door T .L.-buizen verlicht. 
In de belichtingskap zijn drie U-T .L.-buizen 
van elk 40 Watt en twee U -T.L.-buizen van 
elk 25 Watt gemonteerd. De ve rwarming en 
de belichting worden door een a utomatische 
schakelinstallatie bediend. 's Morgens worden 
de lampen en de verwarming om 7 uur inge
schakeld en 's avonds om 8 uur worden ze 
weer u itgeschakeld . S lechts een lamp blijft 
branden tot 21 uur. Deze laatste maatregel 
client slechts voor ons persoonlijk gemak, omdat 
deze lamp tevens als schemerlamp voor de 
kamer dienst doet. De regelbare bodemverwar-
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ming wordt · s zomers op I gezet, terwijl in de 
herfst en winter de verwarming nummer 2 ge
bruikt wordt. 
Zoals op de foto is te zien, bevinden zich in 
mijn terrarium de volgende planten: Asplenium 
nidus, Ficus elastica en Polypodium, welke 
reeds meer dan U1 jaar in mijn terrarium 
groeien; de andere planten, Platycerium, Dief
fenbachia en Philondendron werden pas dit jaar 
hieraan toegevoegd. Met verschillende Piper
soorten had ik helaas geen succes. 
Nu U enig idee over de bouw en de inrichting 
van mijn terrarium heeft gekregen, wil ik U 
de slangen voorstellen, die hierin worden ge
houden. Het zijn drie Elaphe situ/a, een Elaphe 
dione en een Lampropeltis doliata triangulum. 
Verder bezit ik nog een Bufo bufo. Twee lui
paardslangen, Elaphe situ/a, waren mijn eerste 
grote s langen. Toen ik ze kocht - het was 
een paa rtje - was ik onder de indruk van hun 
schoonheid en ik had geen vermoeden dat in 
de litteratuur juist deze soort als moeilijk te 
houden beschreven is. H et derde exemplaar 
van de Elaphe situ/a, een (J, kocht ik van een 
liefhebber. bij wie de slang niel' wilde eten. Tot 
mijn schrik waren de eerste twee luipaard
slangen bezet met rode mijten. Nadat ik de 
slangen eerst had ingewreven met olijfolie en 
ze na een paar dagen in een warm bad had 
afgespoeld, waren de parasieten echter weer 
verdwenen. 
Van een goede kennis hadden wij vernomen, 
dat mieren de rode mijten verdelgen. Voor de 

Elaploe •ilula 

zekerheid deden wij daarom enige mieren in 
het terrarium, waardoor inderdaad de rode 
mijten voorgoed verdwenen; de mieren daaren
tegen vermenigvuldigden zich dermate snel. dat 
na enige tijd hele horden van deze diertjes langs 
de achterkant vielen waar te nemen, wanneer 
zij met hun poppen aan het verhuizen waren. 
Met vergif wilden wij de mieren niet bestrijden, 
omda t wij vreesden hiermede ook de slangen te 
treffen. Er bleef ons nog een mogelijkheid over, 
n.l. met een pad. D it werd inderdaad cen groot 
succes en deze gewone pad ruimde tot op een 
enkele mier na aile mieren op. 
Interessant is nog het volgende. Op zekere dag 
misten wij onze pad. Na enig zoeken vonden wij 
hem terug boven in het terrarium, ingegraven 
bij een Asplenium. Een behoorlijke prestatie, 
wanneer men bedenkt, dat deze pad een meter 
langs een steile wand omhoog was geklommen. 
Nu kwam het moeilijkste probleem: de voede
ring van de E/aphe situ/a. De eerste poging was 
een mislukking. De aangeboden halfwas muizen 
werden niet gegeten. Integendeel. de slangen 
g:ngen voor de rondkruipende muizen op de 
v lucht. De volgende poging werd gedaan met 
nestjonge kale muizen. Deze poging gelukte: 
de kleine muizen werden onmiddellijk zonder 
wurging gegeten. Bij a ile verdere voederingen 
werd steeds eerst een kleine muis gegeven, 
daarna grotere muizen. 
De drie slangen vertonen daarbij verschillende 
gedragingen. Het vrouwtje accepteert muizen 
van aile grootte en jaagt ook vluchtende muizen 
na. Het kleinere mannetje is rustiger, eet echter 
ook muizen van aile grootte. Zijn optreden is 
vreedzamer. Het grote mannetje. met een lengte 
van meer dan een meter en waarschijnlijk vol
wassen. eet nog steeds kleine halfwas muizen. 
Per voedering worden twee grote of vier kleine 
muizen gegeten. Sinds ik de slangen heb, cten 
zij regelmatig. Bij de vervelling ontstonden 
nooit moeilijkheden. Ofschoon het temperament 
der dieren zeer verschillend is. zijn zij steeds 
tot afweer bereid. vooral het vrouwtje. Bij de 
kleinste verstoring nemen de dieren de bekende 
afweerhouding aan en stoten toe. wanneer het 
nodig is. Worden zij vastgepakt. dan gedragen 
zij zich echter rustig. De voortdurende neiging 
tot afweer heb ik ook bij de andere dieren in 
het terrarium geconstateerd. Wij nemen aan, 
dat de inrichting van het terrarium en de rust 
overdag - wij hebben n.l. beiden overdag een 
werkkring - het tam worden niet bevordert, 
zoals dit wei gebeurt bij dieren, die regelmatig 
contact hebben met mensen en weinig mogelijk
heden hebben zich bij storingen in hun schuil
plaatsen terug te tre kken. 
Waarschijnlijk berust ook de onproblemat:sche 
houding van de Elaphe situ/a op deze instelling. 
Verder wil ik U ook een ervaring die ik opdeed 
met een adder. een slangensoort die als voeder
weigeraar bekend staat. niet o nthouden. Ik 
kreeg een (J adder van ca. 50 em. W a t ons 
bij d!t dier aantrok was het feit, dat hij niet 
wilde eten sinds hij gevangen was. Wij wilden 
hierin verandering breng·~n. Nadat het dier 
een week in mijn bezit was - meestal lag het 



op de bodemverwarming, maar soms ook kroop 
het naar hoven tot op het dak - werden twee 
kleine muizen geconsumeerd. Daarna hebben 
wij de adder weer teruggegeven. 
Nu nog iets over andere slangen die ik in mijn 
terrarium heb. Begin oktober ontving ik van de 
importdienst uit Amsterdam een Lampropeltis 
doliata triangulum. Deze slang was in kleur nog 
mooier dan de E. situfa. Na elf dagen werden 
vijf kleine muizen gegeten. De vervelling vcr~ 
Hep hierna zonder moeilijkheden. De L.1mpro~ 
pcltis ligt overdag in een van de schuilplaatsen. 
klimt echter ook van tijd tot tijd langs de stronk. 
Haar behoefte aan bodemwarmte is groter dan 
bij de E. situ!a. De E. situ/a ligt zelden op 
de bodemverwarming, terwijl de Lampropc/6 
daarentegen hierop vaak te vinden is. Midden 
oktober werd aan mijn verzameling nog een 
kleine E. d:one uit Mongolie toegevoegd. In 
het begin was het dier zeer opgewonden en 
kroop voortdurend in het terrarium rond. Toen 
een voor ons ongewone rust intrad, merkten wij. 
dat de slang zich op een vervelling voorbe~ 
re!dde, die intussen vlot verlopen is. 
Gedurende deze vervellingsperiode voederde ik 

de Lampropeltis. Ondanks het feit, dat de E. 
dione tijdens de vervelling niet goed kon zien, 
bleef zij actief aan het voedsel zoeken, waarbij 
zij de Lampropeltis lastig viel. waarschijnlijk 
omdat dit dier door het wurgen van muizen 
een muizenlucht bij zich had. De Lampropeltis 
stelde zich echter teweer en beet terug. Voor 
aile zekerheid heb ik toen de E. dione een dag 
uit het terrarium genomen. De E. dione is ca. 
50 em lang en ik vreesde moeilijkheden met de 
Lamprope/tis. 
In het terrarium bevindt zich geen drinkbak. De 
plantjes worden 's morgens besproeid en de 
slanqen likken de droppels op. 
's Zomers besproei ik de planten in de namid~ 
nog eens. 
Nadelig schijnt de handelwijze niet te zijn. want 
de E. situ fa Ieven reeds 1 Y2 jaar onder deze 
omstandigheden. 
Het lag niet in mijn bedoeling nieuwe ontdek~ 
kingen te onthullen of zeer zeldzame dieren te 
beschrijven. Ik wilde slechts aantonen, dat on
der goede omstandigheden. ook de als moeilijk 
houdbaar bekend staande slangen. geen proble
men behoeven op te leveren. 

De bonw van een li.lein 

qnarantaine- terrariuJD 
ltl. """ Rehunt • Antstel1!een, met tekenln~ten """ de seltr(J.,er 

In een van mijn vorige artikelen heb ik U 
beloofd iets te schrijven over de bouw van cen 
quarantaine~terrarium. Hoewel de mceste pas
ge'importeerde dieren door de heren importeurs 
in goede conditie worden afgeleverd, bestaat er 
toch altijd de mogelijkheid, dat een dier met 
parasieten is besmet, een of andere ziekte onder 
de leden heeft of een voedselweigeraar is. Dit 
laatste komt vooral bij slangen vaak voor. En 
om te voorkomen dat het terrarium met zijn 
bewone:-s op een of andere wijze besmet raakt 
door een nleuweling. verdient het de voorkeu: 
een pas ontvangen dier cerst een dag of veertien 
in quarantaine te houden. Men kan het dicr ge
durende deze periode gemakkelijk observcren en 
controleren op parasieten, lichamelijke afwijkin~ 
gen, regelmatige voedselopname en defaecatic. 
Door de faeces gedurende deze periode te onder
zoeken met behulp van een sterk vergrootglas of 
missch!en zelfs een microscoop, zou men boven
dien kunnen nagaan of een dier mogelijk aan 
ingewandswormen lijdt. In het terrarium immers 
zult U n'et gcmakkelijk de uitwerpselcn van de 
nieuweling kunnen terugvinden. Mocht U een 
besmetting met paras~eten constateren, dan kunt 
U direct ingrijpen. 
En nu over de bouw van een dergelijk controle
terrarium. Hierbij ben ik cr van uitgegaan. dat 
zo'n bakje goedkoop. stevig en handig moet zijn. 
handig in die zin. dat het eenvoudig moet kunnen 

worden veranderd en ingericht in overeenstem
ming met het tijdelijk te huisvesten dier. en dat 
het gcmakkelijk te verplaatsen moet zijn. De af~ 
metingen welke hieronder gegeven zijn, beschouw 
ik als minimummaten voor een quarantainebak 
voor kleinere dieren, zoals onze inheemse hage~ 
dissen en kikvorsen. Daar slangen vrij weinig 
bewegingsruimte hebben. kunnen mijns inziens 
dieren tot 1 meter lengte er tijdelijk een onderdak 
vinden. U moet echter wei bedenken. dat slangen 
die voedsel weigeren, in een g:otere ruimte ge~ 
makkelijker tot voedselopname zullen komen. 
Om het geheel zo goedkoop mogelijk te houden. 
koos ik als materialen: vurenhout. triplex en 
hardboard. te meer omdat deze materialen ge~ 
makkelijk te verwerken zijn en niet. zoals bij 
metaal, bijzondere gereedschappen eist, terwijl 
zij toch een stevig maaksel garanderen. 
Aan materiaal hebben we nodig: triplex (multi~ 
plex) van 10 mm dikte. twee stuks I 0 em breed 
en 40 em lang. twee stuks 10 em breed en 23 em 
lang; een plaat van 25 x 40 em als bodem -
eventuccl kan hiervoor dunner triplex of cen 
plaat hardboard worden gebruikt. maar dat is 
minder stevig: vurenhouten latten 3 x 3 em; 
vier stuks lang 50 em met aan ecn zijde precies 
over het midden een ~roef die 3 mm breed en 
ongevcer 5 mm diep is; vier stuks van 19 em, 
eveneens gegroefd; twee stuks lang 46 em met 
groef en verder nog een van 40 em zonder groef. 
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Ten slotte een plaat hardboard van 16 x 50 em. 
In plaats hiervan eventueel triplex of eternit. 
De werkwijze is nu a ls volgt: We maken eerst 
de bodembak door op de zijkanten van de 
bodemplaat de stukken van 23 en 40 em lengte 
vast te lijmen, waarbij die van 23 em tussen die 
van 40 em komen. Een goede, watervaste lijm 
moet hiervoor worden gebruikt. zoals bijvoor
beeld Cetaflex. T en einde een goede heehting 
te krijgen, worden de opstaande kanten boven
d:en nog met een paar kleine, liefst koperen 
spijkertjes vastgezet. zodat deze zijden, als de 
lijm nog zaeht is. stevig tegen de bodemplaat 
drukken. D oe evenzo met de raakvlakken der 
opstaande zijden ( zie tekening I). We hebben 
dan een bodembak met een binnenmaat van 
23 x 38 em. 10 em diep en een buitenmaat van 
25 x 40 em. Vervolgens nemen wij de vier 
staande stijlen. namelijk de 50 em lange. die 
aan de korte zijden van de bodembak met lijm en 
een paar korte koperen spijkertjes of sehroefjes 
worden bevestigd, zo, dat ze gelijk komen met 
de voor- en aehterkant van de bodembak en 
met de gegroefde kanten naar elkaar toe staan 
(tekeningen I en 2). Dit om er later de zijruiten 

in te sehuiven. Nu worden aan de bovenkanten 
van de zijden van de bodembak de twee latjes 
met een lengte van 19 em met de groef naar 
boven vastgemaakt, preeies tussen de opstaande 
stijlen ( tekening 2). 
Nu wordt de ondergeleiding van de voorruit, die 
uitsehuifbaar wordt gemaakt, aangebraeht. Hier
voor gebruiken we een van de gegroefde latten 
van 40 em. Aan beide uiteinden wordt een hoek 
uitgezaagd, 3 em diep - de dikte van de staande 
stijl - preeies tot aan en langs de groef (figuur 3. 
geareeerde gedeelte). Dit moet heel nauwkeurig 
gebeuren, want de voorruit moet in de groef 
preeies langs de stijlen sehuiven. De geleidende, 
gegroefde !at wordt op de besehreven wijze op 
de bovenkant van de bodembak· vastgelijmd en 
-gespijkerd. Ook aan de s taande stijlen wordt 
deze !at vastgezet (zie tekening 4, I is hier 
bodembak, 2 de voorruitgeleider, 3 opgaande 
stijl. 4 liggende stij l, waarop de reehter zij ruit 
rust ). 
V ervolgens gaan we de achterwand bevestigen. 
De plaat hardboard aan de bodemnok. helemaal 

62 

':' 
I 
I 

1.31-----h-'T~ -.2-----t~ I 

1 
'9 

1. 
~ 

tot onderaan, en aan de opgaande spijlen be
vestigd. Voor een verwisselbare aehterwand 
gebruike men a ileen koperen sehroefjes; indien 
een vaste wand wordt verlangd, kan het board 
gelijmd en gespijkerd worden. 
Nu behoeven we a ileen de vier bovenste latten 
nog te bevesUgen. De niet gegroefde spijl van 
40 em wordt boven aan de achterkant. tussen de 
opgaande aehterstijlen vastgemaakt. 
Dan kunnen de zijruiten ingesehoven worden, 
die wij van bovenaf in de groeven van de stijlen 
Iaten zakken. Deze ruiten, van enkel vcnsterglas, 
dienen nauwkeurig op maat gesneden te zijn. 
Indien de groef preeies 5 mm diep is. zullen de 
afmetingen van de ruit 20 x 37 em zijn. doch men 
kan ze iets krapper nemen. b.v. 19.7 x 36,7 em. 
Daa r echte ~ in de hoeken van opgaande en lig
gende stijlen, die over hun gehele lcngte ge
groefd waren, kleine hoekjes zijn ontstaan, dienen 
deze diehtgestopt te worden met stopverf. kneed
baar hout of iets dergelijks. E ventueel eondens
water van de ruiten loopt dan niet weg en kan 
geen rotting van het hout veroorzaken, terwijl 
IO' r ook geen kleinerc voederdieren door kunnen 
ontsnappen. 
De bovengeleiding van de voorruit wordt op 
dezelfde wijze a ls de liggende stijl onder, tussen 
de staande stijlen bevestigd. eveneens. nadat de 
hoekjes zijn uitgezaagd. In dit geval wordt de 
lat met de groef naar beneden aangebraeht. 
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T ekening 5 geeft aan hoe de hoekverbinding met 
de zijlatten door middel van een ijzeren hoekje 
kan worden verstevigd. 
De voorruit, die dus o ngeveer 34 x 46 em groat 
is, kan nu ook worden ingeschoven. De scherpe 
kanten moet men wei even Iaten po lijsten. Even
tuee l kan men het zelf doen met cen stuk nat. 
watcrvast schuurpapier of met een nat s lijp
steentje. De bovenzijde van het terrarium wordt 
afgesloten met horregaas van ongeveer 10 x 25 
em aan een kant. terwij l het overige dee! met 
g las a fgedekt wordt: dat kan enkel vensterg las 
zijn. maar zwaa rder glas is prettiger, omdat het 
be ter blijft liggen. Het verdient ook aanbeveling 
het glas te leggen op strokcn schulmplastic tocht
band. waardoor een perfecte a fsluiting woodt 
verkregen. terwijl kleine maatverschi llen in hct 
terra rium zo ook geen moeilijkheden meer kun
nen geven. 
De bodembak van het terrarium moet nu nog 
waterdicht gemaakt worden. O at kan op a llerlei 
manicren gebeurcn: met Inertol bijvoorbeeld. een 
bitumenachtige substantie. die echtcr twee o f drie 
dagen cen doordringendc gcur verspreidt, zodat 
men dan het terrarium maar beter buiten kan 
Iaten drogen. Vaste paraffine is ook goed bru!k
baar; men kan de bak met een kwastje insmeren 
nadat de paraffine door verwarming v loeibnar 
is gemaakt. Bekleden met waterdicht materiaal 
zoa ls asfaltpa p:er of rubberoid is ook mogelijk. 
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Vervolgens moet het terrarium geschilderd wor
den. eerst gegrond. dan afgelakt, met goede, 
watervaste verf. Wil men de naturelkleur be
houden, dan kan men bederf van het hout goed 
tegengaan doo r het hout enige malen niet te dik 
met lijnolie in tc smeren. Mochten de zijruiten 
wat los zitten, dan kunnen deze met stopverf in 
de grocf vastgezet worden, waardoor tevens een 
goede condenswaterkering wordt bcreikt. D it 
vastkittcn is voor de verschuifbare voorruit niet 
mogelijk en moet. als hij te vee! ruimte in de 
groef heeft. met behulp van een wigje ltit 
luciferhout worden vastgezet. 
Wat de keuze van bodemgrond, beplanting cnz. 
aangnat, deze hangt af van uw inzicht en de te 
huisvesten dieren. Een dcrgelijk terrarium kan 
natuu rlijk ook goede diensten bewijzen bij het 
opkweken van jonge dieren. Pasgeboren diercn 
zal men veelal. en vooral in het begin, veel met 
frui tvliegjes voeren. Deze kleine v liegjes heb
ben echter de narc eigenschap door de kleinste 
kiertjes en o peningetjes te kunnen ontsnappen. 
Het horrengaas aan de bovenzijde moet dan ook 
met glas worden a fgedekt. 
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Het overbrengen van de vliegjes in het ter~ar :um 
is vaak ook lastig en altijd knijpt er wei een stc l 
tussen uit. om verder in kamer en keuken moe 
hct Ieven lastig te maken. Men kan dat o n
gewenste o ntsnappcn op de volgende manier 
voorkomen: 
Maak in de achterwand , o f. als dit lastig is en 
men een van de zijkanten door een plaatje hard
board vervangt. in deze zijwand een rond gat, 
iets kleiner dan de mond van het kweekflesje. 
voor de v liegjes. Oat gat afsluitbaar ma ken met 
een klepje. draaiend om cen schroefje en onder 
vastgehouden door een lip. waar het klepje bij 
afsluiting van het gat achter schuift. als getekend 
in figuur 6. Het inbrengen van fruitvliegjes is 
nu heel gemakkelijk door de kweekfles. die men 
voora f bedekt met een kartonnet je (briefkaart ) . 
tegen dit gat te houden. het kartonnetje weg te 
trekken en de vliegjes. die het Iicht zoeken. 
vlicgcn vanzelf hct terrarium in. W il men de 
fles weer wegnemen, da n schuift men het kar-

63 



tonnetje er weer voor, neemt de fles weg en 
sluit het vlieggat. Bij een beetje handigheid ont
snapt er niet een! 
Voor de verlichting kan men naaimachine
lampjes monteren of zelfs een 6 of 8 Watt 
T.L.--buisje, waarbij men, als men de ballast in 
het terrarium zelf monteert, de warmte opvangt 
die dit ding ontwikkelt. 
Natuurlijk zijn allerlei wijzigingen op de af
metingen van het terrarium mogelijk. Men zou 

zelfs op de beschreven manier een groat kamer
terrarium kunnen bouwen, maar dan verdient 
het aanbeveling eikenhout of gestoomd beuken
hout toe te passen, of voor de stijlen mahonie. 
Vurenhout blijft op grotere lengten niet gemak
kelijk recht en is bovendien veel gevoeliger voor 
vocht. En voor het glas neme men dan dubbel
dik of half spiegelglas. daar enkel glas bij 
grotere afmetingen te zwak wordt en te gemak
kclijk breekt. 

Ervaringen JDet een 

Aesenlaapslang 
1V. JJ'IIlemaena • Brusael 

Het is nog niet zo heel lang geleden, dat ik 
een Aesculaapslang, E/aphe longissima, in mijn 
bezit kreeg. Bij het openen van het kistje waarin 
ik het dier toegezonden kreeg van een vriend in 
Duitsland, kroop mij een ongeveer d;:ekwart 
meter lange slang tegemoet; een lichtgekleu::-d 
d:cr met een beige-achtige rug. die naar de 
st<Jart donkerder werd, en een gelige buik. De 
rugschubben vcrtoonden een witgekleurdc rand, 
terwijl op de buik geen spoor van vlekkcn of 
tckening te vinden was. 
Nadat ik mijn nieuwe bezit, dat een nogal agres
sieve aard aan de dag legde, in een quarantaine
bak gedurende enige tijd apart gehouden had, 
bracht ik het over in een terrarium, waarvan de 
maten 100 x 60 x 50 em bedroegen en waarvan 
de bodemgrond bestond uit een mengsel van 
rivierzand en bladaarde. De beplanting van dit 
terrarium hestand uit muurpeper, klimop, dophei, 
een kleine cissus en een palmpje, waarvan ik de 
juiste naam niet ken. Een dikke acaciatak. een 
klcine vijver en enkele opgestapelde leistenen 
voltooiden de inrichting. 

Gedurende de eerste week wilde het dier abso
luut niet eten; blijkbaar was het nog helemaal 
niet thuis in zijn nieuwe waning. Daar ik aan
vankelijk geen muizen wist te bemachtigen, was 
ik genoodzaakt twee Lacerta agilis op te offe-

ren. Toen ik echter kart daarna tach aan muizen 
wist te komen, bleek de belangstelling van 
Elaphe voor deze voederdieren veel grater te 
zijn. De muizen werden na een korte achter
volging bij de kop gegrepen, heen en weer ge
schud en verorberd. 
Spoedig bleek ook. dat deze slang nogal op 
warmte is gesteld en dat hij een middagtempe
ratuur van 32 gradcn C. gemakkelijk verdraagt. 
Gewoonlijk bedroeg echter de temperatuur rond 
25 graden C., om tijdens de nachten te dalen tot 
ongeveer 18 graden. 
Tot mijn schrik ontdekte ik op een gegeven 
ogenblik op de huid van de Aesculaapslang 
enkele kleine bultjes. die ik al eens eerder bij 
een ringslang had waargenomen. Deze kwamen 
mij hoogst alarmerend voor, want zij hadden 
toen de Natrix het Ieven gekost. 
Onmiddellijk bracht ik de slang over in een 
volglas aquarium met een bodem van u:tgekookt 
rivierzand en na hem flink ingewreven te hebben 
met een oplossing van levertraanzalf, wachtte ik 
nog wat angstig op het resultaat. Oat bleef niet 
lang uit: amper een week later waren er geen 
bulten meer te bespeuren en ik heb ze. gelukkig. 
ook nooit weer gezien. 
Elaphe longissima is een prettig terrariumdier. 
dat ik u kan aanbevelen om zijn schoonheid. 
levcndigheid en om zijn uitstekende eetlust! 
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