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Zoals in ons vorige nummer reeds werd aan~ 
gestipt, is door een van onze Belgische leden, 
te weten de beer N. Willemsen uit B~l, via 
zijn enqueteformulier gesuggereerd een foto~ 
wedstrijd te organiseren, met als onderwerp 
terrariumdieren. 
In de jaarlijkse ledenvergadering, gehouden te 
Amstelveen, waar dit idee naar voren werd 
gebracht, ontmoette bet algemene bijval en bet 
Bestuur opent derhalve bij deze de Lacerta 
fotowedstrijd. 
De voorwaarden zijn: 
a. aileen !eden van Lacerta kunnen aan de 

wedstrijd deelnemen; 
b. de in te zenden foto's, die terrariumdieren 

tot onderwerp moeten hebben, dienen van 
bet formaat 13 x 18 em te .zijn, in .zwart/wit 
en liefst op glan.zend papier te .zijn afge~ 
drukt; 

c. achter op de foto dient aileen de naam van 
bet afgebeelde dier te zijn vermeld en Diet 
de naam van de inzender. Deze moet op 
een af.zonderlijk strookje los bij de foto 
worden gevoegd opdat de jury Diet door 
namen van inzenders beinvloed kan worden; 

d. er mogen ten hoogste twee foto's per lid 
worden inge.zonden; 

e. de foto's moeten v66r 1 oktober a.s. op bet 
redactie adres van Lacerta .zijn ontvangen; 

f. inge.zonden foto's worden bet eigendom van 
de Vereniging en kunnen voor plaatsing in 
Lacerta worden gebruikt. 

Er .zal t.z.t. door bet Bestuur een .zo deskundig 
mogelijke jury worden samengesteld en de 
namen van de juryleden - die Diet aan de 
wedstrijd kunnen deelnemen - worden tijdig 
gepubliceerd. De beslissing van de jury .zal 
bindend zijn en er za1 daarover .zoals gebruike~ 
lijk is, niet gecorrespondeerd worden. 
Het Bestuur stelt drie prijzen voor deze wed~ 
strijd beschikbaar te weten een eerste prijs van 
f so,-, een tweede prijs van f 30,- en een 
derde prijs van f 20,-. 
Het Bestuur .zowel als de redactie hopen, dat 
ooze leden~fotografen hun beste beentje .zullen 
voorzetten, niet alleen om in de prij.zen te 
kunnen vallen maar ook om hun blad met fraai 
fot~materiaal te verrijken. Uiteraard is een 
uitgebreide controle Diet mogelijk, doch er wordt 
op gerekend dat de in.zenders hun foto' s ze1f 
hebben gemaakt. Dit geldt niet voor de af~ 
werking, d.w . .z. de vergroting tot bet vereiste 
13 x 18 formaat. 
Het startschot is gevallen en bet is de bedoelin.g 
om de uitslag van de wedstrijd .zo mogelijk in 
bet oktobernummer doch uiterlijk in november 
te publiceren. 

L. C. 



De grocne zwecpslang ot• boomsnut"f'elaar 
Al1aetulla nasuta (Lt~c.) 

door If'. SchoClar:, Ba:c/ 

(met toestemming overgenomen uit hct Zwitsetse blad Aqua T erra, vertaling L. Claassen ). 

Van de boomslangen die Ieven in de Ianden 
van Zuid-Oostazie is de boomsnuffe laar wei 
een van de interessantste en meest verbreide 
soorten. Deze loofgroene, zweepachtige, slanke 
s lang met haar uitgerekte kop en vooral de 
grate opvallende ogen. leeft in de vrije natuur 
bij vcorkeur in !age bosjes en struikgewas. doch 
klimt ook in bomen. waar zij dank zij haar 
matgroene kleur, in het lover een uitstekende 
beschutting vindt. 
A fhankelijk van haar u iterlijk onderscheiden wij 
de volgende rassen: 
a. typicus (Linne): De onderzijde van de 
slang is Iicht geelachtig groen. dat zich van het 
verzadigde groen van het bovenlichaam duide
lijk onderscheidt. Tussen de buik- en de zij
schilden loopt aan beide kanten van de kop 
tot aan de staartpunt een witte, dikwijls blauw
achtige streep. De onderkant van de kop is 
gewoonlijk wit. hoewel bi j vele exempla ren ook 
nog schakeringen in b lauw en gee! voorkomen. 
De ruimten tussen de schubben vertonen een 
fraaie ornament-tekening in zwart en wit. die 
echter a ileen bij sli kbeweging of bij de indruk
wekkende a fweerhouding met opgeblazen ha ls 
zichtbaar wordt. 
b. fuscus (D u mer il & Bi bron): Bij dit 
ras is het green verdrongen door een danker. 
dikwijls somber o lijfbruin. 
c. tephrogaster (W a II ): Gelijk aan typicus, 
doch op de buikzijde overheerst een Iicht helder
grijs. 
d. rltodogaster (W a I I): Gelijk aan T ephra
gaster , echter met bleekrose buikstrepen tussen 
de zijlijnen. 
e. rhodonfus (W a II ): De dieren van dit 
ras zijn aan de bovenkant prachtig rose. terwijl 
de onderkant bleekrose is. 
Gewoonlijk komen slechts de rassen fypicus en 
fephrogasfer in de handel; de overige zijn 
slechts zelden verkrijgbaar. 
O nze s lang bereikt in volgroeide toestand een 
flinke lengte. Bij mijn importen heb ik meer
malen exempla ren van 160 tot 170 em aange
tro ffen. Het is echter moeilijk absoluut onbe
schadigde dieren van deze grootte te verkrijgen. 
daar dikwijls het tot een kleine hoorn vergroeide 
snuitschild (rostraal) a fgestoten is. Dit zal wei 
vcroorzaakt zijn doordat bij het vanr~en van 
p rooi tegen takken o f stenen is gestoten. Kleine 
exemplaren zijn meestal onbeschadir~d. 
Zeals bij bijna iedere s langensoort is ook de 
zweepslang haast nooit v r ij van parasieten. 
Meermalen vond ik bij importen uit Voor-Indie 
e,xemplaren die over het gchele lichaam flinke 
knobbels of puisten hadden. Door het open
trekken van de schilden en het maken van cen 
kleine snede met het scalpel in de tussenhuid 

kon ik de parasieten altijd verwi jderen. Het 
betreft hier een tot ongeveer 25 em lange wittc 
parasitaire worm, dun a ls een tennissnaar en 
met afgevlakte ovale kop. Bij de d irekt onder 
de huid levende worm betreft het volgens Wall 
de larvevorm van Pterocerus. Meestal vend 
ik deze parasiet in grate r~etale in het aange
taste dier. Door zorgvuldir~e verwijdering kon 
echter steeds r~enezing worden bewerkstelligd. 
waarbij het van bela ng is, dat de kop van de 
parasiet mede wordt verwijderd. A ile s lanr~en 
zijn thans gezond en wormvrij. Interessant is. 
dat ook andere slangen uit dit gebied d:e door 
mij zijn ge'importeerd. dikwijls in op zichzelf 
staande gevallen aangetast bleken te zijn. D it 
betrof o.a. Natrix stolata, Nafrix piscator. 
D endrelaphis frisfis, Naja naja en Vipera 
russellii. M ijten. teken of dergeli jke parasitaire 
aantastingen heb ik tot nu toe niet kunnen 
vaststellen; ook heb ik nooit een geval van 
mondrot gehad. 
Voor wat betreft de kweek meet ik dadelijk 
zeggen. da t het mij nog niet gelukt is een 
paring in mijn terraria te constateren. Dit om 
de eenvoudige reden, dat ik u itsluitend jonqe 
dieren houd ( 70-80 em). Aile drachtir~e wijfjes 
die door mijn handen gingen hadden gemid
deld een lengte van 130-170 em. De warp om
vat volgens Wall 3-22 jongen. terwijl volgens 
mijn ervaringen gemiddeld t - 12 jongen 
werden geboren, at naar gelang de grootte en 
de ouderdom van het moederdier. De jongen zi jn 
onr~eveer 25-37 em lang. Het o pfokken is niet 
moeilijk zolang voldoende kleine hagedissen 
binnen bet bereik van de jo nge d ieren zijn of 
met hagedissenstaarten gevoed kan worden. In
secten werden bij mij nooit geaccepteerd. 
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IJe narumlslroudiull 

Daar onze boomsnuffelaar een zwak giftige 
slang is, is het interessant iets over de gif
werking te weten. Wanneer het dier bijv. een 
volwasseD Lacerta nwralis aanvalt. probeert 
het altijd de buit in de nek te grijpen. opdat de 
hagedis geen gelegeDheid heeft, zich met succes 
te verdedigen. Na het aangrijpeD werkt de bek 
van de slang zich naar voreD, totdat de tamelijk 
ver naar achteren geplaatste giftanden hun 
werk kunnen doen. Het wacht tot de vergifti
gingsverschijnselen optreden, dat wil zeggen tot 
het prooidier verlamd o f dood is. Dan verslindt 
de slang zijn prooi in hoog tempo via de 
geweldig sterk uitrekbare slokdarm. Meestal 
wordt de hagedis in verlamde toestand. die ge
wooDlijk 2 a 4 minuten na de beet intreedt. ver
slonden. 
We zien dus dat het gif op koudbloedigen 
relatief laDgzaam werkt. Anders ligt d:t bij 
warmbloedigen. bijv. muizen. Met een sDelle 
stoot wordt de muis gepakt en binnen I tot 3 
minuteD heeft zij de laatste adem uitgeblazen. 
terwijl een gebeten hagedis die door de een of 
andere omstandigheid weer vrijkomt, bijna altijd 
pas na 30 a 40 minuten aan zijn eind komt. 
De gi fwerking op menseD is verschillend; blij
kens het volgeDde voorbeeld zijn er echter wei 
verschijnselen. Een pas aan l)ekomeD vrouwelijk 
dier met een lengte van on11eveer 160 em. had 
aan de rug een kleine verwonding, waarschijn
lijk veroorzaakt door de snavel van een vogel. 
Zeals gewoonlijk hielp mijn vrouw mij bij het 
verzorgen van de wond, door de kop van de 
s la ng vast te houden. Door het verslappen van 
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haar greep, door een onjuiste beweging of hoe 
dan ook, gelukte het de s lan11 haar in de hand
palm te bijten. Het kostte enige tijd voordat ik 
het dier door blazen met sigarettenrook met 
bijten resp. het inbrengen van gif kon Iaten 
ophouden. 
Na Z0·7gvuldige behandeling van de sterk bloe
dende wond, gingen wij verder met ODS werk. 
Een uur later was de bijtplaats blauwachtig 
verkleurd en de arm tot aan de elleboog Iicht 
opgezwollen. Verder trad de gehele dag duize
ligheid op. De volgende dag waren de ver
sch ijnselen echter geheel verdwenen en was 
aileen de bijtplaats nog gevoelig. 
Ikzelf werd en wordt echter vaak door boom
snuffelaars gebeten zonder daarvan ooit ge
volgen te ondervinden. Waarschijnli jk had het 
door de reis en de behandeling kwaad geworden 
wijfje lange tijd niet gebeten en mijn vrouw 
smaakte a ldus het twijfelachtige genoegen van 
de gehele gifwerking bij haar eerste gifslangen
beet. 
Over het houden van deze moo:e en interessante 
dieren zou ik het volgende willen zeggen. E r 
zijn maar weinig slangeD zo gemakkelijk in de 
verzorging a ls Ahaetulla nasuta. In het grote 
gezelschapsterrarium houd ik ze samen met 
Dendrelaphis tristis, Chrysopelea ornata. Dryo
phis piluerulentus en Boiga ceylonensis. 
Met hoog opgeheven kop, dikwijls zacht wie
gend, volgt zij opmerkzaam alles wat om haar 
heeD gebeurt, het lichaam in losse lussen op 
een tak, bijna nict te onderscheiden in de 
plantenranken. A ls ik nu een voedermuis in het 
terrarium doe, dan ziet men plotseling dat ver
scheidene ranken gaan Ieven; 10 tot 12 koppen 
schieten omhoog, peilen de buit en een levendig 
tongeleD begint, zodat het lijkt of ze een sigaret 
in de mond houden (de zweepslang heeft een 
witte tong ~ Red.), zoals Z. Vogel in zijn 
boek .. Uit het Ieven der Reptielen" zo treffend 
zegt. Het lichaam wordt nu ingetrokken en 
plotseling schiet de slang als een stalen veer 
naar voren en grijpt zijn buit. Met vrijhangend 
voorlichaam wordt de muis vervolgens ver
slonden. 
Het terrarium is met klim- en slingerplanten 
begroeid, terwijl er verder epiphyten in de 
vorken der takken staan. Water nemen de die7en 
bij het sproeien op; slechts enkele houden zich 
op bij het waterbassin op de bodem. Bevriende 
terrarianen houden hun dieren in hygii!nisch 
ingerichte bakken, dus zonder planten. Ook 
deze diereD doen het uitstekend. wat wei u:t 
hun v raatzucht blijkt. 
Ook wat betreft de warmtebehoefte is onzc 
slang bescheiden. Haar voorkeurstemperatuur 
beweegt zich tussen 20 en 25° C. maar ook bij 
16 o C namen zij bij mij nog voer a an. A Is 
pleegdier is zij dan ook zeer aan te bevelen, 
omdat zij niet aileen uit decoratieve overwe
gingen. maar ook als leveDdige slang een mooi 
en afgerond beeld biedt en bovendien met haar 
eetlust (hagedissen, muizen, mussen en kikkers) 
toont, wanneer zij zich goed voelt. 

Lit.: Wall. F., 1921: Ophidia taproban:ca The 
snakes of Ceylon. 



Mijn slangenterrarium 
R. M. llleeld(lh, Srlrledam 

De laatste tijd wordt er zeer wem1g over slan
gen en slangenterraria in ons maandblad ge
sehreven. De reden is waarschijnlijk dat het 
aantal liefhebbers van deze dieren geringer is 
dan dat van hagedissen en amfibieen. Reeds 
enige jaren houd ik vrijwel aileen slangen, in 
hoofdzaak muizenetende slangen. Het eerste 
jaar mislukte dit geheel, vele dieren stierven. 
Slangen zijn vrij duur, dat jaar kostte mij dan 
ook een behoorlijk bedrag. 
Ik besloot toen een nieuw terrarium te nemen, 
dat naar mijn mening het ideale slangenterrarium 
we rd. De afmetingen zijn 125 x 60 x 110 em. De 
zijruiten zijn in 2 stukken verdeeld. waarvan 
het bovenste dee1 naar hoven schuifbaar is. 
Voor verliehting zorgen 2 TL-buizen van ieder 
20 Watt. De verwarming bestaat uit een warm
telamp van 100 Watt en een bodemverwarming 
van 180 Watt. De 2 soorten verwarmingen met 
een totaal vermogen van 280 Watt worden door 
een thermostaat geregeld. Door het grate ver
mogen en die thermostaat verkrijgt men een 
constante hoge temperatuur. De temperatuur 
in mijn terrarium is steeds 30-32° C. De ver
liehting en verwarming gaan 's morgens om 10 
uur aan en 's avonds om 12 uur uit. dit gaat 
geheel automatiseh door een tijdklok. De grond
verwarming bestaat uit 6 theelichtelementen 
van ieder 60 Watt. Deze elementen zijn eehter 
in serie gesehakeld, namelijk 3 series van 2 
elementen, zodat het totaal vermogen 180 Watt 
wordt. Deze elementen zijn onder een aluminium 
plaat gemonteerd, waarop een laag zand ligt; 
hierdoor wordt de warmte goed verspreid. In 
het terrarium bevindt zieh een vijver, met de 
afmetingen 30 x 20 x 15 em, hetgeen voor vele 
soorten slangen belangrijk is. De aehterwand 
bestaat uit kurksehors. Op dit kurksehors zijn 
enige stronken hout bevestigd voor klimgelegen
heid. De warmtelamp sehijnt op een grate uit
stekende stronk waarop de slangen graag 
liggen. 

De bewoners van mijn terrarium zijn een Zu!d
Amerikaanse b<?omboa Co!'allus endrys cooki, 
ook wei hondskopboa genoemd, en 2 Aziat!sehe 
slangen, Psammophis schokari en Psammophis 
leithi. De boomboa is ongeveer 150 em lang en 
kan een lengte van 2 meter bereiken. Hij is in 
tegenstelling tot de andere boa's zeer dun met 
een in verhouding tot zijn liehaam grate kop. 
De kleur van dit dier is geelaehtig bruin met 
een ruitenpatroon, de staart is zwart met wit. 
Deze zeer bijzondere slang leeft van vogels. 
knaagdieren en hagedissen. Hij eet tamelijk veel, 
soms 5 muizen per week. Deze muizen worden 
door wurging gedood. Het is jammer dat deze 
slang zo weinig geimporteerd wordt. 
Psammophis schokari heeft een zeer groat ver
spreid!ngsgebied, namelijk van Noord-Afrika 
tot in Azie toe. In de natuur eet deze slang 
hagedissen, maar bij mij krijgt hij aileen muizen, 
welke hij graag eet. De kleur van Psammophis 
schokari is bruin met 2 onduidelijke lengte-

strepen op de rug. Psammophis leithi is veel 
mooier, met bru:n-zwarte en witte lengtestrepen. 
Deze slang wilde in het begin niet eten, maar 
nadat ik hem een muurhagedis had gegeven, 
began hij muizen te eten. Hij geeft eehter de 
voorkeur aan hagedissen. Beide soorten wurgen 
de muizen. Psammophis heeft een werkzaam 
gif, de giftanden bevinden zich eehter aehter 
in de bek. Daarbij komt nog dat ze nooit bijten, 
zodat praktiseh elk risico uitgesloten is. Ze 
Ieven in mijn terrarium als boomslangen en zijn 
bijna de hele dag in beweging, beide zijn zeer 
warmtebehoevend. Ze zijn ongeveer 120 em 
lang en zo dun als een pink. Wat voedsel be
treft zijn ze zeer voordelig, ongeveer 1 muis in 
de 3 weken. Ze hebben daarbij nog grate perio
den van ongeveer 3 maanden. waarin ze geen 
voedsel tot zich nemen. Moehten deze slangen 
in het voorjaar weer op de prijscourant van de 
heer Van Heusden komen, dan kan ik u beslist 
aanraden deze dieren te kopen. 
In het kort wil is nog enige belangrijke wenken 
geven voor het houden van slangen. Het ter
rarium moet ruim zijn, dit geldt vooral voor 
Coluber-soorten, voorzien van klim- en sehuil
gelegenheden en een waterbak. Het allerbe
langrijkste is een bodemverwarming, een dee) 
van de bodem moet eehter onverwarmd blijven. 
De bodemgrond moet kurkdroog zijn. Voor 
boomslangen is stralingswarmte aan te bevelen, 
liefst geen verwarmiJ;tgselement, daar die niet 
ver genoeg uitstralen. De muizen mogen niet te 
dik zijn, omdat slangen vet zeer sleeht ver
dragen. Voor slangen die een grate behoefte 
aan zoo hebben is het aan te raden een TUV
lamp te gebruiken, of anders op ieder voederdier 
een druppel A-D vitamine te Iaten vallen. Het 
bekende voedselweigeren van slangen is dikwijls 
ceo gevolg van te weinig warmte en sehuil
gelegenheid. Sommige slangen hebben een grate 
laag bodemgrond nodig, waarin stukken boom
wortel en steen zitten. Hierin kunnen ze dan 
wegkruipen. Dit geldt b.v. voor Vipera berus. 
Voldoet het terrarium niet aan deze eis, dan is 
de kans dat u het dier in Ieven houdt klein. 
W anneer de slangen ondanks goede verzorging 
toch voedsel weigeren, dan kunt u de dieren 
dikwijls met nestjonge muizen aan het eten 
krijgen, dit geldt vooral voor de luipaardslang 
Elaphe situ/a. Wanneer slangen gedurende een 
lange tijd veel voedsel krijgen, dan kan het 
gebeuren dat ze enige maanden geen voedsel 
tot zich nemen, dit is echter niet sehadelijk voor 
het dier. Van sommige slangen zijn gevallen 
van 1 jaar bekend! Daarna namen ze weer 
normaal voedsel tot zich. Slangen zijn over het 
nlgemeen moeilijk in Ieven te houden, dit geldt 
vooral voor muizenetende dieren, vis- en kikker
etende doen het vrijwel altijd goed. Ook bij 
deze slangen moet men er vooral voor zorgen 
dat de bodemgrond kurkdroog is. Ik zal in de 
toekomst meerdere artikelen over slangen 
sehrijven, wat de slangenliefhebbers, naar ik 
hoop, op prijs zullen stellen. 
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Kwce kresnltate n van 
Thamnophis s irtalis parie talis 

JV, /l . ltt•U8t , !Ua tutricltt 

Foto'• Dr. 1(, llach e r 

In de zomer van 1963 ontving ik van een 
vriend uit Canada twee slangen. gevangen in 
de omgeving van Winnipeg (Manitoba). 
Na vergelijking met hetgeen Klingelhoffer in 
zijn .. T errarienkunde" hierover schreef, kwam 
ik tot de overtuiging. dat het kleinste exemplaar 
( ± 70 em) een 0 Thamnophis sirtalis sirtalis 
was en de grootste ( ± I meter) een ~ Tham
nophis sirfalis parieta/is. Deze vertoonde in de 
donkere zijlijn op rege lmatige afs tanden kleine 
rode vlekjes, welke voo:al goed zichtbaar waren 
wanneer het dier pas gegeten had en de schub
ben dus verder van elkaar lagen. 
Dit ~ verraste mij in september 1963. dus kort 
nadat ik ze gekregen had. met 21 jongen. waar
van er twintig levensvatbaar bleken en vrij 
spoedig flink aten van de hen toegediende 
wormen. De geboorte van deze jongen heb ik 
goed kunnen volgen. Kort na elkaar kwamen 
de jongen ter wereld. elk netjes verpakt in een 
doorzichtig vlies waaruit ze zich direct daarna 
wisten te bevrijden om zo snel mogelijk een 
goed heenkomen te zoeken. 
Aangezien ik in die tijd nog niet was ingericht 
op het houden van nogal forse slangen en ik 
erg opzag tegen het voederprobleem in de 
komende winter (ik wist toen nog niet hoe 
gemakkelijk dit bij deze slangen was). heb ik 
de beide grote slangen en een deel van de 
jongen tijdens de vergadering van Lacerta in 
1963 in Rotterdam aan de daar aanwezige ge
gadigden verkocht en heb ik er slechts vier 
zelf gehouden. Een van deze vier werd later 
door een hazelworm doodgebeten en een van 
de andere heb ik nog uit de kaken van een 
hazelworm moeten redden. Nog steeds is er een 
duidelijk Iitteken van deze beet te zien en 
omdat dit Iitteken met de slang is meegegroeid, 
is dit nu 5 a 6 em lang. 
Deze bijterij v loeide volgens mij voort uit het 
feit. dat zowel de slangetjes als de hazelwormen 
met wormen gevoederd werden en een honge
rige hazelworm, als deze geen kans zag de worm 
te grijpen. zich dan maar in het slangetje vast
beet. De hazelwormen werden dus weggegeven 
en de drie overgebleven slangen groeiden voor
spoedig. op een menu van wormen, kikkertjes 
en vissen. 
Een slang blecf wat achier in de groei en was 
slanker van bouw. Dit bleek dan ook een 0 te 
zijn. Op 3 augustus 1964 nam ik de eerste 
paring waar en van dab tijdstip af en ook de 
gehele winter door werd regelmatig paring 
waargenomcn. gewoonlijk direct na het tijdstip. 
waarop ecn der beide vrouwtjes vervelde. 
Reeds voordat een ~ uit haar oude huid ge
kropen was begon het o zich om haar heen te 
strcngelen en ik kon waarnemen dat de paring 
direct plaats vond nadat de oude huid tot voor
bij de anale opening was afgestroopt. 



Oat de groei zo voorspoedig ging. ligt natuur
lijk ook aan het feit dat ik de dieren gedurende 
de winter niet heb Iaten winterslapen, maar in 
een verwarmd terrarium heb gehouden. 
Doordat mijn dieren zeer graag vis eten ( zie 
foto's) was het voederprobleem vrij eenvoudig 
op te lossen en wanneer ik eens niet aan kleine 
visjes kon komen, lukte het ook om ze met 
reepjes visfilet door de moeilijkste tijd heen te 
krijgen. Bovendien eten deze dieren ook nog 
steeds graag wormen en daarvan kan men op 
zachte dagen nog wei een voorraadje ver
zamelen. 
De beide vrouwtjes zijn nu ongeveer 1 meter 
lang en het veel slankere mannetje meet nu 
ongeveer 70 centimeter. 
Doordat ik regelmatig in herfst en winter 
1964 paringen waarnam. groeide de hoop op 
nakomelingschap in 2e generatie maar het is erg 
moeilijk om bij deze dieren drachtigheid waar 
te nemen. Op een gegeven moment meende ik 
een enigszins golvende lijn langs de Hanken 
van een der vrouwtjes waar te nemen maar 
het volgende ogenblik vraag je je dan weer 
af, of het geen verbeelding was. Daardoor was 
het toch nog weer een grote verrassing, dat 
deze slang twee dagen na die ( dus toch niet 
ingebeelde) waarneming, jongen had geworpen. 
De geboorte had plaats in het grote terrarium 

en de aanwezigheid van jongcn werd doo: mij 
op 28 maart 1965 ontdekt. Tot nu toe heb ik er 
veertien uit kunnen vangen. De slangetjes zijn 
nog erg schuw. bij de minste storing schieten 
zc weg, dit in tegenstelling met de grote sian
gen. die bij het openen van het terrarium ge
woonlijk naar me toe komen en letterlijk uit de 
hand eten. 
Nu zijn deze waarnemingen voor de kennis 
van de levenswijze van deze slangen van wei
nig waarde. Ten eerste zijn de dieren door het 
2 maal overslaan van de winterslaap veel 
sneller volwassen dan in de vrije natuur en van 
de tijdsduur tussen bevruchting en geboorte is 
niets te zeggen, want het is niet te constateren. 
welke paring tot de geboorte van de jongen 
heeft geleid. 
Wei is uit het voorgaande te concluderen. dat 
Thamnophis s. parietalis een gemakkelijk houd
baar dier is, met een voor een slang tamclijk 
uitgebreid menu (kikkers, padden, vissen en 
wormen), terwijl het bovendien met z'n gelc en 
zwarte lengtestrepen en rode puntjes een uit
zonderlijk fraai dier is, waaraan de liefhebber 
van slangen veel genoegen kan beleven. 
lnteressant zou het zijn, wanneer degenen, die 
in I 963 jonge slangetjes van mij koch ten, ook 
hun ervaringen met deze dieren eens op schrift 
wilden stellen. 

Slangen-eieren 
0. Itl. Hombroeh, Oo••rtoorne 

Half juni I 964 ving ik aan de Donau bij Nevi
Sad in Joegoslavil~ een Natrix natrix natrix L. 
Het terrein waar het dier vandaan komt, be
hoort tot het stroomgebied van de Donau. Hoge 
en droge gedeelten worden afgewisseld door 
lage en vochtige plaatsen. De zeer }age plaatsen 
vullen zich met water en vormen zo kleine, 
ondiepe meren. Het geheel is overdekt met een 
dichte vegetatie van grassen, struiken en moeras
planten. Een bij uitstek geschikte biotoop voor 
ringslangen. Bovendien kwamen in dit gebied 
veel amphibieen voor. Door mij werden waar
genomen Rana ridibunda ridibunda P., Rana 
esculenta L.. Bombina variegata variegata L., 
Bu!o bufo bufo L. en H yla arborea arborea L. 
Opmerkelijk was, dat deze laatste soort in de 
grasvegetatie huisde. 
Op 6 augustus 1964 legde de ringslang in mijn 
terrarium 15 eieren. De ei-afzetting duurde on
geveer een uur. De eieren kleefden aan elkaar 
en vormden een klomp. Voor de afzetting was 
de slang bedrijvig en probeerde op meer plaat
sen met de neus een gat te maken. 
De klomp eieren werd overgebracht in een 
glazen pot met vochtige turfmolm, afgedekt met 
sphagnum. De pot met eieren werd overdag 
verwarmd tot 28° C. 's Nachts daalde de tem
peratuur tot I 7° C. 
Op 25 september kwam het eerste ei uit, op 
4 oktober het laatste. Een ei bleek bedorven te 
zijn, terwijl twee eieren niet uitkwamen. Bij het 

openen van deze twee eieren bevatten zij vol
ledig ontwikkelde, doch dode dieren. Daar er 
geen spoor van bederf was waar te nemen, mag 
worden aangenome:1, dat de jonge dieren de 
eischaal niet konden doorbreken. 
De overige twaalf slangen kwamen voorspocd:g 
uit. Er verscheen eerst een circa I em lange 
scheur in de eischaal. De randen van deze 
scheur krulden om, waardoor de jongen du:de
lijk zichtbaar werden. Zij bleven alvorens naar 
buiten te komen nog geruime tijd (soms ccn 
dag) in het eivocht Jig gen. De uitgekomen 
slangetjes werden gezamenlijk in een klein, vcr
warmd terrarium met waterbak ondergebracht. 
In het terrarium gebrachte kleine kikkertjes 
werden niet gegeten. Pas na de eerste vervell!ng 
namen de dieren voedsel op. Regenwormen wer
den echter nimmer gegeten. T och namen de 
dieren tussen het tijdstip van uitkomen en eerste 
vervelling in volume toe. De slangen werden 
na enkele dagen gescheiden en in groepjes van 
drie stuks in kleine terraria overgebracht. Toen 
er geen zeer kleine kikkertjes meer waren, werd 
met kleine kikkers gevoerd. Tot ieders verbaz!ng 
gingen deze grotere kikkers met evenveel gemak 
naar binnen als de zeer kleine. Na zes weken 
verkeerden aile slangen in goede conditie en 
waren op enkele na aile tweemaal verveld. 

Tenslotte werden de dieren ter beschikking van 
de leden van de werkgroep Rotterdam gesteld. 
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Agkistrodon halys (Pallas) 

Agkistrodon hal ys ( P a ll a s) , een mooi en be
trekkelijk kleine slang, is afkomstig uit Azie en 
volgens de literatuur in Zuidoost-Europa ver
tegenwoordigd door de ondersoort caraganus 
(E i c h w a l d). 
Deze groefkopadder met zijn lange, iets ver
hoogde kop, die met 9 grote schilden bezet is, 
bereikt een lengte van 60 em. Het lichaam heeft 
23 rijen gekielde schubben. Vlak achter bet oog 
strekt zich een brede, zwarte band tot achter 
op de kop uit. Het dier is lichtgrijs, terwijl 
langs beide zijden van het lichaam zich in een 
rij zwarte halve cirkeltjes bevinden, die met 
en:ge tussenruimte tegenover elkaar geplaatst 
zijn. De buikzijde is met onregelmatige, don
kere vlekken bezet. De ·korte staart is geel. 
Dlt kleurpatroon geldt althans voor bet door 
mij verzorgde dier Waarschijnlijk komen bij 
deze soort ook kleurvarieteiten voor. 
Het terrarium is ingericht met grof rivierzand 
en enkele stenen en succulenten, die als schuil
plaats dienen. Als voedsel worden aileen muizen 
aangenomen. 
D:ie maanden nadat bet dier in mijn bezit 
kwam, en wei op 9 september 1964, vond on
verwacht de geboorte van 5 jongen plaats. De 
jongen kwamen opgerold en in een doorzichtig 
vlies gehuld ter wereld. Dit vlies werd zeer 
spoedig doorbroken. Een van de dieren echter 
slaagde bier niet in en is waarschijnlijk ten 
gevo!ge daarvan gestorven. Een uur na de ge
boorte waren de vier overige reeds tot een 
volledige vervelling overgegaan, wat van belang 
was voor hun welzijn. De diertjes, niet Ianger 

dan 12 em, waren bet volkomen evenbeeld 
van het moederdier. 
Zoals zo dikwijls, als men jonge terrarium
dieren wil grootbrengen, vormde het voedsel 
een groot probleem. T oevallig beschikte ik 
over jonge nestmuizen, maar dit werd een 
teleurstelling daar deze onaangeroerd bleven. 
Gelukkig werd op 20 september door drie 
exemplaren bet eerste voedsel aangenomen en 
wei kleine kikkers, Rana temporaria. Ze werden 
op de voor deze slang gebruikelijke manier, de 
gifbeet, bemachtigd. Het vierde dier is na 6 
weken gestorven, zonder voedse) te hebben 
aangenomen. De andere drie deden bet uit
stekend en waren 5 maanden na de geboorte 
reeds tot 25 em uitgegroeid. Het voedsel is bij 
kikkertjes gebleven, daar alle andere aange
boden voedsel nog steeds wordt geweigerd. 
Hieruit blijkt, dat ze niet gemakkelijk van bet 
eerst aangenomen voedsel op iets anders over
gaan. Misschien komt bier verandering in 
wanneer ze worden ondergebracht bij bet 
moederdier, als zij uit baar w.interrust komt en 
haar muizendieet bervat. lnmiddels is hun spe
ciaal zintuig voor bet opsporen van warm
bloedige dieren (de warmtegevoelige opening 
of groef tussen neusgat en oog) nog niet van 
nut geweest, naar ik veronderstel. 
Als besluit kan ik iedere houder van gifslangen 
bet bouden van deze mooie, maar weinig aan
geboden dieren aanbevelen. 
N.D. Onder verwijzing naar de waarsc:huwing in het 
April-nummer van de lopende jaargang, willen wij er 
nogmaals op wijzen, dat met deze z e e r g i f t i g e slang 
de uiterste voorzic:htigheid gcbodcn is. Red. 

W at is de oorzaak? 

Dit artikeltje is bedoeld om iets meer te weten 
te komen over de oorzaak van bet vroegtijdig 
doodgaan van jonge bagedissen. lk meen name
lijk, dat er in bet terrarium wei veel hagedisjes 
geboren worden, maar dat· er slechts weinige 
tot volle wasdom komen. In een kweekbakje van 
48 l x 25 b x 55 h met slechts weinig planten, 
matig vochtig en een dagtemperatuur van 25 tot 
27o C, met een nachtelijke afkoeling tot 20° C, 
werden onder dezelfde omstandigheden de vol
gende successen en mislukkingen verkregen: 
jonge Surinaamse daggecko's (waarschijnlijk een 
Gonatodes-soort) werden groot, evenals jonge 
Gonatodes vittatus. Ook jonge Tarentola groei
den op. Anolis carolinensis werden enige malen 
volwassen (zorgden zelf weer voor nakweek), 
doch andere dieren van dezelfde soort stierven 
onder krampverschijnselen v66r ze drie maanden 
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oud waren. Jonge Anolis lineatus, die rustig op 
een blad lagen, vielen plotseling naar beneden 
en waren dood! Anolis pulchellus-jongen leefden 
maar drie dagen. 
In alle gevaHen: voldoende klein voer, vita
minen, kalk (in de vorm van Savaltabletten) 
en bestraling met een TUV -Jampje. 
Wat kan de oorzaak zijn van zulke grote ver
schillen? Wie kan er iets meer over vertellen? 
Wie heeft dezelfde ervaringen opgedaan? 

Vraog en aanhod 
AANGEBODEN: 1 Epicrates spec. (waarschijnlijk niet 
cenchris) ruim 1 meter lang, mist ong. 7 em staart. 
10 Xenopus laevis, 4-5 em. 
Alles samen tegen: 
2 paartjes Anolis van ong. 15-18 em (niet carolinensis) 
of 1 paar Phelsuma (kleine soort, bijv. lineata). 
Zoologisch Laboratorium, Rijksstraatweg 78, HAREN, 
Groningen. 


