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Liasis amethistinus 
Aileen al de kop van Llasls amethlstlnus 
(Schneider 1801) is ruim voldoende om 
deze australische python van aile andere slan
gen te onderscheiden. 
Het meest karakteristieke is wei dat de hele 
bovenkant van de kop, van voor tot achter, 
bezet is met grote schilden. Oat is bij boa's 
en pythons ongewoon. Wei is het normaal bij 
de meeste andere slangen (o.a. bij aile Colu
bridae en Elapidae), maar daar zijn de schil
den veal kleiner in aantal. Op de toto ziet U, 
boven op het achterste deel van de kop, 
maar liefst drie paar grote z.g. parietale schil
den: een unlcum. De kop kan behoorlijke af
metingen hebben, en dan lijkt het wei als of 
ze met van die belgische kasseien (z.g. kin
derhoofdjes) geplaveld is. 
De ogen zijn voor een python opmerkelijk 
groot. Let U verder op het grote aantal lorea
len, de hoge lablalen, en op de groeven die 
in de eerste vier labialen zljn te onderschei
den. Nog duidelijker zijn twee van zulke 
warmte-gevoelige groeven te zien in het ros
tral (snuitschild). De meeste pythons bezitten 
dergelijke groeven. 
Wordt daze slang nu aileen om die grote 
schilden op de kop nlet tot het genus Python, 
maar tot het genus Llasls gerekend, of zljn er 
andere redenen? Mij is dat niet duidelijk. 
Vroeger noemde men het dier Python amethls
tlnus. Stu II (1933) deelde hem weer in bij 
Llasls, zonder daarvoor een verklaring te ge
ven. Opmerkelijk is het volgende. B r o n -
g e r s m a (1953) beschreef een nieuwe py
thon-soort uit Nieuw-Guinea, en wist eigen
lijk niet goad of hij de nieuweling nu bij 
Llasls of blj Python moest indelen - zo on
duidelijk zijn de verschillen tussen die twee 
genera. Aileen op geografische gronden be
sloot B r o n g e r s m a toen tot de naam 
Llasls boelenl, en niet tot Python boelenl. We 
mogen wei zeggen dat de genera Python en 
Llasis zeer nauw aan elkaar verwant zijn. 
Het exemplaar op de voorpagina werd in 
1968 gefotografeerd in de Zoo te Antwerpen. 
Het lichaam van het dier had zo ongeveer de 
dikte van een pols, de lengte schatte ik op 
een meter of vier (een slanke slang dus). 
Stu II (1933) heeft een onderscheiding in 
twee ondersoorten aangebracht: L a. ame
thlstlnus en L a. klnghornl. Aan de hand van 
de toto is echter niet uit te maken tot welke 
ondersoort dit exemplaar behoort. De onder
scheiding is trouwens omstreden: W o r r e II 
(1961) stelde de twee weer synoniem. 

Llteratuur 
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Australisehe reptielen II 
Rotspytltons (Liasis) 

door A. J, ZtCJ irae nbe rg, Dr. Jlllardi B eckmandngel 3 3 7 , Jllaardin gen Folo's G. Foekema 

Dit maal wil ik in deze serie anikelen de rots
pythons (genus Liasis) bespreken, waarvan Au
stralie 6 vormen kent, echter met versche idene 
ondersoorten. Nieuw Guinea, Timor, de Bismarck 
Archipel, de zuidelijke eilanden van de Filippij
nen, enkele andere eilanden van de Indonesische 
Archipel en Austra lie zi jn de plaatsen waar deze 
verwanten der echte pythons te vinden zijn . Ze 
wijken van hun bekende fami lieleden af door 
meer gelijkmatige en grotere kopschubben. 
De naam rotspythons is enigszins misleidend, om
dat de indruk gewekt wordt met klimmendc en 
in rotsachtige gebieden levende slangen te doen 
te hebben. De rotspythons van Australie houden 
cr echter een terrestrische leefwijze op na (behalve 
L. amethistinus) en zijn doorgaans daar te vinden, 
waar vee! water voorhanden is, o.a. in de man
grove-woud en. D e dieren tonen geen bijzondere 
voorkeur voor rotsachtige plaatsen, ofschoon som
mige soorten wei tussen rotsspleten of onder een 
rotsblok een schui l- of rustplaats zoeken . 

Fami lie BO IDAE 

Subfamilie PYTHON INAE 

Liasis fusws fuscus P et ers - de bruinc rots
python. 
Een betrekkelijk zeldzame, uit bet noorden van 
Australie afkomstige python, die een lengte van 
2,15-2,40 m bereikt. Hij houdt zich voora l in d e 
buurt van ri\'ieren, meren en beken op. De rug
zijde is lichtbruin, terwij l de buikzijde meer gee! 
van kleur is. H et aancal eieren bedraagt gemiddeld 
30 stuks. Bij deze ondersoon zijn twee paar pre
fronta le schubben aanwczig. 

Liasis fuscus, ill Exotarium - Frankfurt a. M 

Liasis cbildreni, in Artis - Amsterdam 

Limis fuscltJ rdberlisii P eters - D'Alberti's 
rotspython. 
Ofschoon oorspronkelijk a ileen van N ieuw Guinea 
bekend, kan men hem tegenwoordig ook in Noord
Australie tegenkomen. Hij haa lt een lengte van 
ongeveer 2,50 m en voedt zich, evenals a ile andere 
sspp., met allerlei homoiotherme d ieren. De vrij 
donkere kop tekent zich duidelijk af tegen d e 
bruin geklcurde rug. D e buikzijde is Iicht van 
kleur. Ook d eze ovipare python ( ± 30 eieren) is 
ongevaarl ijk en houdt zich bij voorkeur op in de 
omgeving van water. Een paar, vrij grote, pre
frontale schubben. 

LiciJis olittrueus oliwrceus G ra y - geen neder
landse naam. 
Een uitsluitend de met bossen begroeide kuststre
ken van Noord-Australie (Western Australia) be
wonende rotspython, die aan de rugzijde olijfbruin 
van kleur is. De buik is gee!. De drie laatste on
dersoorten zijn aile min of meer uniform van 
kleur en hcbben nauwelijks enige tekening. Het 
wijfje van L. o. o/it;flceus legt zo'n 20 of meer 
eieren, welke na een incubatietijd van ongeveer 
7 weken uitkomen. Volwassen dieren kunnen zo' n 
2,25 m lang worden. Aantal bu ikschilden 349-361. 
H et voedsel (rauen, konijnen e.d.) wordt, a lvo
rens te worden verslonden, eerst gewurgd. Daar
toe kronkelt de slang zich om de tegenspartelend e 
prooi en drukt zo lang dat bet slachtoffer door 
ademnood stikt. Oat de zgn. wurgslangen bij de 
omknelli ng aile botten van hun prooi vermorze
len, is een onjuiste gedachte bij vele mensen. 
Slechts sporadisch zal een botje gebroken worden. 
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Liasis childreni childreni 

Liasis amethistinus kinghomi S t u I I - de ro ts
python. 
Ind ien men over slangen leest, komt steevast weer 
de vraag naar voren wa t nu eigenlijk de langsce 
slang ter wereld is. Volgens de een is dat de 
Anaconda ( E11nectus 11111ri1111J) van Z uid-Amerika, 
volgens een ander valt die eer te beurt aan de 
Nets lang ( Python retiwlat11s), afkomstig uit Zuid
oost-Azie. Een geheel bevred igend antwoord heb 
ik daarop nog niet kunnen vinden. Ook niet wat 
betreft de tot nu toe bekend zijnde maximum 
lengtes d er genoemde dieren. Voor Austra lie geldt 
een dergelijk probleem echter niet meer. Daar 
werd in 1948 in de buurt van Cairns ( noorden 
van Queensland) een rots python gedood, die een 
lengte van 8, 50 m had. Daarmede behoort deze 
python to t een d er grootste slangen ter wereld, 
terwijl hij in Austra lie zelf onbetwist de langste is. 
De gemiddelde Iengie van een volwassen rots
python ligt echter veel lager - tussen de 4 en 5 rn. 
D e ondersoort kinghom i wijkt van het type-exem
plaar af door zij n beschubbing en een duidelijker 
tekening. De rugzijde is brui n met een donkere 
tckening van banden en vlekken. D e buikzijde is 
roomkleurig. D e slang word! vaak verward met de 
Austra lische python ( M orelia spilotes). Hij onder
scheidt zich van deze soort onder meer door de 
beschubbing op de kop. Het verspreidingsgebied 
van d e rotspython omvat het noordoosten van 
Queensland . Hij bewoont daar de regenwouden 
en is d ikwij ls in de buurt van water ' te vinden. 
H et voedsel, dat hoofdzakelijk 's nachts wordt vee· 
kregen, bestaat uit allerlei vogels, ratten, konijnen, 
wallabies e .d. H et dier verschui lt zich in holen, 
tussen rotsspleten of onder stencn. D e voortplan· 
ting is ovipaar ; waarnemers melden dat wij fjes 
zich soms om het legsel, dat uit 20 ii 30 eieren 
bestaat, kronkelen. Een vorm van broedzorg, wel
ke ook van andere pythons bekend is. De jongen 
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zijn bij het uitkomen al zo·n 50 em lang. Volwas
sen d ieren kunnen fl ink bijten, voora l bij gevaar of 
verstoring der rust. 
Van N ieuw Gui nea en de Indonesische Archipel 
is de ondersoort L. a. amethistin11s bekend. 

Lias is childreni childreni Gr ay . de gevlekte 
rotspython. 
D eze subspecies, die iets meer d an 2 m lang 
wordt, heeft een zeer groat verspreidingsgebied . 
H ij bewoont de kustgebieden van Noord- en West
Australie, zuidelijk tot aan Perth. Hij is geel
brui n met donkerbruine banden, terwijl de vlekken 
op d e zijden van het lichaam steepen vormen. Op· 
merkelijk is de donkere streep aan d e zij kant van 
de kop, welke door het oog loopt. Het aantal 
buikschi lden ( ventra lia ) varieert van 255-290. 
Het voedsel bestaat weer uit ratten, konijnen en 
andere warmbloedige dieren. Hoewel deze ond er
soon in het noorden van Australie vrij a lgemeen 
is, is tach weinig over de biologic van het d ier 
bekend . Het aantal eieren, dat word t gelegd, vari
eert van 25·35 stuks. 
In Australie word t deze slang ook wei ·children·s 
P)•thon· genoemd, ni et omdat het d ier zich tot 
kind eren aangetrokken voelt o.i.d., doch ter ere 
van de Britse onderzoeker Dr. C h i I d r e n. 

Liasis childreni perlhensis S t u II - de d werg
python. 
D eze ond ersoort wordt ook wei a ls een aparte 
soort - L. perthemis - beschouwd. Hij is zeer 
nauw verwant met de vorige subspecies en ver
schilt daarvan a ileen in beschubbing en lengte. Zo
a ls de Nederlandse naam reeds suggereert, hebben 
we hier te doen met een zeer kleine python, wat 
bij deze d iergroep een uitzond ering genoemd mag 
worden. D e dwergpython bereikt een Ieng ie van 
hoogstens 60 em. De •terra-typica· van deze slang 
is gelegen in d e buurt van Perth in West-Austra
lie. Het dier heeft d rie paar prefrontale schubben. 

Liasis amethistinus, i 11 Zoo - A n tw erpen 



Ultravioletlampen in het terrarium 

door G. S. 11nn Bruggen, Kleine Beerpad 88, Eindlao11en 

en drs. R. de Lang, BurJl. Znnet~eldsCraat 2'16, ltlaassluis 

Op pag. 67 vau de Jopmde jaargatlg heeft de heer de La 11 g t'ele, zo uiet aJJe, z,oor- eu uadeletl 
z•atl UV-Iampeu iu het terrari11111 opgesomd en besproken. Eeu nadeel, de kam op conjrmctit'itis ( oog
otllstekiug), lt'aS z.i. zo get·aarlijk dat er t•oorzorgsmaatrege/en tegetl moesten u·ordeu getroffen: bet 
plaatseu t'atl ee11 p/aatje perspex of plexiglas t•oor de UV-Iamp. Het gebmik t•au zo'11 filter heeft in
t'loed op de be11odigde bestrali11gstijd, de beer de Laug ku·am tot ee11 form11le ti'aamit deze bestra/ings
tijd u·as te berekenm, e11 u·aarit1 deze afhanke/ijk u·erd gesteld t•atJ l'ier factoreu: het /ampt)'pe, IJt:t 
filter, bet gewicht z;an het dier, e11 de bestraa/de opperz,Jakte t'atl het dier. 
Op dit artikel is een reaktie gekometl t•atl de beer van B r 11 g g en, die de waarde z·atl UV-/ampeu 
t'Oor het terrari11m sterk betu•ijfe/t. Deze reaktie dmkkeu wij hiu af, get•olgd door ee11 kommeutactr 
~·r op t•an de beer de Lang. Deze reageert dam·in op de arg11mente11 t'an de heer t'atJ Bmggen, en Iicht 
::tlige pm1tet1 11it zijtl eigeu artike/ tutder loe. 

REAKTIE 
Het artikel van de heer R. de Lang over Ultravio
letlampen in het Terrarium heb ik met veel be
langstelling gelezen. 
Gaarne wilde ik echter een ernstige waarschuwing 
Iaten horen voor het in praktijk brengen van de 
doseringstabel. 
Om de ondeugdelijkheid van deze tabel aan te 
tonen kan ik het beste een voorbeeld geven. 
We hebben een terrarium met: 
1 Lacerta agilis (zonminnend) 
1 Ang11is fragilis {veel minder zonminnend) 
1 B11fo t'iridis (aileen actief tijdens de schemering). 
Van deze drie dieren heb ik gemiddelde gewichten 
en oppervlakten bepaald. Deze waren: 
Lacerta agi/is gewicht 7 gr opp. 9,8 cm2 

Ang11is fragilis gewicht 22 gr opp. 35,0 cm2 

B11/o t'iridis gewicht 30 gr opp. 24,0 cm2 
Nu bestralen wij dit terrarium met een eenvoudige 
Philips hoogtezon op een afstand van 100 em 
door een perspexplaat van 2 mm. De factor wordt 
dan 1,8. 
Gaan we nu met de formule te werk dan zien we 
bijzonder onaanvaardbare bestralingstijden er uit 
roll en. 
De Lacerta agi/is moet circa 1,3 min. per dag 
bestraald worden. 
De At1g11is fragi/is moet circa 1,1 min. per dag 
bestraald worden. 
De B11fo viridis moet circa 2,2 min. per dag 
bestraald worden. 
Het dier dat in de natuur de minste behoefte heeft 
aan zon zouden we de meeste UV moeten toe
dienen. Met welke gevolgen? 
De berekende tijden gelden ook nog aileen wan
neer we de dieren uit het terrarium halen en apart 
bestralen, hetgeen in de praktijk natuurlijk niet 
wenselijk noch uitvoerbaar is. Zouden we de be
rekening voor de combinatie maken dan moeten 
we de gewichten en oppervlakten sommeren en in 
de formule stoppen, hetgeen een bestralingstijd 
van ca. 1,5 minuut oplevert. De dichtst bijkomen
de bestralingstijd hiervan is die van Lacerta agi/is 
met 1,3 min. Het verschil bedraagt echter altijd 
nog 0,2 min. of 15%. 

Wanneer nu het alternatief voor het gebruik van 
een hoogtezon is, het gevaar van overdosering 
van vitamine D, dan concludeer ik dat het doel 
voorbij geschoten wordt. 
Wanneer ik dan ook nog uit ervaring weet dat 
Lacerta agi/is in een prive terrarium gedurende 
vijf jaar reeds in goede conditie is terwijl het 
menu voor deze dieren erg eentoning is, maar er 
wel vitamine aan het drinkwater wordt toege
voegd, dan vraag ik mij af: waarom hoogtezon? 
Men zou nu uit bovenstaande berekeningen nog 
kunnen concluderen dat ik wil betogen dat een 
bestralingstabel voor aile diergroepen een onmoge
lijkheid is, en het dus gaat zoeken in de richting 
van meerdere tabellen voor de diverse groepen. 
Dit behoort m.i. ook tot de onmogelijkheden, ter 
illustratie het volgende voorbeeld. 
Rana esCIIIetlta en Rana temporaria zouden ogen
schijnlijk in de zelfde tabel thuis horen. Wanneer 
we echter deze twee in Nederland voorkomende 
soorten gaan bestuderen in de natuur dan blijkt 
dat R. esCII/enta graag zonnebaden neemt terwijl 
R. temporaria dit nooit doet. Dit is te verklaren 
door het feit dat eerst genoemde in Nederland zijn 
noordelijkst verspreidingsgebied heeft, terwijl Rana 
temporaria zelfs in Skandinavie voorkomt en dus 
veel minder zon afhankelijk is. Hetgeen ook blijkt 
uit het feit dat Rana Jemporaria reeds in februari
maart actief is, terwijl Rana esCII/enta dit pas 
wordt in mei. Zelfs deze twee soorten zijn qua 
UV-bestraling dus niet te vergelijken. 
Mijn conclusie is dan ook: 
1. Het zou aanbeveling verdienen vitamine D 

zich te Iaten ontwikkelen op de natuurlijke 
wijze door bestraling met UV -Iicht. 

2. Dit is voorals nog niet mogelijk (zonder kans 
op gevaar voor onze dieren) door de wanver
houding die er bestaat tussen onze technische 
kennis van UV en de biologische kennis van 
onze dieren. 

3. Gebruik daarom vitamine opgelost in het drink
en of sproeiwater in de veilige concentratie 
van 10 druppels 'Multi vitamine' van Duphar 
op 1 liter water. Treden er dan bij zonminnen-

85 



de dieren alsnog rachitus-verschijnselen op, 
verhoog dan de concentratie of geef in de zo
mer extra zonnebaden. 

4. Probeer zo snel mogelijk het gebrek aan ken
nis van ooze terrariumdieren op te heffen door 
onderzoek te plegen op het gebied van ver
spreidingsgebied, biotoop, makro- en mikro
klimaat. Hier ligt een interessant terrein voor 
de herpetogeografische dienst ( uitbreiding van 
de waarnemingskaartjes met deze gegevens), 
de werkgroepen, en de eenling die op vacantie 
dieren vangt; terwijl voor de buiten-Europese 
soorten een beroep gedaan moet worden op de 
onderzoekers die hierover in ons blad publi
ceren. 

5. Slechts met voldoende van deze gegevens is 
het niet aileen mogelijk een gemotiveerde be
stralingstijd per soort te realiseren, doch ook 
om tot een doelmatiger terrariuminrichting te 
komen. 

Tenslotte nog een woord van troost voor Philips: 
kopen we hun hoogtezon niet, dan toch altijd nog 
wei hun vitamine. 

KOMMENTAAR 

Op de reaktie van de heer G. S. van Bruggen op 
mijn artikel over het gebruik van UV-lampen in 
terraria kan ik het volgende zeggen. 
In de eerste plaats wit ik ingaan op de vraag van 
de heer van Bruggen 'waarom hoogtezon ?' Zoals 
ik al vermeldde in de inleiding van mijn artikel 
is de belangrijkste reden om te bestralen met UV
licht simpelweg het gemak van deze methode. 
Daarbij komt dan nog, dat overdosering van 
vitamine D zeer waarschijnlijk met UV-bestraling 
onmogelijk is. Er is een aanwijzing dat een over
maat vitamine D weer door UV~licht van dezelfde 
golflengte die het vormde, afgebroken wordt. Bij 
toediening van vitamine D zelf lijkt me over
dosering, net als bij de mens, heel goed mogelijk, 
vooral bij dieren die een relatief zwaar beender
skelet bezitten zoals b.v. schildpadden, vooral als 
deze dieren zich dan nog eens in een vitamine D 
gevoelige periode zoals de jeugd bevinden. 
Het voorbeeld van de reeds 5 jaar in goede kondi
tie verkerende LAcerta agilis vind ik niet voldoen
de spreken. Het kan immers heel goed zijn dat 
LAcerta agilis, die vooral in de minder zonrijke ge
gematigde streken voorkomt, een kleinere vitamine 
D behoefte heeft dan vele andere dieren, en dat 
het wei misgelopen zou zij n (door overdosering 
van vitamine D) bij een jonge schildpad. 
Het is verder logisch dat de heer van Bruggen 
een grotere dagelijkse bestralingstijd vindt voor 
een Bufo viridis dan voor een LAcerta agilis. Dit 
is een direkt gevolg van de door mij opgestelde 
formule: des te groter de verhouding lichaams
gewicht/bestraald oppervlak, of te wei des te ron
dec en dikker het dier, des te groter het aantal te 
bestralen minuten. Des te platter en kleiner het 
dier, des te korter de bestralingstijd. Het is echter 
helemaal niet de bedoeling de gegeven tabel voor 
diverse diersoorten tegelijk te gebruiken, zoals de 
heer van Bruggen dat doet. Wat wei de bedoeling 
is, dat is (zie de condusie) dat de tabel een lei
draad is voor een ieder om hiermee zelf voor iedere 
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diersoort de optimale dosis vast te stellen. Zo 
komt men dus tot diverse tabellen. Het ging er mij 
met de gegeven tabel aileen maar om, een orde 
van grootte aan te geven. Door het feit dat in de 
tabel factoren tot op 0,1 nauwkeurig staan, moet 
men zich niet in de war Iaten brengen. Dit sugge
reert wei een behoorlijke nauwkeurigheid, maar in 
feite is dit zo maar een keuze, omdat de werke
Iijke nauwkeurigheid onbekend is. 
Een ernstige waarschuwing dienen we mijns in
ziens pas te Iaten horen (en dat niet aileen, ook 
Iaten publiceren in 'Lacerta'), als we de indruk 
hebben dat bepaalde tijden beslist te lang of te 
kort zijn voor een bepaalde diersoort, met vermel
ding van de andere gegevens (zie onder het hoofd 
Dosering UV -Iicht, einde b). 
Het onderzoek naar de leefomstandigheden van 
een diersoort, dat de heer van Bruggen in zijn 
conclusie 4) voorstaat is zeker nuttig. Het is hier
bij ook mogelijk om door metingen in de natuur 
tot een verantwoorde tabel per diersoort te komen. 
Echter, dit is een zeer arbeidsintensief en kost
baar onderzoek, dat grotendeels alleen door we
tenschappelijk geschoolde mensen kan worden 
gedaan. Maar wellicht zijn er geen wetenschaps
mensen die een dergelijk onderzoek interesseert, 
te meer omdat het eenvoudiger en waarschijnlijk 
goedkoper is om in een laboratoriumonderzoek de 
vitamine D behoefte, de mate van vorming van 
vitamine D bij bestraling, en zo de juiste bestra
lingstabel te bepalen. De kans op wetenschappe
lijke interesse hiervoor acht ik groter. Maar wie o 
wie? ' 
Als enige blijft dan voorlopig over het voorzichtig 
experimenteren van de liefhebbers van amfibieen 
en reptielen. Ik besef hierbij wei degelijk dat het, 
zelfs voor wetenschapsmensen, vaak moeilijk zal 
zijn om b.v. vast te steilen of de ziekte of dood 
van een dier aan een tekort of een teveel aan UV · 
Iicht of vitamine D te wijten is. Maar we kunnen 
in ieder geval de condities waaronder de dieren 
gehouden worden kiezen, meerdere exemplaren 
van dezelfde soort onder dezelfde condities be
stralen, proberen door de sektiedienst te Iaten 
vaststellen of de dieren rachitisch zijn of niet, enz. 
Uiteindelijk kunnen we dan op deze manier meer
dere bestralingstabellen krijgen met de bestralings
grenzen en/of de optimale tijden. 

SUMMARY 

This second article about the use of UV -lamps in 
the terrarium is a reaction to the article which 
appeared on page 67 of our current volume. The 
author of the first article replies to this. 
Mr. van B rug g en doubts the exactness of the 
formula and the accompanying table (table II) 
for exposure to UV-light as drawn up by Mr. de 
L a n g. He puts forward the following example: 
LAcerta agilis (weight 7 gram, surface 9,8 cm2 ) 
should be exposed for 1.3 minutes per day with a 
certain lamp-filter combination; and Bufo viridis 
(weight 30 gram, surface 24 cm2) should need 
2.2 minutes per day with the same lamp-filter 
combination. This seems defenitly wrong in view 
of their respective needs for sunning. After men
tioning a few more arguments and examples, 



Mr. van Bruggen comes to the conclusion, that by 
using UV-lights one overshoots one's mark. He 
thinks that it is better to administer Vit. D direct
ly, even if it is less natural. 
Mr. de Lang, the author of the original article, 
points out that Mr. van Bruggen took the formula 
and accompanying table too literally. It was 
only meant as a guide to a basic starting-point 
from which the right timing could be found for 
every specific animal group. Mr. de Lang is sorry 

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

DATZ 1969/9 
Zucht der Argentlnlschen Landschlldkr6te (Testudo 
chllensls) 
door JDrgen Rottmann 
De winterslaap, het paren, het leggen van eieren en 
de ontwikkeling van de jongen van deze landschild
pad worden beschreven. 

DATZ 1969/10 
Der Talpan (Oxyuranus scutatus) 
door Uwe Peters 
Deze grootste gifslang van Australia blljkt in het 
terrarium goed houdbaar te zijn. (De Julste naam is 
overigens, volgens de mlj ter beschfkking staande 
literatuur, Oxyuranus s c u t e I I a t u s). 

DATZ 1969/10 
Pflege und Zucht des Zwergkrallenfrosches (Xenopus 
gUll) 
door Hanna Gutekunst 
Een levendige beschrljvlng van het doen en Iaten van 
deze klauwkikker in gevangenschap, tot aan het af
zetten van de eieren toe. De larven hadden vljf we
ken nodig voor de ontwlkkeling van ei tot komplete 
kikker. 

DATZ 1969/11 
Uber den Subspecies-Status sOdbraslllanlscher Bufo 
lcterlcus 
door Dr. Paul MUller 
Aan de hand van exemplaren van Rio Grande do Sui 
en van de omgeving van Sao Paulo trekt de schrijver 
in twijfel, of de onderscheiding van de ondersoort 
Bufo ictericus mertensi Crochan 1950, gerechtvaar
digd is. 

VRAAG EN AANBOD 

Gevraagd: Antiquariaat Junk N.V., Postbus 5, Lochem 
zoekt complete of bijna complete series van 'Lacerta'. 
Gaarne offerte. 

Aangeboden: 1 Chrysemys picta bellii (10,5 em), 
f 10,-; 1 Chrysemys plcta picta (8,5 em), f 10,-; 
1 Kachuga tecta tentoria (6,5 em), f 7,50; 1 Pandanus 
(moerasplant, hoogte en breedte 1 meter), f 10,-. 
Drs. H. L. de Koningh, Admiraal van Gentstraat 39, 
Utrecht. Tel. (030) 2 03 91. 

to say that no scientific research is in progress, to 
establish the need for UV-light by reptiles and 
amphibians. By administering vit. D directly there 
is always the danger of giving too much. 

Err ala 
There was a printing error in the summary of the 
first article about UV-lamps (page 72). On the 
6th line it should have read 280 nm (2800 A) 
and not 180 nm (1800 A). 

DATZ 1969/11 
Wlssenschaftllche Froschzucht In den U.S.A. 
door Richard Oeser 
Een tamelijk gedetailleerde beschrijvlng van het kwe
ken van kikkers in het groot, zoals die gebeurd aan 
Ann Arbor (Michigan University). 

DATZ 1969112 
Elne neue Grosskopfschlldkr6te, Platysternon mega
cepalum vogel!, n. ssp. 
door Dr. Heinz Wermuth 
De auteur kreeg enkel grootkopschlldpadden, afkom
tig uit Noordwest-Thailand, van de Ts,·echische her
petoloog Zdenek Vogel. Ze moeten a s een nieuw-e 
ondersoort worden beschouwd. 

DATZ 1969/12 
Ersatzfutter fUr die Mussurana (Ciella clella) 
door Hans Klssllnger 
De beroemde en beruchte slangenetende Clelia 
clelia ult Zuid-Amerlka wordt beschreven als een heel 
goed terrarlumdler, doch bleak zeer voedselbehoef
tig. Gezocht werd naar bljvoer, het baste voldeden 
repen runderhart. Het volwassen dler eet 2 a 4 slan
gen en 2 kilo runderhart per maandl 

DATZ 1969/12 
Zlpfelfrosch und Sllberschenkel 
door Josef Oertter 
Beschrijvlng, verzorglng en gedrag van twee zeld
zame kikkers: Megophrys nasuta, en een bij Ieven 
niet nader determlneerbare Phyllomedusa. 

AQUARIEN TERRARIEN 1969/10 
Fang und Hartung von Varanus storrl, V. tlmorensls 
slmllls und V. semlremex 
door Uwe Peters 
Enkele gegevens omtrent biotoop, vangst, uiterlijk 
en gedrag in gevangenschap van deze drie Austra
lische varanen. Het zljn aile drie vrij klein blijvende 
soorten. De eerst genoemde leeft in woestijnachtig 
gebied, de twee andere zijn boombewoners. 

Aangeboden: een aantal boeken op terrariumgebied, 
en boeken omtrent vissen, vogels en zoogdieren. Ge
interesseerden kunnen schriftelijk of telefonisch naar 
de titels en prijzen informeren. Prof. dr. A. Stolk, 
Koninginneweg 235, Amsterdam. Tel. (020) 72 04 40. 

Gevraagd: De redaktie van 'Lacerta' is zelf niet in het 
bezlt van aile jaargangen: 18 en 19 ontbreken. Wie 
kan ons deze twee jaargangen te koop aanbieden? 

Gevraagd: voederkikkers. Aanbiedingen aan F. Billiau, 
Rollebaan 73, 1640 Slnt Genesius Rhode, Belgie. 
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Erpeton tentaculatum, een vissende slang 

(Serpentes, Colubridae, Homalopsinae) 

door Tit. Corneliucn, De lfllnnn 215, Hnarle m 

Kaartje wm de scbrijver 

Foto I. Erpetou teutaculatum Lacepede. 

Foto's A. van deu Nieuwmhuizm 
Eeu dee/ van de clicbe's 'Het Aquarium' 

In dit artikel wordt t/Ooral aandacht besteed aan het gedrag van Erpeton tentamlat/111/j op grand van 
dat gedrag stelt d e schrijver d e 1/ttttm 'vissende slang' voor i. p.t!. ' tentakelslang . Ook word t bet voorko
men van Jwee kle11rvormen vttn Erpeton gesignaleeerd en besproken. 
ltthoudsoverzicht: inleiding - nomencltttllllr - verspreiding - ecologie - gedrag - d e tentnkels - het vissen 
- verdere wnam emingen - het gif - zijn er twee soorten Erpeton? - voortplantiug - 1111111/UJr)' - literaltlllr. 

INLEIDING 
Soms zag je als jongen een afbeelding van een 
dier in een boek en op dat moment realiseerde je 
je helemaal niet, dat je die afbeelding nooit meer 
zou vergeten. Ik weet niet waarom de platen in 
de oude 13-delige 'Brehms Tierleben', d ie ik als 
jochie in de stadsbibliotheek leende, zo'n diepe in
druk op me hebben gemaakt, maar een feit is, dat 
toen ik in de zomer van 1968 bij een Amsterdam
se handelaar een heel stel slangen zag in een 
aquarium, ik direct wist ... die staat in Brehm! 

NOMENCLATUUR 
Erpeton tenlttmlatum L ace pede ( 1800) zou 
men in het nederlands het beste 'vissende slang' 
kunnen noemen, omdat deze naam naar mijn me-
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ning het typische gedrag van dit dier het meest 
juist weer geeft. Engelse naam: 'tentacled snake' , 
'fishing snake'. Duitse naam: 'Fiihlerschlange' . 
Franse no.o.m: ' herpeton tentacule' . Siamese naam 
(Thailand): 'ngu kradan'. Synoniemen van Erpe
ton tentamlntum La cepe d e ( 1800) zijn: Rhi
nopims erpeto11 Me r rem ( 1820), Homnlopsis 
herpeton S ch I e g e I ( 1837), Herpeton JenlttCII· 
latum Wag l e r (1830). 

VERSPREIDING 
Het dier komt voor in een betrekkelijk klein d ee! 
van Thai land, ze is daar onder meer gevonden bij 
Nakhon Si Thammarat en rand Bangkok (T a y I o r 
1965) ; voorts in Cambodja en in ;luid-Vietnam, 
waar ze gesignaleerd werd bij Tay N inh en Thu
dau-mot (Campden-Main 1970). 



dat a ls ze in beweging zijn, ze a ls aas zouden 
dienen om vissen te Iokken.' 
U ziet het: U kunt krijgen wat U hebben wilt: 
'zeer gevoelig' of 'niet gevoelig', van spieren voor
zien' of 'zacht' ... maar ik heb bij de minstens 25 
slangen, die ik heb gezien en in de vele uren, die 
ik voor de bak heb doorgebracht, de tentakels 
nooit ook maar iets zien bewegen. Ze zijn zo slap, 
dat ze inderdaad aan weerszijden langs de kop 
geplakt kunnen zitten als de 'vissende slang' zijn 
kop boven water steekt. Zo ben ik er ook eens bij
na ingevlogen, toen ik zag dat a ls de slang op het 
punt stond een vis te grijpen, de tentakels veel 
meer evenwijdig aan e lkaar stonden dan normaal 
het geval is. 
Bij nader inzien bleek echter, dat dnt aileen het 
geval was wanneer de kop naar beneden gericbt 
was ... ik zeg daarom nu: kan-je-nngaan h6e slap 
ze zijn! En die typische stand van d e kop komt 
vaak voor a ls de slangen nan het vissen zij n (zie 
foto 2 in vergelij king met d e stand van de tenta· 
kels op foto 15). 
De tentakels zijn naar mijn mening ook niet ge· 
voelig. De slang reageert niet eens a ls een a lg
grazende goudvis ( zie foto 3) soms ook eens bij 
vergissing zo'n tentakel in d e bek neemt (foto 4) 
als was het een wormpj e. Als die tentakels als 
lokaas bedoeld zijn, dan had de slang toen toch 
moeten toegrijpen, maar hij reageerde niet eens, 
hij had toen trouwens ook niet de typische stand, 
die hij normaal bij 'het vissen' aanneemt. 

HET VISSEN 
Ik heb een op een omgekeerde emmer aan de 
waterkant zittende hengelaar altijd een rustge
vende aanblik in deze jachtige tijd gevonden. Als 
maar turend naar zijn clobber, die ie a l zo vaak en 
zo lang gezien heeft, moet zo'n man a lles ku nnen 
droomdenken waar hem anders geen tijd of gele
genheid voor gelaten wordt: 'v issen' en ' jachtig' 
horen niet bij elkaar! 
J agen - a ls een losgebroken gek door het water
plantenstruikgewas schieten achter een toch net 
nog langsgekomen vis aan - d:it is de methode 
van andere waterslangen, zoals b.v. de diverse 
vertegenwoord igers van het genus Enh;·dris (= 
Hypsirhina). Deze waterslangen behoren tot de
zelfde onderfamilie (Homalopsinae) als Erpeton, 
en komen dikwijls met een en dezelfde zending bij 
een handelaar aan. J agen doet ook de waterslang 
aan wie de onderfamilie zijn naam ontleent, 
Homalopsis buccata, een slang die de vissen letter
lijk tussen de waterplanten vandaan scheurt. Jagen 
op vissen is ook de woeste methode van de slan
gen die de Amerikaanse tegenhangers zijn van de 

Folo 7. Misgeslagen I Kop van sla11g Ollderste
bovm doorschietend. 

Foto 8. Verkeerd gegrepm. 

Foto 9. Er wordt bijgedraaid • 

Foto 10. :om de kop goed in de bek te krijgm. 
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Homalopsinae, de vertegenwoordigers van het ge
nus H eli cops. Erpe1011 telllaculfll111lt dnar en tegen 
vis 1 echter. 
Als een schuin omhoog in d e grond geplante 
hengel aan d e wnterkant, maar dan met een zwaar 
doorgebogen top-end ... z6 staat Erpe1o11 ergens 
in een hoekje ... tussen het kienhout of de water· 
planten of zomaar in het open gedeelte . . . dood
stil te vissen en dan maar wachten of er iets langs 
komt. In de natuur is ie vaak zwaar bealgd (kijk 
maar eens naar de kleurenfoto van de hand van 
N i n a L ee n op blz. 116 van het Parool-Life· 
natuurseriedeel 'De reptielen' ) en geen vis, die 
hem in de gaten heeft. Misschien dienen de ten· 
takels wel als een soort vormbrekende camou-
flage. geen slang immers ziet er z6 uit. Polo 11. De 011derkaak schuift om de vis. 
Als ie eens in d e zoveel tijd zijn neusgaten · die 
boven op de kop Jiggen . voorzichtig net door de 
waterspiegel breekt om Iucht te halen schokt ie 
langzaam en voorzichtig . als deed de wind hem 
bewegen . weer terug in zijn uitgangshoud ing. 
De staart enkele malen om een tak geslagen, het 
lichaam in een flauwe boog schuin omhoog · in 
een flauwe boog om nog wat ' lengte' te bewaren 
voor het toeschieten op de prooi · en de kop 
sterk terug gebogen . . . naar beneden . . . of opzij 
. . . net naar de situatie toelaat of waar de vissen 
zwemmen. Als het hem te lang duurt eer de vis· 
sen bij hem komen, schuift de slang haast onmerk· 
baar en ietwat schoksgewijze naar de vissen 
toe. En die vissen moeten dan 66k nog in de goe· 
de richting aanzwemmen. Meestal slaat ie niet toe 
a ls richting waarin de vis komt aanzwemmen niet 
goed is, omdat het dan toch meestal mis is a ls ie 
toeslaat, en er achter aangaan doet ie nooit. Op 
foto 7 ziet U dat misslaan, de kop ondersteboven, 
de bek nog open. De vis kwam ook uit de verkeer· 
de richting en a ls ie heel erg hongerig is probeert 
ie het dan nog wei eens. Dat dit dier hongerig 
was kunt U trouwens zien op de fotoserie num· 
mers 8 t/m 13. D e vis kwam ongeveer uit de 
goede richting . d eze is: komende van de staart Polo 12. De gevlekle vorm va11 Erpeto11 ..• 
van de slang in de richting van zijn kop. In dit 
geval zwom de vis echter schuin op de slang toe 
en deze greep t6ch, maar hij had de vis verkeerd 
te pakken en moest toen met zijn bek moeizaam 
bijdraaien om de kop van d e vis goed naar binnen 
te krijgen. Normaal gesproken wacht de slang 
meestal zo lang tot de vis evenwijdig aan hem naar 
zijn bek zwemt. Bij het toestoten is de botsing dan 
zo hevig, dat de vis al voor een derde dee! in de 
slang zit, en eer U vijf keer met Uw vingers kunt 
knippen is de vis in zijn geheel naar binnen ... en 
hij gaat onmiddellijk wee.r staan vissen om de vol
gende te verschalken. Eens ving een Erpe1o11 bij 
mij in een half uur 5 goudvissen ( 6· 7 em lang). 
Een andere vaak geziene houding van 'vissende 
slangen' is die, waarbij ze zich vlak onder de op· 
pervlakte van het water bevinden en zich met de 
staart vasthouden aan waterplanten. De kop hangt 
bij het vissen in een hoek naar ben eden (foto 2). 
Alhoewel ik ze ook overdag wel vissen zag vangen, 
geloof ik loch, dat het schemeringsd ieren zijn, die 
in d ie uren het meest actief zijn met prooivangen. 

(Vervolg op pag. 3 van de 29e jaargang) Polo 13, beefl er weer Cell soldaal gemaakt. 
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ECOLOGIE 
Deze slang is geheel aquatic! en wordt dus nooit 
buiten bet water gevonden. Als men weet, waar 
men moet zoeken, blijkt hij plaatseli jk vrij a lge
meen voor te komen in langzaam stromend water, 
poelen en vi jvers. Op het land gebracht is het dier 
vrij onbeholpen. 

GEDRAG 
lk kon het niet Iaten ... en stak mijn hand bij de 
handelaar in het aquarium met d e wriemelende 
slangen en pakte er een uit .. . meteen hield de 
slang zich stokstij f! 
Ik legde hem of haar - want daar ging het me om: 
ik wilde een paar tje uitzoeken en ze dus met el
kaar vergelijken - op de toonbank in de winkel 
en het dier bleef stijf a ls een plank liggcn. lk nam 
een twecde uit het aquarium en legde die even 
stokstijf naast de eerste op de toonbank. Toen een 
derde ... en een vierde . . . Een meneer, die voor 
wat kattebrood in d e winke l stond , keek een en 
ander stomverbaasd a an .. . ·Hoe doet U dat ?' 
vroeg ie, met ecn vies gezicht wijzcnd op het rijtje 
' reuzepotlod en' op de toonbank. Hoewcl ik zelf 
verwonderd was, zei ik doodnuchter: 'Studie me
neer ... J -a-a-a-ren stud ie'. 
Later heb ik de weinige literatuur over deze slang 
bij elkaar proberen te schrapen en daarin gevon
den, dat de siamese naam 'ngu kradan' duidt op 
dit bewegingsloze stokstijfhouden van Erpeton 
tentamlattmt, juist als bet d ier uit het water ge
haald wordt. 
Thuisgekomen werden ze ondergebracht in een 
aquarium met een waterstand van rond 30 em 
hoog en een temperatuur van 22-25 ° C. Aange
zien de slangen het grootste gcdeelte van de dag 
doodstil in het water stonden - ik schrij f 'stonden', 
omdat ze zelden of nooit plat op de bodem liggen, 

Verspreiding. 
A - Tbailand, B - Cambodja, C - Zuid Vietnam 
1 Bangkok, 2 Nakhon Si Tbammarat, 
3 - Tay Ninh, 4 - Tlut-dau-mot. 

Foto 2. D e typische visbouding. Let op de bovenop de kop liggmde ne/ISgatw . 
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maar meestal schuin omhoog in het water "staan· -
en daarhij hleek, dat ze zich ahijd met de vrij 
korte staart ergens stevig aan vastgegrepen, heh ik 
er later niet te dikke takken kienhout in gedaan, 
die onmiddellijk a ls ankerplaats werden aan
vaard. ·s Nachts kruipen ze vaak met het voorste 
gedeelte van het lichaam hoven water op een stuk 
drijvend hoot of iets d ergelijks. Ook ziet men ze 
dan wei in een hoek van het aquarium met de kop 
een heel eind hoven water uit tegen de ruit op
staan. 
En toen maar kijken en kijken naar de slangen en 
op zoek naar literatuur. Zolang men het proheert 
te klaren met algemene werken valt dat niet mee: 
a ls ze eens een keer in een of twee regels worden 
genoemd, gaat dat meestal over de tentakels op de 
kop en een afheelding van het dier mis je steeds. 
Jk hJijf er hij dat in de "ouwe-hrehm" meer Staat 
dan je denkt: in ieder geval een heel goede af
heelding op pag. 416 van het 5e dee I ... maar 
ook vccH dat niet waar is. 

DE TENT AKELS 
Veel flauwe kul in boeken is ontstaan, doordat de 
ene schrijver van de ander overschreef ... het niet 
helemaal hegreep ... niet goed lezen kon ... het 
nog mooier schrijven wilde ... maar in ieder ge
val niet controleerde Of het wei waar was. En zo 
is het m.i. 66k gegaan met het geschrijf over de 
tentakels op de kop van Erpeton tentaculatum. 
Park e r ( 1963) schrijft: "Maar een ander soort 
lokaas wordt door de "vissende slang· aange
wend . . . Op de punt van de snuit staan twee 
stompe tentakels, welke in tegenstelling met de 
neushoorns, die hij sommige andere slangen wor· 
den aangetroffen, van spieren zij n voorzien en hc
wogen kunnen worden teneinde als lokmiddel voor 
onvoorzichtige vissen te kunnen dicnen .. ." 
Brehm (1920)- die Fl ower citeert- maakt 
het nog mooier: ... "F I ower, die ze levend kon 
waarnemen, schrijft daarover: de voelsprieten op 
de kop zijn zacht en kunnen uitgestrekt en inge
trokken worden, ze zijn hlijkhaar zeer gevoelig. 
De slang heweegt ze voortdurend heen en weer, 
zoals insekten dat met hun voelsprieten doen. In 
spiritus trekken ze zich in en zijn niet zo duide
lijk meer als hij het levende dier." Zelfs het laat
ste is niet waar! 
Malcolm A. Smith (1943) is d ichter hij de 
waarheid met zijn: "De tentakels zijn niet gevoe
lig en hehhen een aanzienlijk hewegingshereik; 
wanneer de slang zich onder water hevindt staan 
ze naar voren gericht; als de snuit hoven water 
uitsteekt - een hooding die de dieren gewoon zijn 
aan te nemen - liggen ze naar achteren aan weers
kanten van de kop. De functie van de tentakels -
zo die er al is - is onhekend, maar het is mogelijk, 

Polo 3. A lggrazende goudvis. 

Polo 4. Het bewijs, dat lentakels gem lokaas 
vormen. 

Polo j. Soms begint de vis, die zover naar bilmm 
is ilttt/IS te spartelen. Gif . . of zuurstofgebrek? 

Polo 6. Let op de landm in de onderkaak. 


