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UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN
CARETTOCHELYS INSCULPTA
U. Peters: 'Ole Papua-Schlldkr6te (Carettochelys In·
sculpta) In Australien!'
Deze geheel aan hat waterleven aangepaste schildpad was aileen van Zuid-Oost Nieuw-Guinea bekend,
maar werd nu ook in Noord Australia gevangen. Er
wordt kort beschreven hoe het dier In de TaragonaZoo wordt gehouden.
D.A.T.Z. I juni 1970 I 23, pp. 182·183 11 foto.
MICROPECHIS IKAHEKA
U. Peters: 'Micropechls lkaheka lkaheka (Lesson)'.
Beschrljving van ervaringen met deze gifslang, een
van de vele vrij onbekende Elapidae uit NleuwGuinea.
D.A.T.Z. I juni 1970 I 23, pp. 189·190 11 foto.
TURKSE HERPETOFAUNA
M. R. K. Lambert: 'Notes on a collection and ob·
servatlons of Amphibians and Reptiles from S. W.
Turkey'.
15 soorten warden in Zuid-West Turkije gevonden, bij
iedere soort worden bijzonderheden omtrent uiterlijk,
ecologie of taxonomie beknopt vermeld.
British Journal Herpetology I juni 1970 I 4, pp. 12913411 krt.
CAUSUS RHOMBEATUS (NACHTADDER)
D. Leston: 'The activity pattern of Causus rhombeatus
(Lichtenstein) (VIperidae) In Ghana'.
De activltelt van de 'Night-adder' blijkt stark terug te
lopen in de droge tijd van het jaar. Dit houdt wellicht verband met het felt dat Causus rhombeatus
zich voedt met padden, die in drogere tijden ver·
dwijnen.
British Journal Herpetology I juni 1970 I 4, pp. 139140 I 1 grafiek.
SLANGEN UIT GHANA
D. Leaton: 'Some snakes from the forest zone of
Ghana'.
34 soorten slangen warden gevonden, deze soorten
worden opgesomd en voorzien van opmerkingen omtrent voortplanting, ecologie, verspreiding etc.
British Journal Herpetology I juni 1970 I 4, pp. 1411441-.
BUFO BUFO (GEWONE PAD)
R. V. Collier: 'Notes on the toad (Bufo bufo) at Castor
hanglands'.
Een gedegen studie van allerlei aspecten van het
Ieven van de gewone pad; overlevingskansen, grootte,
gewicht, verplaatsing, wlnterslaap, ecologie, broad·
plaatsen, broedtljd en gedrag komen aile ter sprake.
British Journal Herpetology I r·uni 1970 I 4, pp. 144151 11 foto, 1 krt., 2 tab., 3 graf eken.

VRAAG EN AANBOD
Gevraagd: een kweekportie huiskrekels of treksprinkhanen (voor mijn Zuid-Europese hagedissen).
R. C. J. Sinke, De Grootstraat 66, Goes.
Aangeboden: tweedelig terrarium, kastmodel, geen
hoeklljn aan de voorzijde. Maten: lengte 110 em,
breedte 50 em, hoogte 2 x 75 em. Met verwarmingslampen en TLD-verlichting 30 Watt. A. de Haas.
Amstelkade 141-11, Amsterdam. Tel.: (020) 79 40 88.

Tekening voorpagina: A. A. E. Schluter
Moloch horridus (zie pag. 39 e.v.).

Anstralisehe reptielen IV
moloch of bergduivel (Moloclr, lwrridus)
doo r A . J . Zociroenberl{, Dr. Jl' inrdi B e ekmnnllingel ,'J:J7.

Jlf nn rdin ~re ro .

Dit is het vierde artikel in een reeks or•er Aus/raliscbc refJticlen.
lnhoudsor,erzirht: t'erspreiding en uiterlijk - 11erdediging - Jut opnem en
tie - actit,iteitsplltroon - /IOOrtplmlling - naamge11i11g.
VERSPRE IDING EN UITERLIJK
Een der rneest bi zarre van d e ruim 2000 soorten
haged issen d ie de wereld kent, is ongetwijfeld d e
mo loch of bergduivel, Moloch horridus (G r ay
184 1). afkomstig uit de spaarzaam begroeide aride
en semi-aride gcbied en van Zuid-, W est- en Centraal-Australie.
Kop, staa rt, poten en rugzijdc van be t dier zijn
bedekt met tal rijke kleine en grote cloornen, die op
knobbels staan en even scherp gcpunt zij n a ls de
cloornen van een roos. Op d e kop staan - bO\·en
e lk oog cen - twee bijzoncler g rote doornen, waardoor het lijkt of het d ier hoorntjes heeft.
D e moloch, ook wei woestijn- of cloornduivel genoemd, wordt niet Ianger dan hooguit 20 ern gerniddelcl is d e lengte 12 i 14 em; d e mannet jes
zijn aanzien lijk kleiner dan de wijfjes (sexuele
dirnorfie). D e dorsa le zijde van bet enigszins
afgeplatte lichaam is geelachtig o f lichtbruin, met
roestbruine, roodachtige en/of zwarte vlekken. Bij
enkele dieren zijn soms w itte doornen te zien.
D e staart is kort. Evenals vele and ere reptielen
kunnen ook bergduivels van k leur veranderen,
doch de mogelijkheid daarvan wo rdt nogal overd reven . Wei gaat d e verandering vrij sne l in z'n
werk; bi nnen cnkelc minuten kan een d ier van
heldergeel in d onkerbruin veranderen . T egen een
zandige achterg ro nd ( geel) zijn de dieren vaak
lichtg rijs-geel van kleur ; is de achtergrond evenwel
donker (rood of bruin) , dan vertoont ook de rug
van bet dier overeenkornstige kleuren. De sterkte
van bet zonlicht sch ijnt h ierbij van grote invloed
te zij n, evenals de gernoedstoestand en gezondheidstoestand van het dier.

/'fill

tl'aler - I'Oedselsp ecialisa-

opslagplaats van vet zou d icnen, waaru it het dier
in tijd en va n voedselschaarstc zou kunnen putten,
is ook niet erg aannemelijk . In gevangenschap
verkerend e dieren, die door oncleskundigheid verkeerd voedsel kregen voorgezet, stierven na vcrloop van tijcl , zoncler dat de doorn noemenswaard ig was verk leind .
HET OPN EMEN VAN WATER
Nog een and ere, cveneens zeer interessante eigenschap van d eze dicren is het kunnen 'absorberen·
van water via d e huid . La nge tijcl was men inderdaad van mening dat de lmid van een moloch
porcus was, zodat rechtstreeks vocht in het lichaam kon worden o pgcnomen. H et in woestijnachtige gebieden levende dagdier zou dan ech ter
wei een zeer bijzondere huid moeten hebben.
Enerzijds zou deze poreus moeten zijn om vocht
te kunnen opnernen, en anderzijds zou d eze ervoor moetcn zorgen dat geen vocht verloren gaat.
Nader onderzoek hceft aangetoond, dat de huid
in het geheel geen water absorbeert. D e buitenste
laag van de IJUid is in plaats da ~ rva n voorzicn
van uiterst k leine g roefj es, waardoor het vocht vrij
sncl over hct lichaam verspreid wordt. D e structuur van d eze kanaaltj es is dusdan ig, dat het opgezogen vocht na korte tijd d e bek van bet dier
bercikt. Wannecr een moloch bijvoorbeeld zijn
staart of e~ n d er poten in het water stcekt, zal na
weinige scconden zij n gehele lichaam nat zijn. H et

M olocb borridus.

VERDEDIGING
D e moloch, die is ingedeeld bij de fami li e Agamidae, heeft enkele opmerkelijke eigenschappen,
die de herpetologen a l jaren intrigeren, doch
waarvoor nog geen aannemelijke verklaring is
g evonden.
In de nek heeft de hagedis bij voorbeeld een vrij
fo rse doorn. W o rdt hij aangeva llen of voelt hij
zich andcrszins bed re igd , dan steekt hij de kop
tussen z'n voorextremitciten, zodat d e nekdoorn
de plaats van d e kop inneemt. Dit zou ecn bepaJ Ide vorm van vcrded ig ing kunnen inhouden. H et
va lt echter te bctwij felen of ccn aanva ller zich
door d eze naar verhoud ing betrckkelijk kleine
doorn laat afschrikken. Bij onderzoek van d eze
doorn bl eek name lijk, dat slechts in wein ig gevallen sprake ko n zijn van beschadig ingen als gevolg
van beten van agrcssors.
D e vero nderstelling, dat d e d oornige steke l als
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bewegen der kaken wijst er daarna op dat het
water de bek van het dier heeft bereikt en wordt
ingeslikt. Indien de mogelijkheid aanwezig is,
drinkt hij ook wel op de natuurlijke manier. Daar
het in het woestijnachtige leefgebied van de bergduivel echter weinig regent en water dus zeer
schaars is, neemt men aan dat het dier in zijn behoefte aan vocht voorziet door de dauw te verzamelen, welke zich op z'n lichaam heeft afgezet;
's nachts en 's morgens vroeg is het lichaam van
de hagedis namelijk bedekt met een dun laagje
dauw, dat in de koude woestijnnacht is ontstaan
(temperatuurverschillen van 30° C tussen dag en
nacht zijn geen uitzondering !) .
VOEDSELSPECIALISATIE
Dat men nog maar zo weinig van de bergduivel
weet, is voor een deel het gevolg van de wel
zeer bijzondere samenstelling van zijn voedsel.
Dat bestaat nagenoeg uitsluitend uit mieren. Vooral kleine zwarte mieren (genus lridomyrmex)
zijn geliefd. Zittende bij de uitgang van een mierennest, likt hij een voor een de in- en uitgaande
insekten op. Het gemiddelde ligt daarbij tussen de
2 5 en 4 5 mieren per minuut. Omdat een moloch
soms meer dan een uur onafgebroken bezig blij ft,
kan hij er per maaltijd dus heel wat aan. Volgens
opgaven tussen de 1000 en 2500 stuks - toereikend voor verscheidene dagen.
Er is weinig anders, dat door de moloch ook
wordt gegeten. Misschien af en toe eens een kever. Dientengevolge zal men de dieren maar weinig in terraria aantreffen. Hun biologie is daarom op vele punten nog een gesloten hoek. Het is
wel eens gelukt een exemplaar enige tijd in Ieven
te houden op een mengsel van honing, suiker en
water - als het dier dit mengsel tenminste wilde
drinken. Ook meeltorlarven, kleine · wespen en
miere-eieren worden in gevangenschap soms geaccepteerd; het leeuwedeel van zijn menu zal toch
uit mieren moeten bestaan.
De kaken van de moloch zijn slechts zwak en een
beet zal dan ook nauwelijks enige uitwerking
hebben. De tanden zijn voorzien van gekartelde
kronen en dusdanig geplaatst, dat het harde chitineuze skelet van mieren er gemakkelijk mee kan
worden verbreizeld. De tenen hebben krachtige
klauwen, waarmede in de grond naar mieren wordt
gezocht.
ACTIVITEITSPATROON
De moloch is een echt dagdier. Alleen op de
heetste uren van de dag zoekt hij, evenals de
meeste andere woestijndieren, een koeler plekje
op, bijvoorbeeld onder een steen, in laag struikgewas of in een zelfgegraven holletje. Ook de
nacht brengt hij op dergelijke plaatsen door.
Zijn bewegingen zijn tamelijk traag. Hij verplaatst
zich met korte rukken. Zelfs het op topsnelheid
'voortrennen', waarbij kop, romp en staart lijnrecht gestrekt zijn, doet vrij onhandig aan en is
een koddig gezicht. Overigens zijn de dieren weinig actief. Per dag worden waarschijnlijk slechts
enkele tientallen meters afgelegd - van de schuilplaats naar de voedselbron en weer terug. De diereo kennen ook actieve en minder-actieve periodes;
vooral in de paartijd (maart-mei) en in de periode
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van het afzetten der eitjes (september-december)
zijn de dieren erg actief.
VOORTPLANTING
De bergduivel is ovipaar, evenals alle andere soarten agamen. Tegen de tijd dat de eitjes voldoende
gerijpt zijn, graaft het wijfje een ongeveer 50 em
lange tunnel in de zandige grond. Zij doet daar
soms enkele dagen over. Aan het einde ervan, in
de zgn. eierkamer, legt zij 3 tot 10 (gemiddeld
6 tot 8) betrekkelijk forse eitjes, die na ca. 90132 dagen (Sporn 1965) uitkomen. De duur
der incubatie-tijd is zeer variabel en in sterke
mate afhankelijk van invloeden van buitenaf. Gemiddeld bedraagt zij ongeveer 115 dagen. Omdat het wijfje na de eiafzetting de tunnel gedeeltelijk dichtgooit, moeten de ongeveer 5 em lange
bergduiveltjes zich een weg naar buiten graven,
om aan hun Ieven van maximaal 20 gevaarvolle
jaren te kunnen beginnen. Het grootste gevaar
schijnt daarbij van de kant dec toeristen en andere
belangstellenden te komen, die de uitzonderlijk
gevormde diertjes als 'souvenirs· meenemen naar
de kustgebieden, waar de meeste vrij spoedig door
ondeskundigheid of het vochtiger klimaat sterven.
Andere vijanden zijn Australische trapganzen
( ArdeoJis a11sJraJis), grote slangen en dingo's
( P i a n k a 1970).
NAAMGEVING
In dit artikel is de naam bergduivel veelvuldig gebruikt. Dit zou misschien aanleiding kunnen geven tot de gedachte, dat de dieren vooral in bergachtige streken Ieven. De naam 'Mountain Devil',
zoals de moloch in Australie onder meer wordt
genoemd, kreeg hij evenwel omdat de eerste exemplaren toevallig in een bergachtig gebied werden
gevangen. Hoewel ze een afschrikwekkend uiterlijk hebben, zijn het geheel ongevaarlijke dieren.
De autochtone bevolking van Australie, de aborigines, dachten daar echter anders over en hadden
het grootste respekt voor de bergduivels. Tegenwoordig schijnen de in woestijnen levende aborigines de dieren veel en graag te eten. Ook de geleerden, die destijds de eerste dieren onder ogen
kregen en van een wetenschappelijke naam voorzagen, vonden z'n uiterlijk angstwekkend. Vandaar Moloch horridrts. Moloch was de afgod dec
Moabieten en Ammonieten, die verzoend moest
worden door het offeren van kinderen. Horridus
is afgeleid van horror, wat afschuwwekkend of
gruwelijk betekent.
Ondanks deze minder vleiende benaming en zijn
monstrueuze uiterlijk, hebben we hier met een
onschuldig en uitermate interessant wezen te
doen, waarvan nog maar weinig bekend is. Veel
van wat we weten weed van in gevangenschap
levende exemplaren verkregen.
Welk verband er bestaat tussen zijn uiterlijk en
voeding of leefomstandigheden, hoe het par-ingsgedrag en de copulatie verlopen en wat precies
het nut van de grate doorn in de nek is, zijn nog
maar enkele van de vele vragen waarvoor de herpetologen zich gesteld zien en waarop zij het antwooed voorlopig schuldig moeten blijven.
Foto: Australian News and Information Bureau, Canberra.

Belevenis in een oerwoudterrarium
door P e t e r /tlndrle . Gond•c ooeg 64, Gotula .

l ngezonden september 1970. Peter is 12 jaar, hij vertelt over d e geboorte va11 kame/eons. D e redaktie
t•indt het opmerl:.elijk dat hij aile data heeft gmoteerd.
Op 7 februari 1970 kocht ik het vreemdste d ier
dat ik ooit bezeten heb. Ik had a l een Anolis, een
buidelkikker, een Pbelwma quadriocelfttltt en een
Trionyx sinemis. lk schafte mij een Cht~~neleo biltteniatus aan . Hij was een beetje aan de dikke
kant, dus ik dacht: eet hij niet dan heeft hij wat
o m in te teren.
T weede verrassing : op 19 mei et:n mage re kameleon en 13 niet mind er magere jongen. Op 2 jun i
stierf de eerste, daarna a ile and ere. H et ging als
volgt:
I opgegeten
2 juni
8 vcrmisr
10 juni
2 verdronken
II juni
3 juni
9 vcrmist
10 vermist
11 juni
3 dood
3 jun i
11 verd ronken 11 ju ni
4 dood
4 juni
12 verm ist
11 juni
5 vermist
8 juni
13 dood
6 vermist
19 juni
9 jun i
7 vermist
9 juni

100 watt en een UV-TL-buis. D e m eeste stierven
bij gebrek aan ' zonl icht'.
W ie mij inlichtingen kan verschaffen over kameIcons in gevangcnschap, of over terrariumhoudcrs
d ie bij mij in de buurt wonen, zal ik zeer dankbaar zijn.
SU MMARY
A twelve )'ear o ld bo)' tells about the birth of 13
Chameleo bitaeniatus in his terrarium. They w ere
born on Ma)' 19, a nd a ll d ied wi thin a month.

j ouge kameleom .

Fot o: ]. 8/ok.

De moeder was a l op 28 mei gestorven .
Toen de jongen nog leefd en aten ze spinnen,
waarvan er omstreeks d ie tijd honderden waren.
Bnnanenvli egjes werden ook gcgeten. Op 2 juni
maakte ik een g rote fout. Omdat mijn Phe!Jumtt
ecn jonge kamelt'On op at zette ik de overige
twaalf in een ander terrarium . Vroeger had danr
d e buidelkikker in gezeten ; h et was een bak met
maar weinig Iicht (een g loeilamp van 40 wa tt) .
Boven het g rotc terrarium zat een g loeilamp van

Belevenissen met enkele hagedissen
d o or G . llamm e rmann, IJuct.t r aat 123, A peldoorn.

lngezonden augustus 1970.
Inhoud: bet terrm·itllll - Lacerltt scbreiberi - ScelofJOTIIS clttrki - ll gama planiceps - Plat)'SttUTIIJ interm edius • JIII/1/J/ttr)'.
H ET TERRARIUM
Eerst iets over mijn terrarium. H et is 1,50 m lang,
60 em breed en ook 60 em hoog. H et wordt verwarmd met twee kooldraadlampen van 75 Watt,
die me u itstekend voldoen. Jk gebrui k ze al twaa lf
jaar en dieren ui t Europa, A fri ka en Amerika gedijen er goed onder. Als verlichtiug gt:bruik ik
ecn T .L.-ba lk.
Ik heb een droog terrarium, met sansev ieria en vctpla nten van ku nststof, aangezien eehte planten besehad igd of uitgegraven word en. Er zi tten fl inke
takken in voor het klautcrwerk. D e bodem is bed ekt met gewasscn g rof kiezelzand. T er deeorati e
gebruik ik nog wat heide.
LACERTA SCHR EIBER I
D e d ieren die in het besehreven terrarium Ieven
zijn Lacerta scbreiberi, Scelopoms clarki, llga111<1
pltmiceps en PltllyJtJ/ITIIJ intermedius. Eerst iets

over Lacerta schreiberi. H e le mooie dieren en niet
moeilijk te houden, ook al heb ik ervaren dat de
mannetjes met hun p rachtige blauwe kop nu ook
weer ni et zo erg makkelij k zijn: vooral d e eerstc
twee maanden wi lien ze wei eens voedsel weigeren. D e vrouwtjes eten vee! beter en kunnen heel
wa t aan, tot nestjonge mu isjes aan tOe. Ook st ukjes vlees eten ze, d ie moeten wei aan een draadje
worden gedaan om ze wat te Iaten bewegen, want
a ls het stil b lijft liggen pakken ze het niet. V erder
vocr ik ze meelwormen, die ingcsmeerd worden
met beatran A-D 3 olie d at voor vogels bestemd
is ; ik doe d it voor goede ontlasting, a ileen het
ach terei nd van de meelworm wordt ingesmeerd,
and ers stikt d e meelworm in d e o lie. Gistoca l
wordt ook d oor mij gebru ikt. Lacerla scbreiberi is
een gezellig dier, d at a l gauw uit d e hand komt
etcn, iets wat A gtmltt en Scelopoms bij mij niet
doen, deze bl ijven sch uw en sehrikaehtig.
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L acerta scbreiberi.

Foto: ]. Nedermeijer.

SCELO PORUS CLARKI
D e Scelopoms clr1rki die ik bezit is heel wat lasti·
gcr met etcn, dan eet hij graag meelwormen, dan
kijkt hij er helemaa l niet naar om, of eet een stukje
vlees of een kaal muisje om daa rna weer eens een
periode van twee maanden niets aan re nemen.
Ook zijn er tijden dat hij heel regelmatig een of
twee meelwormen per week accepteert. lk hoop
dat ik hem nog een tijd kan houden, want het is
een mooi en stevig dier dat grang klimt en liever
niet op de grond komt. D e schubben bezitten een
staa lblauwe g lans.
Voor Srelopoms is dus vee! klimgelegenheid zeer
gewenst. Verder mag natuurlijk de waterbak voor
geen enkel dier droog staan. lk heb een waterbak,
waar !,4 liter in gaat, weggewerkt tussen enkele
stukken ho ur. In het drinkwater doe ik Dragavit 8.
Ka lktablettcn maak ik fijn er verstroo i ik op de
g rond, waarvan d e dieren het zelf oppakken.
T erwij l Srelopoms dus een klimmer is, heb ik o nt·
dekt dat hij 's avonds laat naar beneden komt en
z ich in het zand ingraaft als een schol. lk vraag
me af of aile Srelopoms dar doen, omdat ik ze
verder toch a ls uitgesproken boom· of struikgewas·
dieren ken.

Danner

AGAMA PLAN ICEPS
Nu iets over de afrikaanse diercn, eerst d e Agama
planiceps. H et is een zeer mooi dier, de romp is
soms staalblauw en de kop en staartpunt rood,
ook kan hij lichtbruin zijn, a l naar gelang zij n
stemming en de temperatuur. H et zijn stevige dieren, die met hun zwaar beschubd e staart behoor·
lijke slagcn kunnen uitdelen. Ze klimmen g raag.
Ze eten ook wei kleinere hagedissen, men moet
dus wei oppassen met kleinere terrariumbewoners.
Nestjonge muis jes en meelwormen worden bij mij
graag gegetcn. H et is ann te raden de dieren niet
te overvoeren, vee! beter is het als ze steeds hongerig blijven, dan zijn ze het actiefst. In de na·
tuur moeten ze rennen en springcn voor hun prooi.
Sommige exempla ren hcb ik al 4 en 6 jaar. H et
schijnt het beste te zijn niet te vee! in het terra·
rium te komen , en vooral niet de schuilplaatsen
en d ergelijke te veranderen. lk geloof dar voora l
l lgamr1 en ScelofJ OI'IIS dat slecht verdragen.
PLATYSAURUS INTERMED IUS
Tenslotte heb ik nog Plai)'Ja!lms intermedi11s a!
jaren in bet terrarium bij de anderen zitten, ze
doen her geweldig. H et zijn flink ui tgegroeide
dieren geworden. H et mannetj e is prachtig gekleurd, de bu ik en de keel zijn blauw, de staart
rood, de rug g roen met Iichte strepen. H et vrouw·
tje is bruin, met Iichte strepen over de hele lengre
van het lichaam. H et zijn waterv lugge d ieren, bet
voedsel bestaat uit meelwormen e n maden, zelfs
hebben ze bij mij pieren gegeten, hetgeen een verbazend gezicht is. Schuilen doen ze g raag in spleten tussen hout of steen.
SUMMARY
The author kept four species of lizards in capti·
vity. Lt1rerta srhreiberi did very well, but males
proved to be poor eaters for the first two months.
Srelopoms clarki eats very irregulary. It shows
itself a good climber; at night it co mes down and
buries itself as the plaice does.
Both Agama planiceps and Plai)'JallriiS interme·
di11s do well in captivity. Apart from mealworms
and maggots Plrli)'S<IIII'IIS wi ll also take worms,
which is a curious sight.

vogel- en dierenhandel
amfibien - reptielen

vraagt onze voorraadlijst
Postbus 1338 - Den Haag - Telefoon : (070) 98 95 44
magazijn: van Zeggelen laan 126
speclale aanbleding : Python regius, f 40,- per stuk
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Vijt• geboorten bij Sanzinia madagascariensis
(Serpentes, Boidae)
d o or C. . itl. IU. f'o e k c ma, S nrl•lrnlltoark 11·1 -11, , lms l crdnm.

Polo's vrw de

schrif~·er.

Polo I. Sanzinia ultldagascariemis ( D nmeril & Bib ron ).

lugezonden september 1970. Dit artikel htmdelt in d e eersle p!tuas ot,er tlijf betlal/ingen bij deze boasoar/ 1'(111 Madttgascctr. Daamaast wortlt t•erteld ot·er erfltlringen met Sanzinia in de 1tal1111r, en wordt de
litera11111r over Sanzinitt gere111meerd (zowel de systematische als de terrarillm-litercllllllr). T enslo/le komi
het opgroeien t•an enkele in get•angenschap geboren jongen fer 1/Jrake.
lnholldJot•erzicht: inleiding . nomendatllllr, J)Jiematiek · 1/tlll/e/1 · 11i1erlijk · rerspreiding, ecologie • imparl en prijs vtw M adagascar-bod 1 . Sanzinia in bet 1errttri11m · geboorte 1 ( t\leeldijk) · geboorle 2
(Frantzen} • geboorte 3 (de Groot) . geboor/e 4 ( tllttrhu•irth) · geboorle 5 (Le1111iue) · cond11sies
omtrent de geboorlen . verspreiding ran de jongen · de Olllll'ikkeling 1'tlll enkele jougen · klellrt•eraudering . dank . 111111/llttr)' · litera/llllr.
IN LEID ING
D e meeste terrariumhouders zijn wei op d e
hoogte van het curieuze fe it, dat de leguanen behalve in Amerika ook voorkomen op Madagascar,
terwijl de agame's overal in d e Oude wereld te
vinden zijn, maar juist op Madagascar ontbreken.
Dezelfde situatie treffen we aan bij de versprei·
ding van de Boidae, d ie worden onderverdeeld
in twee onderfamilie's die iedereen kenr: d e
boa's (Boinae) en d e pythons (Pythoninae ). D e
boa's vindt men bij uitstek in de Nieuwe wereld ,
d e pythons in A ustralie, Aziii en het Afrikaanse
vaste- land. Op Madagascar echter vinden we
geen pythons, maar boa's!
Drie soorten boa's komen er op ~l adagascar ,·oor,
verdeeld over twee genera: / lcrantophis en San·
zinia. Geen van de drie wordt vee! gei'mporteerd ,
men treft dan ook zelden of nooit meerdere

exemp laren bijeen in gevangenschap aan, en van
voortplanting is nog nooit melding gemaakt.
Toen echter de heer R i e t v e I d on tangs een
aantal exemplaren van Sanzinia vanuit Madagascar
opstuurde, bleken de diercn die daarvan in Nederland bleven, vijf in getal, a llemaal drachtige
~ ~ te zijn die na en ige tijd jongen kregen.
Met gebeurtenissen in het terrarium is het helaas
dikwijls zo, dat men iets observeert aan een,
soms twee exemplaren, en daarom niets kan zeg·
gen over de a lgemeenheid van het geconstateerde.
In dit geval was er echter sprake van vijf bevallingen, een aantal dat in enige mate a lgemene
conclusies mogelijk maakt. J uist omdat alles vijf
maal gebeurde ben ik er dan ook toe gekomen,
de bezitters van de d ieren om allerle i informatie
te vragen, en hun gegevens bijeen te brengen en
te vergelijken.
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NOMENCLATUUR, SYSTEMATIEK
Van Madagascar zij n bekend: AcrautophiJ mad<t·
gascarieusis (Dum e ril & Bibron 1844) ,
Acrautophis dumerili Jan ( 1860) en Sauziuia
madagascarieusiJ (Dum e r i 1 & Bib r on 1844).
(De naam Acrautophis niet te verwarren met
Acauthophis, de genusnaam van de Australische
'dood sadder' ) . D eze drie dieren zijn nauw verwant aan d e Amerikaanse boa's. Rond de eeuwwisseling kwam dat wei heel duidelijk in de
nomenclaruur tot uitdrukking, men noemd e de
dieren toen resp.: Boa mad<tgascarieusis, Boa dumerili en Corrtll11s madagascariemis. Ze werden
dus tot dezelfde genera gerekend als een aantal
bekende Zuid-Amerikanen. Maar reeds vorige
ceuw was m en het er niet over eens of de ondeslinge verwantschap groot gcnoeg was om dit te
rechtvaardigen.
De slang waar dit artikel in de eerste plaats over
gaat werd in 1844 voor het eerst beschreven in d e
. Erpetologie Generate' van D u m e r i 1 en B i b r o n ondes d e naam Xiphosoma madaga.rcarieuse.
M inder vreemd als het lijkt a ls U weet dat Xiphosoma cen synoniem is van Coral/us; a ile slangen
die nu Coral/us heten werden toen Xiphosoma genoemd.
G ra y meende in 1849 in zijn 'Catalogue of Snakes· echter het dier tot een apart genus te moeten
rekenen en noemde hem daarom Sa11ziuia madagascarieusis. D e naam Sauziuia ontleende hij wellicht aan de naam van de man, die de eerste exemplaren ving voor het museum in Parijs, mijnheer
M. S g an z in.
G r a y werd d oor d e m eeste herpetologen aanvankelijk niet gevolgd ; men bleef het dier in hct
algerneen rekcnen tot hetzelfde genus a ls d e bekende Zuid-Arnerikaanse boomboa's. Zo ook B o u1 e ng e r ( 1893 ) , di e voor het eerst kwam met d e
naam Corallu.r madagaSC<trieusis, omdat h ij d e
genus-naam Xi/1hosoma W a g 1 e r verving door
de oudere genus-naam Cort~llus D a u d i n.
Pas in 1935 kwam S tu 11 weer tot de conclusie
dat d e verschillen tussen d e Corallus-soorten uit
Amerika en die uit Madagascar te groot waren

Foto 2. Acrautopbis dumerili.
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Foto 3. Srmziuict mrrdagascariensis (~ - 2).
om ze tot ecn genus te mogen rekenen. Er mo e~t
haar inziens dus een nieuwe genus-naam komen,
maar die was er al en was nog steed5 beschikbaar:
Sauzinia G r ay. Sinds Stu 1 l's checklist wordt
de slang weer zo genoemd. lnderdaad is cr op het
eerste gezicht al een behoorlijk verschil tu5sen d e
Amcrikaanse Comllus-soorten en Sauziuia. Een
lijstje van aile verschillen russen Sauziuia en
Corall11s vind men bij G u i b e ( 1949). Bij
Stu 1 1 zijn ze niet te vinden, want haar publik::ttie is een checklist zonder verdere verantwoording
voor de naamsveranderi ngen.
Met AcrautofJhis zullen we ons n iet zo gedetailleerd bezig houden. Wei is het opmerkelijk dat
met de genus-naa m van deze s!angen in grote lijnen het zclfde gebeurde; men rekende ze tot
Stu I l's publikatie in 193' a lgemeen tot het genus Bo<t. Oat is overigens maar al te begrijpelijk,
omdat op het eerste gezicht beide Acnmtophissoorten zowel qua kleur en tekening a ls qua lichaamsbouw bijzond er vee! weg hebbcn van d e
Z u id-Amerikaanse Bo<t constrictor. D eze uitcrlijke overeenkomst is vee! groter dan d ie van
Sauziuia met Coral111s. Maar ook in d it geval vond
men de verschillen ui teindelijk te g root, en is d e
genus-naam A crautophis J a n weer in bet Ieven
geroepen.
Ook a l worden dus de boa's van Madagascar niet
meer tot genera gerekend die ook in Zuid-Ameri-

ka voorkomen, het blijven wei degelijk echte
boa's. D.w.z. dat ze geen supraorbitaal been heb·
ben (onderscheid bij definitie tussen boa's en
pythons), en ook dat ze in allerlei andere verschillen tussen die twee onderfamilie's aan de kant
van de boa's staan: zo hebben ze een premaxillair
zonder tanden, ongedeelde subcaudalia (staart·
schubben), geen Jipgroeven in de labialen, en zijn
ze eier-levendbarend.
De laatste decennia zijn er vele nieuwe voor·
stellen m.b.t. de slangensystematiek gedaan, deze
hielden ook dikwij Is een hergroepering van de
Boidae in. Daarbij werden echter steeds de Boinae
van Zuid-Amerika en van Madagascar in dezelfde
groep geplaatst, aileen Romer ( 1956) deed dat
niet. Oat R o m e r hierbij van enkele beslist onjuiste veronderstellingen uitging is later opgemerkt door Dow I in g ( 1959) en door Hoffs t e t t e r ( 1960). De meest recente onderverdeJing die ik ken is die van Underwood (1967),
de Boinae worden daar onderverdeeld in vier
groeperingen. De grotere soorten uit Zuid-Amerika en de boa's van Madagascar zijn daarbij in een
en dezelfde groep (tribe 'Boini') geplaatst. U nd e r w o o d heeft wei het gevoel dat deze groep
een composiet is ( CatJdoia en Licham1ra maken er
ook nog deel van uit), maar hij kan geen bevre·
digende criteria vinden om een verdere onderver·
deling aan te brengen.
De lezer die in deze systematische problemen is
geinteresseerd kan ik aanraden eerst het heldere
en beknopte overzichtsartikel van D o w I i n g
(1959) te lezen.
NAMEN
Sanzinia madagascariensis wordt op Madagascar
'manditra' genoemd (Domer g u e 1968). G u ib e (1958) vermeldt voor AcratJiophis madagasca·
rieusis de inheemse namen 'do' en 'ankoma',
Domer g u e ( 1968) geeft aileen 'do' op. Het
ligt voor de hand aan te nemen dat deze twee namen voor beide Acrantophis-soorten worden gebruikt (zoal Domer g u e voor 'do' ook aangeeft), omdat die twee soorten erg op elkaar
lijken.
De heer R i e t v e I d vertelde me dat op Madagascar ook de engelse termen 'ground-boa' voor
Acrantophis, en 'tree-boa' voor Sanzinia bekend
zijn.
In het duits wordt voor SatJzinia nog dikwijls de
naam 'madagassische Hundskopfschlinger' ge·
bruikt; deze naam is een beetje misleidend omdat
'Hundskopfschlinger' als equivalent van de wetenschappelijke naam CoraJ/11s kan worden beschouwd.

sen de Jabialen in, maar daar geeft dit een heel
ander visueel effect dan bij Sa11zinia. Bij Cora/1m
is het achterste deel van iedere supralabiaal inge·
deukt en het voorste stuk komt juist iets naar
hoven, terwijl bij Satzzinia zowel de voorste als de
achterste rand lager zijn, minder uitsteken, dan
de rest van het Jipschild. Dus bij Cora//11s steekt
het voorste dee) van iedere supralabiaal het meeste uit, en bij Sanzinia steekt het midden het meeste
uit. Fig. 2 stelt een doorsnede voor van de hoven·
lippen en maakt het bedoelde verschil wellicht
duidelijker. Door dit verschil komt het dat de
supralabialen bij Corall11s iets weg hebben van een
rij grote tanden, terwijl dit bij Sanzinia veel minder het geval is. De welving van de Jipschilden bij
Sanzinia wordt door Do m erg u e ( 1968) zo
opvallend geacht, dat hij dit kenmerk in zijn de·
terminatietabel voor de slangen van Madagascar
gebruikt.
De volwassen exemplaren van Sanzi11ia zijn weinig opvallend gekleurd: vaal olijfgroen met donkerbruine ruitvormige vlekken op de flanken.
Deze ruitvormige vlekken bevinden zich vrijwel
steeds aan weerszijden tegenover elkaar, in de
centra ervan zit een kleine geel-bruine vlek. De
jongen daarentegen zijn fel rood van kleur, de
ruitvormige vlekken zijn donkerrood, en de vlekjes in de centra van de ruiten melkwit. Als de
jongen een maand of vijf oud zijn begint het
jeugdkleed al duidelijk te veranderen.
Sanzinia kan ruim twee meter lang worden, de
meeste volwassen exemplaren hebben een lengte van rond de 1,50 meter. Werner (1921)
maakt melding van twee exemplaren van 2, 70
meter. Als aile Boidae bezitten ze sporen van
achterpoten in de vorm van kleine klauwtjes vlak
bij de anale schub; deze sporen zijn bij nauwkeurige inspectie al bij de pas geboren jongen te
zien.
Een volledige beschrijving vindt men bij B o u ·
Ienger (1893), Guibe (1949) en Guibe
( 1958). Omtrent de anatomie van Sanzinia kan
men gegevens vinden bij Bed dar d ( 1908).

Figuur 1.

UITERLIJK
Sanzinia madagascariensis is een slang met vooral
een markante kop. Deze is behoorlijk scherp van
de hals gescheiden, zoals ook bij Cora//11s het
geval is. Opvallend is, dat de hele bovenkant van
de kop met kleine schubben is bezet; aileen tussen
de nasalen (schubben waarin de neusgaten zitten)
bevinden zich twee paar schilden (zie fig. 1). De
supralabialen (bovenlipschilden) zijn bijzonder
hoog ( zie fig. 1); de lipgroeven zitten 111 s s en
deze labialen, en niet i 11 de labialen zoals bij de
meeste pythons. Ook Cora//11s heeft groeven tus·
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FigtiUr 2.

VERSPREIDING, ECOLOGIE
G u i be (1958) noemt 10 plaatsen op Madagascar waar Sanzinia gevonden is. Op de beste kaart
die in Nederland in de handel is (Michelin 155)
zijn er daarvan slechts drie te vinden: Tamatave,
Mananjary en de provincie Tulear. De overige 7
zij n ook onvindbaar op een vee I gedetailleerder
kaart die de heer H i II e n i u s op Madagascar
zelf kocht. Van die 7 moet er een op het zuidelijk deel van het eiland liggen en 6 op het oostelijk deel. Het gebied bij uitstek voor Sanzinia is
naar aile waarschijnlijkheid het oostelijke bos. Op
het kaartje zijn de bebosde gedeelten van Madagascar gearceerd. Sanzinia is voorts nog door
B o e t t g e r ( 1913) gevonden op Nossi-be, een
eiland op ongeveer 30 km voor de kust.
Eind '67 - begin '68 bezocht dr. D. Hi II en ius
(Zoologisch Museum, Amsterdam) Madagascar,
vooral met het oog op de daar voorkomende kameleons. Hij reisde, via een van de weinige spoorlijnen die het eiland rijk is, van de hoofdstad
Tananarive naar de oostkust, en stopte halverwege
in het bergdorpje Perinet. In de bossen rond Perinet trof hij Sanzinia aan; hij vertelde me daarover
het volgende:
'Het was regentijd, tijdens een bui wandelde ik
via een smal pad het bos in. Na enige tijd hield
de regen op en brak de zon door. Deze scheen
toen op de drassige grond van het pad. Op de
heenweg was er op het pad niets te zien geweest,
maar terug lagen er hagedissen en verschillende
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soorten slangen op de nog natte grond te zonnen.
Als ik naderbij kwam vluchtte alles weg . . . behalve de boa's! Ze merkten mijn nadering wei op,
waarschijnlijk door de trillingen van de grond die
voetstappen veroorzaken, maar reageerden slechts
met zich op te rollen en de kop onder hun kronkels te verbergen. Ik kon ze zonder de minste
moeite vangen, de dieren deden bij het oprapen
ook geen pogingen te bijten. Later heb ik gehoord dat ze ook wei tamelijk wild kunnen zijn,
maar het was na de regenbui nog tamelijk koel,
dat kan hun passiviteit mede veroorzaakt hebben.
Ik vond op het pad 3 Sanzinia, allemaal niet ver
van Perinet, want mijn wandeling duurde niet
veel Ianger dan twee uur, en ik stopte regelmatig
om allerlei dingen te bekijken. Een van de Sanzinia ruilde ik later met D o m e r g u e voor een
Acrantopbis.'
De beer R i e t v e l d was twee jaar later op
Madagascar en bezocht Perinet begin december "69.
De exemplaren van Sanzit1ia die hij naar Nederland zond, werden op zijn verzoek gevangen door
mensen die in de bossen rond Perinet werkzaam
waren. De dieren zouden in de vroege morgen op
de grond van het bos worden aangetroffen, niet in
de bomen. Er werden hem op die manier in de
periode van 1 tot 8 december meer dan 20 Sanzinia aangeboden, geen een Acrantophis. Ver van
Perinet kunnen de dieren niet gekomen zijn, want
de vangers gingen te voet naar hun werk en keerden rond het middaguur terug.
Zelf heeft de heer Rietveld geen boa's in de natuur gezien. In het dorp zelf en in de omringende
bosrand kwamen ze niet voor, 's middags waren ze
niet in het bos te zien, en 's morgens was het
bos zo klets nat, dat hij geen zin had zich erin te
begeven.
Eenmaal werd de maaginhoud van een Sanzinia
gecontroleerd. Bij een exemplaar dat Rietveld niet
had willen kopen, en dat hij later doodgeslagen
vond, werden twee knaagdieren in de maag aangetroffen, vermoedelijk bosratten.
Het weer was naar de herinnering van Rietveld
tijdens zijn verblijf in Perinet erg wisselvallig, een
voortdurende afwisseling van regen en zon. De
nachten waren koel, overdag kon het makkelijk
30° C worden als de zon scheen, maar tijdens
regen bleef het tamelijk fris. In het bos was het
volgens hem voortdurend nat en vochtig.
Van Tamatave, een van de vindplaatsen van Sanzinia, geeft de al eerder genoemde Michelin-kaart
enige klimatologische gegevens (zie tabel I).
Het regent dus het gehele jaar door uitzonderlijk
veel; aileen bij het begin van de warmere helft
van het jaar is er even een wat droger periode.
De temperaturen in de tabel zijn van iedere maand
het gemiddelde dagelijks maximum dat bereikt
wordt (in de middag natuurlijk), en het gemiddelde dagelijkse minimum dat bereikt wordt (in
de nacht of vroege morgen). De cijfers moeten
wei met enige reserve bekeken worden t.a.v. Sanzinia: het microklimaat dat de dieren uitzoeken
kan aanzienlijk van het macroklimaat verschillen.
Bovendien ligt Tamatave aan de kust en dus ongeveer op zeeniveau, terwijl Perinet b.v. al bijna
op 1000 meter hoogte ligt.

Tabel I. Klimaat Tamatave.
Maand

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Regenval
in em
per maand

3o a 4o
3o a 4o
40
30 a 40
20 a 30
20 a 30
20 a 30
20 a 30
10 a 20
5 a 10
10 a 20
20 a 30

+

Dag~l ijkse D agelijkse
maxtmum- minimumtemperatuur temperatuur
in •c
in •c

30
30
29
28
27
25
24
24
26
27
29
30

23
23
23
22
20
19
18
18

19
20
21
23

IMPORT EN PRIJS VAN MADAGASCARBOA'S
Er worden maar weinig boa's uit Madagascar geexporteerd. Een van de factoren daarbij is het tamelijk hoge uitvoerrecht dat betaald moet worden,
voor een boa 5000 Franc Malgache (ongeveer
f 65,-). Of deze maatregel genomen is om fauna
te beschermen, of om de economic van het land
een beetje omhoog te helpen, weet ik niet. Laten
we hopen dat het beide gebeurd .
In '68 nam de heer H i II e n i u s de twee gevangen Sanzinitt e n de geruilde AcmntojJhis levend
mee naar hui s. De dieren kwamen in de Artiscollectie terecht en bezweken daar binnen enkele
maanden. Nu staan ze op sterk water in het Zoolog isch Museum, 'ze zijn nog steeds erg mooi',
vertrouwde hij me onlangs toe.
Begin '68 werd er door de beer 0 o s tv e en
(Natuurvriend, Utrecht) een Sanzinia ge'importeerd ; het dier kwam voor de lieve prijs van
f 300,- op de prijslijst april '68 te staan, maar
a l voor de lijst in de brievenbussen kwam baarde
het dier jongen en stierf. Enkele jongen werden
verkocht voor f 75,- per stuk en deden het aanvankelijk goed. Na een korte voorspoedige groei
stierven ze echter vrij plotseling.
In december '69 stuurde R i e tv e I d 18 volwassen excmplarer. van Stwzinia naar Breda. Ze werden aan Nederlandse liefhebbers aangeboden voor

f 225,-.
Voorjaa:· '70 kwam er ook weer een Acrantophis
naar N -:derland: de heer Ma c h w i r t h (Breda)
wist e! een te bemachtigen via Zwitserland. Dit is
het exemplaar dat U op de foto's 2 en 4 ziet, het
betreft de soort dumerili.

---~

:I

Kattrt van lHadagascm; bos gearceeul aangegeven. 1 Perine/; 2 Tama tave; 3 Mmumjary;
4 Tulea1·; 5 Nossi-b€.

Polo 4. Acrantophis dumerili.

SANZ INIA IN HET TERRARIUM
Er is niet vee] over Sanzinia in gevangenschap gepubliceerd. H et meeste informatie bevat waarschij nlijk een artikel van J ii r gens ( 1936), dat
helaas in Nederland niet verkrijgbaar is. H et Rijksmuseum van Natuurlijke Histori c te Leiden is weliswaar in het bezit van de betreffende jaargang
van de 'Blatter', maar juist d e aflevering waar het
artikel van J ii r g en s in staat ontbreekt.
Aile andere terrarium-publikaties waarin Sanzinia
ter sprake komt zijn van de hand van de oostenrijkse hoogleraar Fr antz Werner. Werner
was behalve zooloog een enthousiast terrarium·
houder, die een grote voorliefde had voor boa's en
pythons. Hij kan zonder meer als een pionier op
dit gebied worden beschouwd: reeds tijdens het
begin van deze eeuw had hij thuis een ongelofelijke co llectie opgebo uwd van zo'n 20 verschillen·
de soorten, waaronder zowel Sauzinia als Acrania·
phis. H et was een enorme klap voor hem toen in
1909 a l zijn d ieren bij een kamerbrand omkwamen.
Pas na de eerste wereldoorlog begon hij opnieuw
en kwam ook toen weer in het bezit van Sanzinia.
Hij hield slangen tot aan zijn dood in 1939.
In een artikel uit 1909 schrijft Werner over
'Hundskopfschlinger' - d e duitse naam voor slangen van het genus Coral/us, waar ind ertijd ook
Sanzinia toe werd gerekend. In dat artikel wordt
over Sanzinia o.m. opgemerkt dat het tamelijk
tamme dieren zijn en dat ze graag in de takken
zitten. Dikwij ls wordt er ook in de takken ge-

47

geten; aileen als de prooi nog al groat is (duif of
marmot) wordt deze op de bodem van het terrarium naar binnen gewerkt (Werner 1909).
Een tweede artikel, uit 1936, handel! uitsluitend
over Sanzinia. H et is een reactie en aanvulling op
het a l vermeld e artikel van J ii r ge n s in het
zelfde tijdschrift. Er worden een aantal gegevens
in verstrekt over een ruim twee meter lang exemplaar dat W e rn e r kocht van iemand, die het
in gevangenschap geboren dier van kleins af aan
had verzorgd. Toen dit dier stierf was het zeker
20 jaar oud. Een bijzonderheid dus, zowel wat
leeftijd a ls wat lengte betreft. Dit exemplaar was
vrij w ild en werd gevoerd met ratten, duiven en
marmotten (Werner 1936).
Tenslotte komt Snnzinia nog ter sprake in een
algemeen artikel over Boidae in gevangenschap
(Wern er 1939 ) .
Erg vee! gegevens zijn er dus niet, maar in ieder
geval is aangetoond dat Sanzinia oud kan worden
in gevangenschap zonder dat daar zeer speciale
voorzieningen voor nodig zijn. Ook F I o we r
(1937) enKlingelhoffer ( 1959) vermelden
een maximum leeftijd van 20 jaar voor Sanzinia,
maar daaruit volgt niet dat die ouderdom normaal
is: beide auteu rs ontlenen dat gegeven namelijk
ann het exemplaar van Werner.
Tach heb ik persoon lijk sterk de indruk dat Sanzinia, evenals zo vele andere Boidae, niet moei lijk
in het terrarium in Ieven is te houden. Of ze zich
in gevangenschap ook makkelijk voortplanten is
onbekend . Voor zover na te gaan zijn er nog nooit
twee geslachtsrijpe exemplaren van verschillende
sexe geruime tijd in een terrarium gehouden.
Verderop in dit artikel, onder het hoofd 'Ontwikkeling van enkele jongen', treft U enkele notities
van mijzelf aan over het verzorgen van Sauziuia
in het terrarium.
GEBOORTE 1 (MEELD IJK)
De heer Me e I d ij k (Schiedam) kocht zijn Sanzinia op 3 januari 1970, enkele dagen nadat de
d ieren in Nederland aankwamen. Hij koos niet het
grootste d ier uit de zending, maar een iets kleiner
exemplaar dat een beetje aan de dikke kant was.
Meeldijk was de enige bij wie reeds bij de aanschaf het vermoeden bestond , dat er sprake was
van een drachtig wij fj e. O at vermoeden was wei-

Foto 5. Twee dagen oude Sanzinia.
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Iicht meer op hoop dan op verwachting gebaseerd;
hoe dan ook, de dikte van zijn dier had in ieder
geval aanleiding tot die hoop gegeven.
D e Sa11ziuia van Meeldijk deed het van hct begin
af nan uitstekend. Er was helemaal geen sprake
van een accl imatisat ie·periode, reeds de dag van
nnkomst in bet terrarium werd een muis geaccep·
teerd. Oat is voor een pas ge'importeerde volwassen
boide uitzonderlijk, meestal duurt het enkele
weken voor dat met etcn wordt begonnen. H et
pakken van die muis bleek de eerste uiting te zijn
van een enorme eetlust. Het die.r we.rd al vlug
dikker en dikker, maar desondanks bleef het wat
de zwangerschap betrof slechts bij vermoedens: de
fl inke halfwas ratten d ie regelmatig werden gegeten moesten tach ergens bli jven.
V roeg in de morgen van de 19e februari, net uit
bed, werd een droom werkelijkhe id: de hecr Meel·
dijk ontmoette op zijn kamerbreed tapijt enkele
rode slangetjes van zo'n 40 em lang. De jongen
waren geboren en hadden met gemak het terrarium
kunnen verlaten door een rooster. D e diertjes wa·
ren zeer actief en hadden zich door het hele woonvertrek verspreid. Na g rondig zoeken bleken het
er 13 te zij n, die er stuk voor stuk goed ui t zagen.
Er waren in het terrarium geen onbevruchte eieren
of ha lf ontwikkelde embryo's te vinden . Aile 13
jongen vervelden in de loop van de dag, en reeds
diezelfde avond aten er enke le een halfwas muisjc.
De opwinding was natuurlijk alom groat: zulke
zeldzame en kostbare slangen opeens in zo' n groat
aantal. Op de 2 1ste kwam ikzelf in Schiedam en
kon ik het wonder met eigen ogen aanschouwen.
De dier:jes waren prachtig rood, met donkerder
ruiten en witte vlekjes. Ze waren erg fel. Bij het
openen van bet terra rium namen ze unmiddellijk
een d reighouding aan, ze bogen hun hals en voorste
gedeelte van het lichaam in de vorm van een letter
S om vlug uit te kunnen schieten. O at deden ze
dan ook, meestal in het wilde weg omhoog, maar
a ls de kans zich voord eed ook naar een vinger.
Opvallend was dat :ze na :zo'n uitval dikwijls de
bek nog seconden lang opengeklapt hielden, hetgeen een angstwekkend ge:zicht oplevert: die bek
is relatief erg groat en van binnen fe l paars·blauw
gekleurd . Als enkele slangetjes dit tegelijk deden
leek het wei a lsof een nest jonge vogeltjes de bek
opensperden voor voer.
Zowel M eeldijk a ls ik maakten bij deze gelegenheid enkele foto's van de toen dus twee dagen
oude jongen (zie foto 5). H et is duidelijk te
zien dat het diertje op de foto al gegeten heeft.
Tijdens mijn aanwezigheid :zag ik twee jongen
een ha lfwas muis eten. De muisjes werden meteen
gepakt, het wurgen en oak het naar binnen werken
verliep wei wat stuntelig.
D e moeder zag er ondanks de bevalling niet echt
vermagerd uit. Ze was, in tegenstelling tot haar
kroost, nog even rustig en vredig in haar gedrag
als voorheen. Ze ging gewoon door met eten,
hoofdzakelijk ratten, ook wei muizen en kuikens.
De vraatzucht bleef zo groat dat zelfs vlak voor
het vervellen werd gegeten ( normal iter weigeren
slangen voedsel gedurende de periode voor het
vervellen). H et dier is nu (augustus) a! weer :zo
dik, dat Meeld ijk overweegt haar op rantsoen te
gaan stellen om vervetting tegen te gaan.
( vervolg pag. 51)

