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Vijf geboorten bij Sanzinia madagaseariensis 

(vervolg) 

door G. !'II. !'II. Foekema, Sarphatipnrk 114 -11, Am•terdam. Foto's van de s~hrijver. 

Foto 6. De geboorte; bet eivlies is a/ gesprongen. 

GEBOORTE 2 (FRANTZEN) 
De heer Fr antze n (Amsterdam) koeht zijn 
Sanzinia begin februari. Het dier wilde niet eten. 
Na de geboorte bij Meeldijk weed er uiteraard 
druk gespeeuleerd omtrent mogelijke zwange.rsehap, 
maar een duidelijke indieatie ervoor ontbrak: het 
dier was niet dun, maar ook niet dik te noemen. 
De verrassing was dus groot toen 28 februari, 
terwijl de bek weed sehoon gemaakt omdat er wat 
slijm in zat, het dier begon te persen en te wrin
gen. Het eerste jong werd kort daarop rond 17.30 
uur geboren, maar daar bleef het op dat moment 
bij. Ik braeht een deel van de avond bij Frantzen 
door maar er gebeurde niets. Het enige jong was 
behoorlijk actief, maar het vervelde niet. Pas de 
volgende dag om 21.00 uur kwam een tweede jong. 
Een half uur later ben ik weer ter plaatse om te 
zien hoe dit tweede jong bezig is met vervellen. 
Omdat de eerste nog steeds niet verveld is halen 
we voorzichtig de opperhuid aan de lippen met 
een pineet los, waarop het diertje het verder zelf 
probeert. Om 22.30 uur maakt het moederdie.r 
hevige persbewegingen en tilt de staart loodrecht 
omhoog. We staan klaar met fototoestellen, maar 
ondanks de enorme inspanningen van de moeder 
komt er geen jong. Pas om 0.30 uur is het zo ver, 
we zien en fotograferen de geboorte. Het eerst 
komt een stuk liehaam naar buiten (foto 6) , het 
eivlies is kennelijk al tijdens het persen gespron
gen. In verloop van 5 i 10 seeonden is het dan 
verder gebeurd, het laatst komen kop en staart van 

het jong te voorsehijn (foto's 7 en 8). Er komt 
voeht mee en een wat bloederige, vliezige massa 
waaraan de navelstreng vast zit. H et diertje blijkt 
leven loos. Dit doodgeboren maar volledig ontwik
kelde jong weegt 40 gram en is 43,7 em lang, in
clusief de staart van 4,3 em ( foto 11). Tee ver
gelijking de Iengie van de moeder: 154 em. 
De volgende morgen, 2 maart, blijken er gedurende 
de naeht nog 4 jongen geboren te zijn, waarvan 
drie dood en 1 levend. In de loop van de oehtend 
sterft de moeder. Onmiddellijk maakt Frantzen 
voorziehtig de buik open en vindt daar nog 3 
jongen die aile levenloos zijn. Een dag later wordt 
de huid door mij geprepareerd en vind ik nog een 
jong ongeveer halverwege het moederlichaam: to
taal dus 11. Dit diertje zit in het eivlies gevouwen 
en heeft ziehzelf gebeten: de kaken zitten in het 
eigen lichaam geklemd. Ook dit jong was zoals 
aile andere volledig ontwikkeld, binnen het vlies 
bevond zieh geen noemenswaardige hoeveelheid ei
dooier mee.r. Het lijkt me het meest waarsehijnlijk 
dat de mislukking van de bevalling te wijten was 
aan verregaande verzwakking van het moederdier, 
de grote krachtsinspanning d ie het naar buiten per
sen van de jongen vergt kon ze kennelijk niet meer 
opbrengen. 
De moeder gestorven, en van de 11 jongen slechts 
3 levend geboren - een trieste afloop. Desondanks 
was de heer Frantzen zo vriendelijk me er:een ten 
gesehenke te geven. Helaas bleken ook cfe over
levenden niet volwaard ig te zijn: geen vari de drie 
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heeft ooit vrijwillig gegeten. D e eerste stierf reeds 
op 5 maart, een tweede op 15 april en d e laatste, 
na enige malen gedwangvoederd te zijn, op 7 juli. 

GEBOORTE 3 (DE GROOT) 
AI enige tijd voor de geboorte op 5 maart 1970 
verwachtte de heer de Groot (Schiedam) dat 
zijn Sanzinia jongen zou krijgen, het dier gedroeg 
zich n.l. in verschillende opzichten analoog aan 
dat van Meeldijk. D e belangrijkste overeenkomst 
was, dat beide dieren dikwij ls opgerold lagen met 
het dikkere gedeelte van het lichaam op de zij
kant gedraaid, of zelfs met d e buikzijde schuin 
naar hoven. Deze houding is meer waargenomen 
bij drachtige slangen, o.a. bij Python moll!ms 
(zie Stemm l e r-M orat h 1956). 
De Groot had zijn Sanziuia sinds eind januari in 
zij n terrarium. V66r d e bevalling heeft het dier 
vrijwel zeker niets gegeten, aangeboden werden 
muizen en kuikens. Overdag lag de slang a ltijd 
opgerold op de terrariumbodem. Pas als het Iicht 
uit g ing werd ze actief, kroop overal in en op, be
tongelde a lles, maar wilde niets weten van de 
voorgezette prooidieren. 
Op 5 maart, even na 21.00 uur, werden de jongen 
gesignaleerd . Twintig minuten daarvoor had de 
heer d e Groot nog voor zijn terrarium gestaan en 
alles nauwkeurig bekeken; we weten d us zeker dat 
de bevalling zich in ongeveer een kwart.ier vol· 
trok. Verbazend was hun activiteit onmiddelli jk 
na d e geboorte: d e meeste waren al verveld. Drie 
of vier exemplaren waren nog bezig met vervel
len toen hun bestaan werd ontdekt, de andere wa-

ren daar reeds mee klaar. Er bleken 12 jongen te 
zijn, zo te zien allemaal volkomen in orde. In de 
buurt van de moeder lagen een aanta l bloederige 
vliezen, deze werd en ge'inspecteerd maar er zaten 
beslist geen half ontwikkelde jongen of onbevruch· 
te eieren tussen. 
Over de eerste belevenissen met zijn jonge San· 
zinia schreef de heer de Groot me per brief het 
volgende: 'Direct na de geboorte heb ik aile jon
gen overgezet in een klein terrarium van 40 bij 
40 bij 80 em, temperatuur 28° C en luchtvochtig
heid ongeveer 80 %. Tijdens het overbrengen vie
len ze krachtig uit en beten naar elke hand of 
vinger die in d e buurt kwam. Jk d eed ecn half
was muis in het terrarium en deze werd onmid
dellijk door een der jongen bij de kop gegrepen 
en gewurgd. Door een te plotselinge beweging 
van mijzelf is hij waarschijnlijk geschrokkcn en 
liet de reeds dode muis los. Daarop heb ik de 
muis uit h et terrarium gehaald . D e andere dag 
's avonds heb ik vier jonge muizen in het terra· 
rium gezet, nadat eerst het Iicht was uit gedaan. 
Aile vier werden ze aanstonds gepakt en verorberd. 
Nu, 22 maart, hebben aile jongen er door elkaar 
drie gegeten. Ze zijn tegen hun tweede vervelling 
aan, ze liggen vee! in het water en op vochtige 
plekken. D e vertering van het voedsel verloopt 
prima.' 
Over de jongen later meer. H et moederdier was 
na de bevalling erll mager, en 's nachts nog On· 
rustiger a ls voorheen. Nog a ltijd wcigerde ze te 
eten. Een week of twee na de geboorte werd ze 
daarom gedwangvoerd met twee mu izen waarin 

Foto 7. Kop Cit stam·t komen bet laatst IUtnr buiten. 
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wat vitamine A-D was gespoten. Niet a! te lange 
tijd daa rna accep teerde ze eindelijk zelf voedsel: 
zowel ratten en muizen als mussen en spreeuwen. 
In juli stierf ze volkomen onverwacht: de dag er 
voor had ze nog enkele muizen gegeten. Helaas is 
geen sectie verricht. 

GE BOO RTE 4 (MACHW IRTH ) 
De heer M a c h w i r t h (Breda) was de vierde 
die jongen kreeg van een Sanzinia uit de zending 
van Rietveld . De geboorte vond 14 maart plaats. 
Voor zover na te gaan heeft ook dit d ier niet ge
geten ged urende de per iode van de zwangerschap 
die ze in het terrarium doormaakte. Toen de jon
gen ontd ekt werden zaten er nog twee in het ei
vlies, di t was de enige geboorte waarbij dat werd 
waargenomen. Va n d e 13 was er ecn reeds dood 
tocn de jongen werden ontdekt, een and er was 
misvormd. D e ha ls van di t d iertje zat in een 
merkwaardige gewrongen toestand, het stierf de 
volgende dag . Met de jongen waren behalve een 
aanta l vliezen ook vetkwabben mee naar buiten 
gekomen. 
Er waren dus II goed geboren slangetjes. Vier 
daarvan aten reeds de volgende dag, twee andere 
de dag daarop, d e resterende vijf vertiktcn het. Na 
enkele weken was er daardoor a l een duidelijke 
grootte-verschil tussen d e verschillend e jongen 
te zien . Bij bezoeken aan Machwirth kon ik con
stateren dat de d iertjes zich even frappant ge
droegen als bij Meeldijk: bij een uitva l naar om
hoog werd de bek wagewijd opengeklapt, en dan 
seconden lang open gehouden. 
Het moederdier begon na de bevalling te eten, 
aileen vogels. 

G EBOORTE 5 (LEUNISSE) 
Vier Sanzinia waren er in N ederland verkocht, 
aile vier drachtige wijfj es. Een dier bleef achter 
bij d e heer L e u n i ss e (Breda ) , een handelaar 
di e met Rietveld samenwerkt, en was nog niet 
verkocht toen op 18 maart een dood jong werd 
geboren. 
Ook het dier bij Leun isse weigerde voedsel, en 
lag steeds op de bod em en nooit in de takken. 
Na het eerste jong op de 18de werden de overige, 
13 in getal, binnen het tijdsbestek van hoogstens 
een uur, op 23 maart geboren. Zowel deze a ls de 
eerste fase van de bevalling vonden plaats rond het 
middaguur. Van de 13 stierven er nvee nog de
zelfde dag, twee anderen vervelden niet en be
zweken na verloop van ongeveer een week. D e 
twe.ede dag werd al geprobeerd de jongen te voe
ren. Ze beten heftig naar de jonge muisjes, doch 
gegeten werd er n iet. Eerst d e vierd e dag werd er 
voedsel geaccepteerd, maar pas als de slangetjes 
met de prooidieren werden gepest. 
De moeder stierf ecn week of drie na de beval
ling, zonder ooit in gevangenschap te hebben 
gegeten. 

CONCLUSIES OMTRENT DE GEBOORTEN 
Juist omdat het hier 5 geboorten betreft is het mo
gelij k, met de nodige reserve, enige algemene 
conclusies te trek ken. 
Aile !;? !;? kregen hun jongen kort na elkaar, bin
nco het tijdsbestek van nauwelijks een maand . 

Foto 8. He/ jong is geboren. 

Waarschijnlij k heeft Sanzinia in d e na tuur dus een 
tamelijk begrensde paartijd , d eze lig t zeke.r v66r 
december, wellicht omvat ze de maand augustus. 
Oat is dus in d e koelere helft van het jaar op 
Madagascar (om van winter te spreken is nog al 
overd reven) . D e jongen zullen ook in d e natuur 
ged urende de maand en februari-maart worden 
geboren, wellicht voornamelijk in februari, omdat 
!;? - I als enige gunstig op de veranderde leefom
standigheden reageerde. Sanzinia werpt dus jo ngen 
aan het eind van de warmere periode; gedurend e 
de warmere jaa rhelft zijn d e !;? !;? drachtig. Aile 
vijf di eren kwamen van Perine t, het is dus ni ct 
uitgesloten dat d eze tijden niet gelden voor San
zinia van andere d elen van Madagascar. Erg 
waarschijnlijk lijkt me dit overigens niet. 
In totaa l werden 5 jongen ui t 3 versch illende wor
pen gemeten, de lengte's en gewichten waren bij
zonder constant. Het gewicht was telkens vlak bij 
de 40 gram, de lengte steeds tussen de 40 en de 
45 em. 
H et aanta l jongen lig t rond de 13. Ze horen met
een na de geboorte te vervellen, een losse opper
huid ziet men na de geboorte duidelijk om de 
diertjes heen zitten. Foto 9 laat een jong vlak na 
de geboorte zien (rechts een stukj e van de moe
der) dat nog niet verveld is. D e jonge slangetjes 
kunnen zich al meteen voeden met kleine knaag-

Foto 9. K orl na de geboorte, voor de eerste 
verve/ling. 
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T abel II. Vergelijkilzg vatz de geboorten. 

Geboorte bij Datum 
(allemaal 1970) 

~ -1 (Meeldijk) 19 februari 
~ ~2 (Frantzen) 28 februari, 1 en 2 maart 
~ -3 (de Groot) 5 maart 
~ -4 (Machwirth) 14 maart 
~ -5 ( Leunisse) 18 en 23 maart 

dieren. Onbevruchte eieren komen weamg voor 
(bij ooze 5 ~ ~ geen enkele maal). De jongen 
zijn veel feller in hun gedrag dan de volwassen 
exemplaren, bovendien zijn ze veel meer geneigd 
tot klimmen en houden ze zich vaker in de tak
ken op. 
Enkele van de gegevens vindt men bijeengebracht 
in tabel II. Ik geloof dat de conclusie gerecht
vaardigd is dat de bevalling slechts kortere tijd 
hoort te duren. Juist in de twee gevallen waarbij 
dat niet zo was, moet de bevalling min of meer 
als mislukt worden beschouwd gezien het aantal 
jongen dat dood werd geboren of dat na korte 
tijd stierf. 
Tenslotte is het opvallend dat alle Sa11zinia uit de 
Rietveldimport die ik heb kunnen volgen drachtige 
~ ~ bleken. Kennelijk zijn zwangere ~ ~ het 
makkelijkst te vangen, wellicht houden ze zich in 
de natuur minder schuil. Misschien zijn zij het 
juist die zich op de grond ophouden. 

VERSPREIDING VAN DE JONGEN 
Over het opgroeien van de groep jongen als ge
heel valt helaas weinig te zeggen. De meeste be
zitters van de jonge dieren verkochten deze in 
een verbazend tempo. De prijs zakte daardoor tot 
f 40,- per stuk, voor welk bedrag de dieren 
door R i e t v e 1 d werden opgekocht. Het over
gaan in andere handen via een handelaar, die ze 
weer enige tijd in voorraad moet houden, is na
tuurlijk niet bepaald bevorderlijk voor enkele 
weken oude slangetjes die gevoelig zijn, regel
matig moeten eten, en vooral rust nodig hebben. 
Vele gingen er dood, vele werden naar het bui
tenland verzonden. Een van de jonge Sa11zinia, 
waarvan de 'waarde' aanvankelijk tot f 40,
gedaald was, werd onlangs (augustus) terug
gekocht voor f 150,-. Dit verloop ·in prijs ai
leen al toont, wat voor fiasco het grootbrengen 
van de jongen is geworden. Op het moment dat ik 
dit schrijf, 30 augustus, zijn naar mijn weten nog 
slechts vier van de jongen in Nederland in Ieven. 
Een van de oorzaken is, dat het belang van het 
behouden van een flink aantal jongen door som
mige bezitters niet werd ingezien. Ik wil niet ver
helen dat ik de gang van zaken treurig vind, en 
dat hier een unieke kans voorbij is gegaan om te 
proberen Sanzinia blijvend in Nederland te kwe
ken. 
Zie hier de trieste eindbalans: 
~ -1: aile jongen verkocht of geruild; een daar
van kwam bij mij terecht en maakt het goed; 
~ -2: de drie levend geborenen stierven zonder 

ooit zelfstandig te hebben gegeten; 
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Totaal aantal Aantal levend- Aantal na 2 we-
jongen geboren jongen ken nog in Ieven 

13 13 13 
11 3 2 
12 12 12 
13 12 11 
14 13 9 

~ -3: aile jongen verkocht of gestorven op een na, 
die het uicstekend doet; 
~ -4: alle jongen verkocht of gestorven op een na, 

die het goed doet; 
~ -5: de 9 overlevenden aile in de handel ge
bracht, de heer Leunisse is handelaar. 

DE ONTWIKKELING VAN ENKELE 
JONGEN 
Natuurlijk kan ik het nauwkeurigst rapporteren 
over de jongen die ik zelf heb verzorgd, drie in 
totaal. Over de eerste, die ik kreeg van de heer 
Frantzen, valt weinig te vertellen; dit diertje 
stierf reeds toen het vier dagen oud was. 
Een ander exemplaar kocht ik van de heer 
Mach w i r t h op 26 mei. Het slangetje was 
toen ruim twee maanden oud en woog 35 gram, 
dat is minder dan bij de geboorte. Hij zag er dan 
ook erg mager uit, maar was desondanks levendig 
en· fel. Eten wilde hij beslist niet, geen muizen, 
ook geen jong bruin kikkertje (Ran a lemporaria). 
Ik begon daarom het diertje te dwangvoeren met 
jonge muizen; hij werkte daarbij erg tegen, maar 
verteerde het voedsel goed. Gedurende twee maan
den voerde ik hem zo 8 net-behaarde muisjes, ter
wijl steeds weer werd geprobeerd of hij niet eens 
uit zich zelf wilde eten. Op 26 juli deed hij dat 
eindelijk, maar het was zowel voor het eerst als 
voor het laatst. Hij vertikte het verder weer, zodat 
ik op 12 augustus maar weer probeerde te dwang
voederen. Probeerde, want het diertje bood bij
zonder veel tegenstand, en werkte de prooi weer 
naar buiten. Twee dagen later stierf hij. Lengte 
toen 51 em, gewicht 41 gram. 
Met een van de drie tenslotte had ik meer succes. 
Dit diertje kocht ik op 21 maart van de heer 
M e e 1 d ij k. Er werd me verzekerd dat het al 
zelfstandig gegeten had, maar het op dat moment 
ruim een maand oude slangetje woog slechts 40 
gram en zag er magertjes uit. Naar muisjes werd 
wei gebeten, maar wurgpogingen werden niet- .on
dernomen. Gelukkig bleek hij wei dode muisjes te 
accepteren, en na dat twee maal gedaan te hebben 
pakte hij op 3 april eindelijk een levende. Het 
wurgen ging erg onbeholpen. 
Ik bood hem verder uitsluitend levende muizen 
aan, die na enige aarzeling werden gegrepen, maar 
niet meteen omslingerd met een of twee windin
gen van het lichaam; pas als de muis zo spartelde 
dat het slangetje hem bijna niet meer in bedwang 
kon houden kwam hij op het idee het eens met 
wurgen te proberen. Normaal volgt op de vang
beet ogenblikkelijk de omstrengeling van de prooi. 
Het leek wei als of het slangetje het eerst moest 



Foto 10. Een ·vmt d~ jongen vrtn ~ - 1, ongeveer 6 nuumcleu oucl. 

leren : pas de vijfde of zesde keer ging bet fatsoen
lijk. 
Ik heb de gewoonte mijn slangen n iet te meten, 
dat is namelijk erg moeil ijk en dikwijls onmoge
lijk, malr ze te wegen. Daarbij moet er n:uuurlijk 
op gelet worden dat maag en darmen vrijwel leeg 
zi jn. Omdat een slang gedurende c;le periode die 
aan een vervelling vooraf gaat normaliter niet eet, 
is bet ecn makkelijke regcl de dieren onmiddellijk 
na de vervelling te wegen. Hieronder t,abel III , 
met de data der vervelli ngen, bet gewieht van d e 
Sauziuia op die data, en bet aanta l muizen dat 
bet d iertje sinds de vorige vervelling had gegeten. 
De muizen die voor 1 mei werden gevoerd waren 
jongen, na die datum werden volwassen muizen 
gevoerd, vandaar de terugval van bet aantal ge· 
geten muizen. D e vervell ingen verl iepen steeds 
uitstekend, er bleven nooit s tukjes opperhuid 
aehter. 
Zoals uit de tabel op te maken is bet d ier snel 
gegroeid, en muizen die ongeveer 20 gram wegen 
zijn wat klei n voor hem geworden. Daarom pro-

T abel Ill. Onlwikkeling van em jong. 

Datum Gewieht in Aantal muizen 
verve !ling grammen gegeten sinds vorige 

vervelli ng 

11 april 65 3 
1 mei 95 4 

17 mei 11 5 2 
10 juni 140 3 
2 1 juli 230 7 
26 augustus 330 10 
25 september 425 9 

beerde ik hem eind augustus voor bet eent met 
jonge ratten te voeren. H ij toonde vee! belangstel
ling voor deze nieuwighe id, maar vertikte bet ratje 
te pakken; trek had hij wei, want later op die
zelfde avond aeeepteerde hij drie muizen. Ook vol
gende pogingen een rat te voeren hadden geen 
sueees, bet dier leeft nog steeds uitslu itend op 
muizen. 
Ecn suecesvo l opgroeien dus, de lcngte van het 
d ier is bij een gewieh t van 425 gram ongevecr 90 
em. Toeh waren de omstandigheden waaronder hij 
gchouden werd ui terst eenvoudig. Het dicr zat tot 
eind augustus in een aquariumbakj e van 30 bij 20 
bij 20 em, waarin aileen een waterbakje, en een 
ho lle stronk die net in de bak paste. Op d ie manier 
warcn er twee sehuilplaatscn, een onder de stronk 
en ecn in de stronk . Die sehu i lp laat~en waren wat 
temperaruur betrof verseh illend, want het ba kjc 
stond op de lieh tkap van ecn ander terrarium, zo
dat de bodem een temperatuur had van 30° C en 
de rest van het bakje van 27 ° C. Het waterbak je 
had een doorsnede van 8 em . In bet begin ging 
bet diertj e er dikwij ls in liggen, later kon dat niet 
mecr omdat hij te groot was geworden. 
Vele terrariumhouders kl inkt het waarsehijnlijk 
merkwaardig in de oren: een sl~ ng van ·zo'n 75 em 
in een bakje dat 30 em lang is. Maar boa's en 
pythons zijn kalme dieren die we inig behoefte 
hebben aan ruimte. Wei hebben ze behoefte aan 
besehutting en rust, en daarom doen ze bet meest
a l vee! beter en makkel ijker a ls ze apart zitten. 
Begin september is de inm iddels ha lfwas Sauziuit1 
in cen groot terrarium gezet bij een andere boide. 

Buiten de dieren die ik zelf verzorgde heb ik 
slechts nauwkeurige gegevens over d e ontwikkeling 
van een ander jong, te weten van het enige exem
plaar dat d e beer d e G r oo t nog heeft. Dit dier 
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woog op 29 juli 370 gram en had ecn Iengle van 
72 em. H et is dus nog Sneller gegroeid dan het 
exemplaar dat ik bezit. 

KLEURVERANDERING 
Een verandering van kleur was, zowel bij het jong 
van de heer d c G roo t als bij die van mij, cind 
juli al duidelijk waarneembaar. Nu, ruim een half 
jaar na de geboorte, zijn de ruitvormige vlekken 
van donkerrood wat verschoven naar het rood
bruin; de grondkleur is van lichtrood aan het ver
anderen in een flets grijs-groen. De verandcring 
van de grondkleur begint bij d e flanken en breidt 
zich d an langzaam uit naar d e rugzijde. Boven op 
de rug zijn momenteel nog lichtrode gedeelten te 
zien, dit rood is al wei tamelijk flets gewordcn. 
De zijkanten zijn geheel van een waterig grijs
groene kleur geworden. 

DANK 
Dit uitgebreide artikel kon tot stand komen dank
z ij de medewerking van de heren F. H . A. M. 
Frantzen (Amsterdam), ]. ). M. de Groot (Schie· 
dam) , dr. D. Hillenius (Amsterdam) , J . Leunisse 
(Breda),]. G. C. Machwirth (Breda) , R. R. Meel
dijk (Schiedam) en S. Rietveld jr. (Den Haag) . 
Hen allen zij hartelijk dank gezcgd. 

NASCHRIFT 
In bovenstaand artikel betreur ik het, dat door de 
verspreiding van de jongen de kans op nakweek 
verloren ging. Momenteel, november 1970, is die 
kans er gelukkig weer. De heer M e e I d ij k kreeg 
er spijt van dat hij al zijn jongcn kwijt was en zag 
kans er enkelc terug te kopen. Hij bezit momen
teel zijn volwassen Q' een jong Q en twee jonge 
~ ~ . 

SUMMARY 
This article gives information about the confine
ments of five Sanzinia madagasrarienriJ, about the 
development of one young, and about experiences 
with Sm1zinia in the field. A summary of all papers 
published up to date about Sanzinia is given. 

Nome11clatme, JyJtematicr, d ercriptioll 
Almost everything mentioned on this subjects is 
taken from existing literature. Attention is drawn 
to the way in which the labia ls arc arched, see 
fig. 2. 

Dirtributio11 
Fig . 3 shows five places where Sa11zinia has been 
found . . The wooded areas of Madagascar are 
shaded. P erinet is a finding-place so fa r not men
tioned in any literature. 

Behaviour 
In December 1968 dr. D. Hi II en iu s visited 
the mountainvi llage Perine!. He went for a walk 
in the woods while it was raining and no repti les 
were to be seen. After an hour the rain stopped, 
the sun came out and shone upon the pathway. On 
his return dr. Hillenius found several lizards and 
snakes sunning on the still wet path. When he 
approached they fled in all directions, with the 
exception of Sm1zinia. They simply coiled up and 
could easily be caught; when picked up, they 
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Foto 11. Sanzi11ia al birth. Total lmgth 

437 mm, tail 43 mm. 

X • • 

made no attempt to bite. In December 1969 Mr. 
R i e tv e I d visited Peri net. He asked the people 
working in the woods to catch some boas for him. 
They obtained twenty Sa11zinit1 within one week, 
but not one Acralltophir. All animals were caught 
early in the morning and on the ground. Examina
tion of the stomach-contents of one snake showed 
two rodents, probably a species of rat. 

Ecology 
All animals were caught on the ground in damp 
surroundings. The snakes obtained by Mr. R i e t
v e I d happened to be pregnant females. It is per
haps possible that particularly pregnant specimens 
are often to be found at ground level. 
Table I shows particulars of the climatic condi
tions in Tamave, one of the areas where Sanzinia 
is found . The second column shows the monthly 
rainfa ll in centimeters, the third column the 
average daily maximum temperature of every 
month, the fourth column the average daily 
minimum temperature of every month. 

Sa11zinia in captivity 
The most important articles on this subject are by 
Jur ge n s (1936) and Werner (1 936). The 
animal W e rn e r writes about, reached an age of 
over twenty years (It was born in captivity). 

The birth 
Five of the Sa11zi11ia obtained by Mr. R i e t v e I d 
at Perinet in December 1969 found their way to 
Dutch terrarium-keepers. All these snakes proved 
to be pregnant Q Q which produced offspring in 
the terrarium a few months later. A few pnrti
culars are to be found in table II. In the first 
column we find the owner"s name, in the second 
the date of birth, in the third we see the amount 
of j•oung born, and in the fourth column how 
many were born alive. The fifth column shows 
the amount which were still alive two weeks after 
they were born . Remarks: 
Q- 1. 
This was the only animal that started to eat im
mediately after it was placed in the terrarium. 
Much food was taken in the period prior to 
confinement. All other females did not eat during 
the period before giving birth. 
Q -2. 
On the 28th of February only one young was 



born. The next two followed about 28 hours later, 
on March 1. The second of them was still-born, its 
birth is to be seen on foto's no. 6, 7 and 8. On 
the second of March four young were born, only 
one of which was alive; the mother died later 
during the day. The body contained still four 
fully developed young, one of them is to be seen 
on foto 11. 
9-3. 
It is certain that the birth of all the young did not 
take more than fifteen minutes. The mother did 
not start to eat untill several weeks after the 
confinement. 
9-4. 
One dead, as well as one deformed young were 
part of the litter. Two young were still inside the 
egg-membrane when discovered. The membrane 
was usually ruptured during birth. A few weeks 
after the birth the mother ate for the first time. 
9-5. 
One dead young was produced on the 18th of 
March. All the others were born within a 
short space of time (certainly within one hour), 
on March 23. The mother died a few weeks later, 
without having eaten once during the time she 
spent in captivity. 

The JOII1Jg. 

Nearly all young sloughed a few hours after 
birth. They were instantly lively and tried to bite. 
length always 40-45 em. The weight approx. 
40 gram. (The size of the adults averaged a good 
150 em.) The young are coloured bright-red with 
dark-red spots, adults are grey-green with dark 
brown spots. Many young snakes devoured half
grown mice one or two days after being born. 

Some co1Jc/11siom 
All births took place within a time-span of 
barely one month. So it seems that Sa11zinia has a 
rather sharply defined mating-season in the wild. 
During the warmer half of the year the 9 9 are 
pregnant. The young are born towards the end of 
this period. The actual birth of the young, which 
usually number around thirteen, should take place 
within a short time. In two cases where the con
finement took several days ( 9 -2 and 9-5) the 
mother and most of the young succumbed. 

Grou•itlg 11p. 
The author obtained three young, one of which 
survived. The development of this young is to be 
seen on table III. In the first column are the 
dates of sloughing, the second shows the animals 
weight on that date. In the third column we see 
the amount of mice eaten since the last sloughing 
of this animal. Since the first of May it was fed 
on fully grown mice, and although the snake is 
now quite a fair size, it still does not accept young 
rats. 

Change of colo11r. 
At the age of five months, a change of colour is 
clearly to be seen. The light-red changes into a 
dull grey-green, starting on the sides and gradually 
moving up to the back. The dark-red spots are 
slowly turning reddish-brown. 
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Bet ijken van een haarhygrometer 

lngezondm september 1970, door de werkgroep voor onderzoek aan het gedrag van reptielen in holen 
etl splelen, Wierickeslraal 15, Leiden. Voor nadere informatie over deze werkgroep zie pagina 22 t:an 
deze ;aargang. 
lt1houdsoverzicht: het probleem • benodigdhedetl · u•erkwijze · mmmar)'. 

HET PROBLEEM 

Om bet wei en wee van hun dieren in verband te 
kunnen brengen met de relatieve vochtigheid van 
de terrariumlucht, schaffen vele reptielen- en am
fibienhouders een haarhygrometer aan. Zo'n meter 
heeft echter bet euvel dat hij zich langzaam instelt 
en bovendien vaak afwijkt, zo niet al bij de aan
koop dan wei na Ianger gebruik. 
Omdat voor betrekkelijk weinig geld geen betere 
hygrometer is te verkrijgen, heeft de werkgroep 
gezocht naar een methode om haarhygrometers te 
ijken. 
Uit de literatuur is de relatieve vochtigheid van 
Iucht hoven verschillende verzadigde oplossingen 
in een afgesloten ruimte bekend. Wij ontlenen 
hieraan: 

V erzadigde oplossing in 
gedestilleerd water van 

Kaliumhydroxide 
Ammoniumnitraat 
Keukenzout 
Saccharose 
Gedestilleerd water 

Relatieve vochtigheid 
van Iucht 

bij bij bij 
10° c 20° c 30° c 

5% 
69% 63% 57% 
75% 75% 75% 
85% 85% 85% 

100% 100% 100% 

Figuur 2. Voorbee/J van een ijkgrafieli. 
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Figuur 1. Zie tekst. 

BENODIGDHEDEN 
Zie fig. 1: 
1. Transparant rond plastic bakje dat hermetisch 

kan worden gesloten; 
2. Filtreerpapier;. 
3. Gedestilleerd water; 
4. Geplastificeerd draad om een rekje te maken 

waar de hygrometer op kan liggen; 
5. De in de tabel genoemde stoffen ( ongeveer 

50 gram van elk). 

WERKWIJZE 
Een verzadigde oplossing verkrijgt men door zo
veel stof op te lossen in een bodempje gedestil
leerd water dat er nog onopgeloste stof op de bo
dem van bet bakje over blijft. Men brengt ver
volgens de benodigdheden in bet plastic bakje, 
zoals aangegeven in fig. 1. 
Het ijken client te geschieden bij ongeveer dezelfde 
temperatuur als waarbij we in bet terrarium met 
de hygrometer gaan meten. Men noteert bij bet 
ijken aileen de waarde die de hygrometer aanwijst 
nadat hij niet meer verloopt. 
Wanneer men de hygrometer met verschillende 
verzadigde oplossingen heeft getest, zet men de 
met de hygrometer gevonden waarden uit tegen de 
waarden van de tabel in een grafiek op millimeter
papier (~_fig. 2). Men trekt een lijn door deze 
ijkpunten tin fig. 2 zijn ze omcirkeld) en kan dan 
uit de grafiek aflezen welke werkelijke relatieve 
vochtigheidsgraad met een bepaalde wijzerstand 
van de hygrometer correspondeert. Als de hygro
meter van fig. 2 40% aanwijst is de werkelijke 
relatieve vochtigheid 45%, als hij 50% aanwijst 
60%, als hij 60% aanwijst 75%, enz. 

SUMMARY 
A method is described of gauging a hygrometer 
with the aid of the known degree of relative 
humidity of air above several satiated solutions. 



Anolis Carolinensis in bet terrarium 

door G. Z ei}lemaher , T allngtceg 62 I , l , rmd•meer . 

lngezonden mei 1970. 
Anolis rarolinensis is bij mij geplaatst in een dicht 
beplant oerwoudterrarium, bij een temperatuur van 
23 a 26° C, en een niet erg hoge vochtigheids· 
graad. Ik bezit vier ~ ~ van d eze groene leguaan· 
achtigen. 
Persoonlijk vind ik deze anolissen een der leven
d igste terrariumdieren; er zitten ook nog enkele 
andere reptielen en amfibien in dezelfde bak, maar 
A11olis domineer!. Ze zijn een lust voor het oog, 
deze ranke beestj es met hun snoekachtige kop. 
Vooral als ze door de bak springen en plotseling 
tussen de beplanting verdwijnen of er weer uit te
voorschijn komen. D e sprongen kunnen vrij groot 
zijn~ Vlug Iaten zij zich langs stengels en bladeren 
g lijden als zij voedsel in het oog krijgen. Beweegt 
het prooidier dan in eens niet meer, dan Iaten ze 
het verder met rust. 
Hun voedsel bestaat uit spinnen en andere insec
ten, 's winters uit meelwormen en vliegen, komen
de winter wil ik dit gaan aanvullen met wande
lende-takken. H un dorst lessen ze met het sproei
water, en ook wei met het water uit het drink
bakje. 
Een a twee maal per week geef ik ze uv -bestra
ling. Vitaminen doe ik in het drinkwater. Daar 
gebruik ik sinds kort 'Phellglanz' voor, een pre
paraat op basis van siroop, met vitaminen, drui
vensuiker en een aantal andere stoffen. H er is ge
makkelijk oplosbaar in water. 

Anolil carolinemis. 

Fel kunnen de gevechten tussen de ~ ~ zijn. Ver· 
wondingen zijn niet uitgesloten. Ze zitten eerst 
tegenover elkaar in de imponeer houding, waarbij 
de staart wei eens heen en weer slinger!. De wan
gen verkleuren tot bijna zwart. De rugkam wordt 
opgezer, en terwij l ze heftig met hun koppen knik
ken trekken ze hun keelwam in en uit. Soms blij
ven ze zo aan het dreigen, dan weer vliegen ze 
elkaa r werkelijk achterna, om dikwijls met een 
klap tegen de voorruit te belanden. Ze kunnen el
kaar in de bek grijpen, en ze lfs dan nog springen 
ze verder door de bak heen . Door deze gevechten 
heeft er een 'n beschadigde neus opgelopen, ge· 
lukkig geneest die goed. Ook a ls er geen ander 
~ vlak bij is kunnen ze zich trouwens erg druk 

maken. 
Ook buiten d eze gevechten om is Auolis echter 
erg levendig. Voorrs naar mijn ervaring niet moei
lijk te houden . Ik kan nog vermelden dar ze mak
kelijk tegen glas opk limmen, en dat het me is op
gevallen dat de diertjes bij het vervellen hun eigen 
opperhuid opeten. 

SUMMARY 

The author keeps 4 ~ ~ Anolis {(lroliueusis in 
his terrarium, which give cause to quite an amount 
of fighting and threat-posturing, although no se
r ious injur ies occur. The posturing is described. 
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dorven. Een Boa constrictor kreeg zes levende jon
gen. die het allemaal goed deden. Een aantal ge
gevens over temperaturen, maten en gewichten zijn 
toegevoegd. 
Aquarien Terrarien I mei 1970 I 17, pp. 162-164 I 2 
toto's, 1 tab. 

GYMNODACTYLUS MILII (DIKSTAART-GEKKO) 
u. Peters: 'Der Dlckzwanz-Gecko Gymnodactylus 
mllll (Bory)'. 
Deze gekko komt o.a. in de omgeving van Sydney 
voor, waar de schrljver ze zelf ving. Het dlertje en 
de manier waarop men hem kan houden worden be
schreven. 
Aquarien Terrarlen I junl 1970 117, pp. 190 11 toto. 

SLANGEN UIT CUBA 
H. G. Petzold: 'Zur Haltung und Fortpflanzungsblolo
gle elnlger kubanlscher Schlangen lm Tlerpark Ber
lin'. 
Een uitstekend artlkel over de dwergboa'.s.. yan het 
genus Tropidophis en een aantal op Cuba voorko
mende Colubridae (genera Dromicus; Arsophls en 
Tretanorhinus). Naast een verslag van de verzorging 
in gevangenschap en van de voortplantlng blj drie 
van de besproken soorten, worden ook systematische 
overzlchten van de betreffende genera gegeven. 
Salamandra I dec. 1970 I s, pp. 124-140 I 13 toto's. 
1 tek., 2 tab. 

PHYLLOBATES SP. 
W. Mudrack: 'Pflege und Zucht elnes Blattstelgers
frosches der Gattung Phyllobates a us Ecuador'. 
Een beschrljvlng van het verzorgen, het paren en de 
broedzorg van een Phyllobates-soort. 
Salamandra I dec. 1969 I S, 81-84 I 2 toto's. 

SCELOPORUS J. JARROVII 
A. Hlmstedt: 'Ueber Sceloporus J. jarrovll (Reptilia, 
lguanldae)'. 
In de zomer warden deze dleren bulten gehouden. 
Ze aten insecten, maar ook paardebloemen. Er werd 
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met succes gekweekt. De jongen hebben een jeugd
kleed, en zo lang dat het geval is wordt er door de 
ouderen niet naar ze gedrelgd. 
Salamandra I dec. 1969 I S, pp. 84-94 I 3 toto's, 2 tek. 

AMFIBIEN 
H. Heusser: 'Ethologlsche Bedlngungen fOr das vor
kommen von Terrltorlalltiit bel Anuren'. 
Verschillende aspecten van het al dan nlet in ko
lonies Ieven van amflbien worden besproken. 
Salamandra I dec. 1969 I 5, pp. 95-104 11 tek. 

CYLINDROPHIS RUFUS (CYLINDERSLANG) 
W. Frank: 'Cyllndrophls rufus - elne nur selten ge
haltene ostaslatlsche Schlange aus der Ueberfamllle 
Booldea'. 
De methode volgens welke daze slang, een vertegen
woordiger van de soortenarme familia Aniliidae, wordt 
gehouden is nlet gecompllceerd. De twee dieren ac
cepteerden vissen en hagedissen en stellen een 
vochtige bodembedekking waarin ze weg kunnen krui
pen op prijs. 
Salamandra I dec. 1969 I 5, pp. 105-112 I 5 toto's. 

BITIS GABONICA (GABOENADDER) 
J. v. d. Werff: 'De gaboen-adder (Bitls gabonlca)'. 
In dit korte berlcht wordt mededeling gedaan van de 
geboorte van ongeveer 60 jongen (een worp) in dler
gaarde Blijdorp. De jongen zijn 29,5 em lang, en heb
ben giftanden van bijna 1 em. De fraaie toto toont 
niet de jongen, maar een volwassen exemplaar van 
deze reus onder de adders. 
Blijdorp Geluiden I mel 1970 118, pp. 6-7 11 toto. 

REPTIELEN 
H. Hoogenhout: 'Klein behulsd, maar van oude adel'. 
In dit algemene artikel over reptlelen wordt onder
meer aandacht besteed aan het roemrijke verleden 
van deze diergroep; van de recente reptielen wordt 
de tuatara besproken. 
Blijdorp Geluiden I juni-jull 1970 I 18, pp. 3-6 I 1 toto, 
2 tek. 

ANOLIS NEBULOSUS 
T. A. Jenssen: 'The Ethoecology of Anolls nebulosus 
(Saurla, lguanldae)'. 
Een ultgebreid artikel dat geknlpt is voor terrarium
houders. Een populatie van nebulosus ward meer 
dan drie jaar bestudeerd, zowel In het vrije veld als 
in het laboratorium. De behoeften aan zonnen en aan 
territorlumvorming warden o.m. bepaald. Klimaat en 
microkllmaat en allerlei aspecten van het gedrag war
den nauwkeurig bestudeerd. 
Journal of Herpetology I mel 1970 I 4, pp. 1-38 I 
12 fig., 9 tab. 

CHRYSEMYS PICTA 
C. H. Ernst: 'The Status of the Painted Turtle, Chry
semys plcta, In Tennesse and Kentuckey'. 
Het voorkomen van verschlllende ondersoorten en de 
overgangen daartussen In de staten Tennesse en 
Kentuckey worden besproken. In het grensgebied van 
twee ondersoorten komen tussenvormen voor. 
Journal of Herpetology I mei 1970 I 4, pp. 39-45 I 
1 tab., 1 krt. 

ZEESCHILDPADDEN 
H. K. van den Bergh: 'De trek van de Soepschlldpad'. 
Een goed populalr artlkel over zeeschlldpadden In 
het algemeen. ('Hamster' Is een belgisch tljdschrlft 
voor de jeugd over dleren en de natuur). 
Hamster I maart 1970 I 10, pp. 15-26 I 1 foto, 3 tek., 
3 krt. 

LACERTA SICULA CAMPESTRIS 
Th. Cornallssen: 'Het ultkomen van de eleren van 
Lacerta slcula campestrls'. 
Het uitkomen van een jong is stapje voor stapje in 
11 toto's vastgelegd. Op enkele andere opnamen Is 
de eltand van een jong te zlen. Enkele van deze 
toto's zullen t.z.t. ook In 'Lacerta' worden gepubll
ceerd. 
Het Aquarium I jull 1970 I 41, pp. 11-14 116 toto's. 


