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R. R. v a n d e n 8 o I d 
Baton Rouge, Louisiana, U.S.A 

N otities over biotopen en~ ·gedrag van de slangen 
van Lou/rerfigde Staten) 

lngezonden augustus 1971. De heer Van den 8 o I d 
schrijft over waarnemlngen en ervaringen in de natuur. 
lnhoudsoverzicht: Louisiana - Natrfx-soorten - de wa
terinoccasin - verdere moerasbewoners - rattenslan
gen - koningsslangen - racers - de haakslang -
Opheodrys - kleine insecten- en wormeneters - de 
bullsnake - de koperkop - ratelslangen - summary. 

LOUISIANA 

Op verzoek van de beer F o e k e m a beb 
ik getracht, in bet bier volgende stukje de 
Iezers van Lacerta een beetje een idee te 
geven wat men bier in Louisiana zoal in de 
natuur tegenkomt, en hoe deze dieren zicb 
daar gedragen. Vele van deze dieren wor
den waarscbijnlijk ook wei in Nederland in 
terraria gebouden. 

Fig. 1. Lousiana. Kaart]e: F o o k om a. 

. : ... ~ .... :. :··."' 

Om te beginnen bevat Louisiana een aantal 
verschillende biotopen en bestaat bet niet 
uitsluitend uit moerassen met grote cedar
borneo, gedrapeerd met bet lange, grijze 
'spanish moss', boewel dit karakteristiek is 
voor een zeer groot gedeelte van de staat 
Het zuiden van de Verenigde Staten wordt 
meestal aileen op deze romantiscbe manier 
afgeschilderd. In bet zuidelijkste deel vindt 
men bet uitgestrekte deltagebied van de 
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Fig. 2. Thamnophls saurltus. Foto : R e lj st. 
Fig. 3. Thamnophls slrtalls. Foto: Foe k em a. 

Mississippi, in het zuiden en centrum de 
grote bayous en moerassen met hun wirwar 
van waterwegen, doodlopende rivierarmen 
en meren, in het noord-oosten uitgestrekte 
weilanden en dichtbegroeide bossen, die 
naarmate men de Mississippi verder optrekt 
behoorlijk heuvelachtig worden, en in het 
noord-westen het heuvelachtige dennenbos
gebied. Bovenal is Louisiana een zee van 
groen, in contrast met het kale Texas. 
Verreweg het interessantste gebied is uiter
aard het moeras, waar men Ietterlijk tussen 
de borneo doorvaart. Een uitstekende ma
nier, om de waterslangen, schildpadden en 
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vele amfibieen te observeren, is het zachtjes 
met een bootje langs deze waterwegen 
glijden. Op deze manier heeft men een 
goede kans om vele waterslangen te zien, 
zich zonnend op hopen bladeren aan de 
oevers, of liggend op overhangende takken. 
De schildpadden treft men meestal Of zwem
mende aan, of zonnend op in het water Jig
geode boomstammen. De alligator treft g~en 
alleen in het zuidelijke dee! van de staat 
aan. Hoewel de alligator een tijdlang op het 
punt van uitsterven heeft gestaan, is er op 
bet ogenblik een verrassend aantal aanwe
zig in Louisiana, voomamelijk vanwege het 



werk van bet 'Wild Life and Fisheries' de
partement. Het blijft ecbter tocb nog een 
dier, dat vee! bescberming nodig zal beb
ben. 
De berpetofauna van dit zuidelijke gebied 
is uiteraard aquatic! of semi-aquatic!, doch 
er komen ook verscbeidene slangen voor die 
men over bet algemeen in de drogere stre
ken zou verwachten. 

NA TRIX-SOORTEN 

·------De meest a!gemeen voorkomende slangen 
zijn wei de drie Thamnophis-soorten sirtalis, 
sauritus en proximus, Agkistrodon piscivo
rus en de verscheidene Natrix-soorten en 
hun verwanten. Overigens wordt er op bet 
ogenblik aan de Universiteit van Louisiana 
gewerkt aan een publikatie, waarin gesug
gereerd zal worden de Natrix-soorten van 
de Nieuwe Wereld te scheiden van de 
Natrix-soorten in de Oude Wereld, dit om 
verscbeidene taxonomiscbe redenen. 
In vrijwel ieder bayou of stroompje komt 
men Natrix fasciata tegen, Natrix sipedon 
daarentegen beperkt zich meer tot de snel
ler stromende rivieren, meestal met een zan
dige bodem. De twee lijken bijzonder veel 
op elkaar en zijn dan ook moeilijk uit elkaar 

Fig. 4. Natrlx rhomblfera. Foto : 8 a c k e r . 

te houden. ..
Natrix cyclopion is een steviger gebouw~----
slang en over bet algemeen vee! agressiever 
dan bet vorige tweetal. Mij!)...-eig~ erva-
ringen met dcze slan~ijfi, dat ik ze voor-
namelijk tegenkwam aan de oevers van 
meren en oer~ssen waar bet water nogal 

as, en zelden in stromend water. Bij 
eze Natrix-soort beb ik bet meeste succes 

gebad met bet observeren van bun eetge
woonten. Bij twee verschillendc meertjes 
was de methode betzelfde: op de plek waar 
een klein stroompje bet meer binnenkWam, 
bet water nogal laag stond en de bodem 
nogal rotsig was, bleven vee! vissen steken 
in kleine _poeltjes tussen de stenen, waar ze 
een makkelijke prooi waren voor de wacb-
tende slangen. 
De grootste en ook vrij agressieve Natrix is 
de 'diamondback', Natrix rhombi/era, waar
van ik zelf meerdere exemplaren van meer 
dan 1,50 meter beb gevangen. Men vindt 
bern vrijwel overal waar water en voedsel 
aanwezig zijn. 
Hoe algemeen de Natrix-soorten bier zijn 
vertegenwoordigd blijkt wei uit bet aantal 
slangen, dat ik met een stel vrienden een 
aantal jaren geleden op een dag beb gevan
gen in een meertje, dat zeker niet meer dan 
enkele bectaren groot was. Voor de aardig-
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Fig . 5. Natrlx rhomblfera. Foto: B a c k e r. 

heid, om eens te zien hoeveel slangen we 
.konden vangen in een dag, gingen we er 
met z'n vieren op uit ; de vangst bestond uit 
iets meer dan 100 slangen waarvan het 
grootste aantal bestond uit Natrix rhombi
/era en Natrix tascia;1, en verder nog een 
prachtige, grote Regina grahami, die we alle 
naderhand weer loslieten. 
Over het algemeen beperken deze slangen 
zich wat hun voedsel betreft tot kikkers en 
vissen en men kan ze ook bet gemakkelijkst 
vinden na een fikse regenbui. 's Nachts zijn 
ze ook meestal actief. De vissen die gevan
gen worden zijn hoofdzakelijk zieke of dode 
vissen. 

DE WATERMOCCASIN 

Bijna net zo algemeen, en in sommige stre
ken zelfs algemener dan de Natrix-soorten, 
is de giftige 'watermoccasin', Agkistrodon 
piscivorus. In de grote Achafalaya-swamp 
aan de westoever van de Mississippi, langs 
de smalle grint- en schelpwegen die zich en
kele kilometers ver bet moeras in strekken, 
vindt men deze slang vrijwel elke paar meter 
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langs de kant van de weg, onder een geval
len boomstam of zonnend op een hoop bla
deren. Als men hem nadert wordt er onmid
dellijk een poging gedaan om bet water in 
te vluchten, of als bij zich te vee! in bet 
nauw gedreven voelt spert hij de bek wijd 
open en blijft zo dreigend liggen. Aan dit 
gedrag dankt hij de plaatselijke naam 'cot
tonmouth' (katoenbek), aangezien de bin
nenkant van de bek nogal bleek is. 
Men treft deze slang overal aan waar men 
de Natrix-soorten tegenkomt, en in vele op
zichten is bet gedrag van de twee gelijk; de 
moccasin neemt ecbter · af en toe ook een 
warmbloedige prooi en schijnt tevens opbio
phaag (slangenetend) te zijn. Terwijl de 
Natrix-soorten onder water duiken ziet men 
de moccasin altijd met het grootste gedeelte 
van bet licbaam boven water. 

VERDERE MOERASBEWONERS... 

Algemeen, doch lang niet zo vee! voorko
mend als de vorigen, is Natrix erythrogaster 
f/avigaster, de 'yellow belly watersnake' (een 
ietwat komiscli aandoende naam: geelbuiki-



Fig. 6. Agklstrodon plsclvorus. Foto: Foe k e m a. 

ge roodbuikslang). Zelf ben ik deze slang 
aileen tegengekomen in kleine meertjes, in· 
door de regen gevulde gaten en in weilanden 
tussen grote stukken bos; nooit in grote 
plassen of rivieren met stromend water. 
Verder komen bier nog twee aquatiele slan
gen voor die nauw verwant zijn aan de 
Natrix-soorten: Regina grahami (vroeger 
Natrix grahami) en Regina rigida. De eerst
genoemde is een gestreepte waterslang, die 
veel minder algemeen is dan de andere 
waterslangen en bovendien veel schuwer. 
Het voedsel bestaat voornamelijk uit 'cray
fish' (een zoet- of brakwater verwant van 
de kreeft) die in hun vervellirigsperiode zijn, 
hoewel ze ook visjes en salam_anders eten. 
Ik heb zelf nooit enig succes gehad in het 
terrarium met deze slang. Meestal ziet men 
in de natuur van deze slang aileen maar een 
grijze streep, die snel het water in verdwijnt. 
Het benaderen ervan vergt meestal veel ge
duld. 
Regina rigida is nog moeilijker ' te observe
ren dan grahami; het is een klein glanzend 
slangetje, dat voornamelijk 's nachts te zien 
is en zich dan vrijwel altijd in het water 
ophoudt. 

Faranda abacura, de 'mud snake', is wei een 
van de mooiste slangen van dit biotoop; een 
glanzende zwarte rug en vuurrode buik vor
men een scherp contrast met de minder 
bonte bewoners van bet water. Meestal vindt 
men deze slang op de bodem van kleine 
meertjes, in stilstaand moeraswater of in 
drassige weilanden. Het is een slang met een 
nogal beperkt dieet, dat bestaat uit de grote, 
lange salamanders Amphiuma en Siren, en 
af en toe ook andere amfibieen. De exem
plaren die ik in gevangenschap had aten uit
sluitend Amphiuma, slechts een k(m ik er 
toe bewegen om kikkers aan te nemen. Bij 
bet vangen slaat bet dier direct zijn licbaam 
.om de arm en prikt dan vaak met de pun
tige staart, die evenwel ongevaarlijk is. Het 
scbijnt dat dit prikken met de staart gebruikt 
wordt om de grote salamanders beter te 
kunnen banteren tijdens bet naarbinnen wer
ken; ik beb dit zelf ecbter nooit kunnen 
vaststellen. Het dier beeft hierdoor wei de 
plaatselijke reputatie gekregen, een 'giftige' 
staart te bebben. 
Van ditzelfde genus is er de verrassend 
mooie regenboogslang Faranda erythro
grammus (vroeger Abastor erythrogram-
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!----..... mus). Deze slang is .in Louisiana zeer zeld-

1
1 ~m..;__zelf heb ik maar twee levende exem

plaren ~i~ gevangen door vrienden van 
mij. In tegen~lli~tde _'mud snake' be-
perkt deze slang zicn.~fot rivieren en 
meren met een zandige bodett!.t en vaak 
sneller stromend water. Het voedsel--s hijnt 
echter ongeveer hetzelfde te zijn. Het is ee 
rood en zwart gestreepte slang, met een 
irriserende glans over de schubben. 
Beide soorten Farancia zijn fors gebouwd 
en bereiken een lengte van 1 tot 2 meter 
(dit laatste is een record voor abacura, vol
gens C o n a n t). De eieren worden vaak in 
kleine bolten gelegd in vochtige weilanden 
met boog gras. Ben kennis vond zo eens 
een regenboogslang om baar eieren gerold 
in bet nest. Of deze slang bij baar eieren 
was gebleven, zoals bekend is van enkele 

Fig. 7. Natrlx momblfera. Foto: B a o k e r. 
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andere slangen, of dat zij net de eieren ge
legd had, was natuurlijk niet op een be
trouwbare wijze vast te stellen. 
Af en toe vindt men ook slangen in bet 
hartje van de swamp, die men er eigenlijk 
niet verwacht. De koningsslang (Lampropel
tis getulus holbrooki en Lampropeltis dolia
ta) en de 'rat snake' (Elaphe obsoleta lindlzei
m i}~n deze groep bet meest voor-
komend. ~ 

RATIENSLANGEN ~ 
De zojuist genoemde rattenslang beb iR 
meerdere malen diep in de swamp tussen 
de cypressen zien zwemmen. Waarschijnlijk 
bestaat zijn prooi daar uit vogels en 'musk· 
rats'. Over bet algemeen echter vindt men 
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Fig. 8. Elaphe guttata. Foto : J a c o b I. 

deze slang in bebost gebied en vindt men 
hem vaker overdag dan de andere soort van 
dit genus, Elaphe guttata, die overwegend 
's avonds aetief is. 
Elaphe obsoleta lindheimeri is verreweg de 
grootste van de twee, de normale Jengte ligt 
zo tussen de 90 en 180 em, terwijl die bij 
guttata tussen de 90 en 150 em Jigt. Ik heb 
van beide soorten zeer grote exemplaren ge
vonden: een obsoleta lindheimeri van 186 
em, die ik laat in de middag vond op het 
midden van een verlaten weg, bij het Jijk 
van een overeden opossum die hij naar bet 
scheen op het punt stond om op te eten; 
verder een gutta/a van 180 em, wat volgens 
Co n a n t een record Jengte schijnt te zijn. 
Elaphe grlllata is vee) moeilijker te obser
veren in het wild dan Elaphe obsoleta lind
lzeimeri, waarvan men zeer vaak exempla
ren tegenkomt in het bos. Een zomer telde 
ik op een stuk weg van minder dan een kilo
meter maar liefst dertien dode guttata zon
der er ook maar een te vinden in de om
liggende bossen. 
Beide rattenslangen zijn overwegend mui
zeneters en grondbewoners. Maar obso
leta vindt men herhaaldelijk in bomen en 
struiken: meer dan eens heb ik een ratten
slang ontdekt in een hoge haag door het 

helse kabaal van de blauwe gaaien, die door 
het beest werden opgesehrikt. 
Met jonge gutta/a heb ik in het terrarium 
nog meer sueces gehad dan met volwassen 
exemplaren. Een jonge slang van circa 
38 em at zeer gretig Anolis carolinensis en 
ik voerde hem die zo vaak, dat hij om de 
haverklap weer aan een nieuwe vervelling 
toe was. Merkwaardig genoeg stonden de 
jonge exemplaren van gutta/a vrijwel altijd 
klaar om te bijten als ik ze ving, daaren
tegen zijn de volwassen exemplaren haast 
altijd tam. 

KONINGSSLANGEN 

De koningsslang, Lampropeltis getulus hol
brooki, is een vee) vookomende slang in 
Louisiana. Men vindt hem haast overal, zo
wel 's naehts als overdag. Het is een stevige, 
krachtige slang met witte of gele spikkels 
op een donkergroene tot zwarte achter
grond. Wat voedsel betreft versmaad hij niet 
vee!: zijn diCet bestaat uit hagedissen, kik
kers, eieren, vogels, muizen en andere slan
gen; kikkers worden bet minst gretig geno
men. Een kundige slangeneter, die ik eens 
in mijn bezit had, presteerde bet om twee 
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Fig. 9. Lampropeltls doUala. Folo : Foe k em a. 

NaJrix fasciata te wurgen terwijl bij bezig 
was· een derde naar binnen te werken. 

De 'milksnake' of 'scarlet king snake', Lam- · 
propeltis doliata, komt minder vaak voor en 
is in de meeste streken nogal zeldzaam. Zijn 
verborgen levenswijze heeft bier uiteraard 
vee! mee te maken. Een geliefde plek is 
onder bet boomschors van\ overeindstaande 
dode boomstammen. 
De 'milksnake' en de 'scarlet 'snake' (Cemo
phora coccinea), een zeer zeldzame slang 
die ik zelf nog nooit levend beb gezien, Jij
ken bijzonder vee) op de bier voorkomende 
koraalslang, Micrurus fulvius, met zijn 
pra~btige rode, gele en zwarte banden. De 
koraalslang is zelf ook nogal zeldzaam en 
scbuw, en Jeeft voomamelijk van skinken 
(Eumeces-soorten). 

RACERS 

De 'racer'-groep (Masticophis en Coluber) 
is bier vertegenwoordigd door de veel voor
komende Coluber constrictor flaviventris en 
Masticophis flagellum en, in westelijk 
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Louisiana, de gespikkelde ondersoort Colu
ber constrictor anthicus. 
Deze slangen zijn zeer actief gedurende de 
dag, maar moeilijk te observeren in bet wild, 
aangezien ze bijzonder snel en nerveus zijn. 
Men moet bandig zijn wil men deze dieren 
vangen of zelfs goed te zien krijgen; dit 
wordt dan vaak nog bemoeilijkt door bet 
geliefde biotoop van deze slangen, dat be
staat uit bramen en lage, dicbte struiken in 
open velden, waarin zij als een flits verdwij
nen. Vaak vindt men ze ook bij beggen en 
doornstruiken aan de randen van weilanden 
en open velden, zelden in dicht begroeide 
bossen. Ik heb deze slangen vaker in open 
terrein in de bete middagzon gevonden dan 
enige andere slang in Louisiana . . 
In gevangenscbap ligt bet helemaal aan de 
individuele slang of bij wei of niet makke
lijk te houden is. Sommige kon ik niet tot 
eten krijgen, terwijl andere gretig muizen en 
hagedissen aannamen. Met muizen bad- ik 
bet meest succes. 
De 'coacbwhip', Masticophis flagellum, is 
minder algemeen dan Co/uber en bevindt 
zicb voornamelijk in centraal en westelijk 
Louisiana. Het is een mooie lange slanke 



slang, waarvan de kleur op een unieke wijze 
langzamerhand Iichter wordt in de richting 
van de staart, donker-bruio of zwart van 
voren en licht-bruin tot creme-kleurig van 
achteren. 

Hierbij laat het de tong uit de bek hangen. 
Het dieet bestaat vrijwel uitsluitend uit pad
den en het is moeilijk om ze iets anders -1e 
doen eten. Hct zijn echter verrassend goede 

_.....~ 

eters in gevangenschap en#hun wonderbaar-
lijk verdedigingsg~dragwordt at spoedig niet 
meer gebruikc-

DE HAAKSLANG ~ 

Ecn fascinerend schouwspel kan m~ OPHEODRYS 
ncmen als men de 'hognosS,.oftewel var
kenssnuit-slang, Heterodon concortrix, te
genkomt. Het dier dankt deze naam aan de 
naar boven gekeerde grote rostraalschub. 
Deze korte dikke slang spreidt allereerst op 
cobra-achtige manier de nek als hij wordt 
lastig gevallen, en maakt daarbij een luid 
sissend geluid door herhaaldelijk snel Iucht 
uit te blazen. Mocht dit de vijand nog niet 
afschrikken, dan rolt het dier zich op z'n 
1 ug en blijft zo volkomen slap liggen. Zo 
knap bootst het een dode slang na, dat ik 
zelf eens beduveld werd (en ik wist toch 
heel goed dat bet dier dit instinctief deed) 
door cen exemplaar, dat het z6 lang volhield 
dat ik dacht dat er werkelijk iets niet in orde 
was met het beest. Het komische van deze 
hele vertoning is dat als men het dicr weer 
op z'n buik draait, het zich meteen weer om
draait totdat het volkomen ontspannen op 
de rug ligt. Kennelijk is de nabootsing ai
leen volmaakt als het dier op z'n rug ligt! 

Fig. 10. Opheodrys aestlvus. Foto: R e II st. 

Een andere interessante slang, waarmee ik 
vecl succcs heb gehad wat vocdsel betr'eft, 
is de slanke groene slang van het genus 
Opheodrys, waarvan ook soorten in Oost-. 
Azie voorkomen. Hier vindt men Opheodrys 
aestivus, met gekielde schubben. De gladde 
soort Oplieodrys vernalis komt in Louisiana 
niet voor. Ze zijo niet gemakkelijk te vindeo 
in de struiken eo borneo waar ze zich op
houden, vanwege hun dunne lichaam en 
groene klcur. Hun dieet bestaat uit verschil
lende kleinc insecten. De exemplaren die ik 
heb gehad aten overwegend gladde rupsen 
en paardevliegen. Van anderen heb ik vaak 
gehoord dat ze moeite hadden deze soort te 
doen eten, doch ik geloof dat het in de mees
te gevallen lag aan het voer en niet de slang. 
Het is me met deze soort zelfs overkomeo 
dat ik een exemplaar ving op een tak bela
den met rupsen; nam ik dan een van de 
rupsen en liet ik het beest voor de neus van 
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Fig . 11. Store Ira dekayl. Foto's: 8 e s k e r s. 

de slang been en weer kronkelen, dan werd 
bet meteen gegrepen en naar binncn ge
werkt. De eerste keer dat mij dit overkwam 
was ik uiteraard bijzonder verbaasd, aange
zien de ervaring mij geleerd bad dat slan
gen eerder moeilijke kostgangers zijn. 

KLEINE INSECTEN- EN 
WORMENETERS 

Er komen bier nog een stet kleine insecten
etende slangetjes voor. De 'De Kay snake' 
Storeria dekayi, is van deze de algemeenste; 
men vindt hem aan de oevers van stroom-
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pjes en moerasgebieden, in bet bos, en vaak 
zelfs in een acbtertuin in bet midden van 
de stad. 
Een van de mooiste kleine slangetjes is wei 
Diadophis punctatus, met een blauw tot 
zwarte rug, een gele ring om de nek, en een 
zwart gespikkelde buik. Net zoals de kleine 
bruine slangetjes Virginia striatula en Vir
ginia elegans, vindt men Diadophis onder 
boomscbors en rotte boomstammen op. de 
grond van bet bos, of in koele onbeboste 
streken. Ze aten bij mij in gevangenscbap 
gretig worrnen, en bet is een grappig gezicbt 
om een klein slangetje, nauwelijks ·groter 
dan de worm zelf, zo'n beest te zien verslin-
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den. Zoals al deze kleine slangetjes begeven 
ze zich zelden in door de zon sterk verhitte 
plekken (in de zomer zijn temperaturen van 
32° C en een vochtigheidsgraad van rond 
de 80-900fo geen uitzondering). 
De twee hele kleine wormslangetjes Carplzo
phis amoenus en Carphophis vermis heb ik 
zelf nooit gevangen, nocb er enige ervaring 

'>. 

'copperhead' en de ratelslangen over. 

mee gehad in bet veld. 

De copperhead, Agkistrodon contortrix, 
waarvan er verscheidene rassen in de Yer-· 
enigde Staten worden ondersch~iden," vindt 
men in tegenstelling tot_...de· moccasin op 
droog terrein in bo r--ehveelal in open vel
den met hier en · daar wat losse planken en 
boomstammen, vervallen huizen en andere 
schuilplaatsen. Net als de ratelslangen is hij 

____.-..-- overal te vinden, maar komt bij slecbts 

DE BULLSNAKE 

.-/ 
De enige slang in Louisiana die zich vrijwel 
tot het dennenbos beperkt is de Louisiaanse 
ondersoort van de 'bullsnake', Pithuoplzis 
melanoleucus. Deze slang, een forse knaag
dier-eter, laat vaak bij benadering in bet 
wild ecn luid sissen horen, en bij een groot 
exemplaar lijkt dit zelfs bijzonder vee! op 
het ratelen van een ratelslang. Dit nabootsen 
geschiedt door de Iucht in de Iangen heel 
snel uit te blazen tegen een dun stukje kraak
been, dat zich vlak voor de opening van de 
luchtpijp bevindt. 

DE KOPERKOP 

Van de giftige slangen blijven er nog de 

plaatselijk in grote getale voor. Hij is lang 
niet zo agressief als piscivorus en in gevan
genschap kalmeert bij snel en wordt zelfs 
zeer tam. Zelf beb ik op bet ogenblik een 
mooi Iicht koperkleurig exemplaar dat vlot 
muizen aanneemt. 

RATELSLANGEN 

Wat de ratelslangen betreft komen er bier 
drie soorten voor: Crotalus lrorridus, Cro
talus adamanteus en, in bet genus Sistrurus, 
gekenmerkt door de grote kopschubben, 
Sistrurus miliarus. 
Crotalus adamanteus, de imposante 'eastern 
diamondback', komt aileen in bet oostelijk
ste gedeelte van de staat voor. Zelf heb ik 
deze slang nooit in het wild gezien. Het is 
de gr?otste slang qua Iengte en gewicht .in 
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maar boudt zicb meestal goed schuil en 
komt pas 's avonds tevoorschijn. Nu en dan 
duiken ze wei eens op in vrij drukke buiten
wijken. 

de Verenigde Staten, en ik beb vaak borell 
vertelten wat een belevenis bet is om zo'n 
6-v~t lange, dikke slang te zien opgerold 
vlak voor--je in bet boge gras, in een agres
sieve positi~L_het boofd hoog van de 
grond gericht, rateiertd- Jllsof" er een bele Wat slangen en andere reptielen en amfi
bijenkorf omgevallen was. ·---.___ bieen betreft is Louisiana haast een kolos
Crotalus horridus kan ook een behoorlijk saal terrarium, want bet is vrijwel onmogelijk 
agressieve slang zijn, maar hij is niet zo ge .. -,,_ om een dag in he.t veld door te brengen, 
neigd om zicb ter plaatse te verdedigen en zonder enige nieuwe ervaringen op te doen. 
probeert meestal sneller te vlucbten. De Ik hoop· me dan ook meer te gaan toeleggen 
plaatselijke naam voor deze slang is 'cane- op bet observeren van bet dier in de vrije 
brake rattler' en men vindt hem ook inder-~ natuur dan in bet terrarium. 
daad vaak in de 'canebrake' (velden met --~ 
bamboe begroeid). Hij komt ecbter in vrij-
wel geheel Louisiana voor en beperkt zicb SUMMARY -
niet tot dit biotoop. Deze dieren zijn voor
namelijk 's nachts actief en bet is moei.lijk 
om ze overdag te vinden. 
De dwerg onder de ratelslangen, de 'pygmy 
rattler', Sistrurus miliarus, is ook algemeen 

A. J. Z w I n e n b e r g 
Dr. Wiardi Beckmanslngel 337, Vlaardlngen. 

The author, living in Louisiana, gives a 
review of his experiences with the snakes of · · 
Louisiana. Most attention. is paid to their 
habits and habitats. 

Australische reptielen IX: Crocodylus porosus 
( S c h n e i d e r) en ·Crocodylus joknsoni ( K r e f f t ) 

lngezonden september 1972. Na deze negende afleve
rlng, over krokodillen, zullen er nog drle verschljnen: 
een over de Austr31ische gekko's, een over de Austra
lische skinken en een over de ultslultend In Australl6 
voorkomende Pygopodidae. Tenslotte zal een ultge
breide literatuurlijst worden gepubllceerd. 
lnhoudsoverzicht: waarschuwlng - de zeekrokodll -
de zoetwaterkrokodil - summary. 

W AARSCHUWING 

Het is bedroevend, dat van de nog 21 soar
ten tellen~e orde der krokodilacbtigen (Cro
codylia) aile tot de bedreigde diersoorten 
behoren. Dit is bet resultaat van onze zucbt 
naar luxe. Toen men immers in de zgn. 
'arme Ianden' ontdekte, dat de rijkere mede
mens voor buiden van krokodillen, alliga-
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tors en kaaimans flink geld wilde betalen 
om er scboenen, bandtassen en andere arti
kelen van te maken, waren deze reptielen 
in feite ten dode opgeschreven. V6Q.~ die 
tijd werden ze ook al vervolgd (bijgeloof of 
angst), maar dan waren de dieren altijd 
nog in staat om zicb van deze verliezen te 
herstellen. Toen echter bleek dat de· buiden 
een waardevol handelsobject vormden, ging 



hun aantal zo snel achteruit dat van natuur
lijk h'erstel geen sprake meer was. 

Enkele jaren geleden nog waarscimwden 
herpetologen uit aile delen van de wereld, 
dat de toekomst van de krokodilacht:gen er 
zeer duister uitzag, tenzij regeringen bereid 
waren de dieren te beschermen of ma:llreJe
len te treffen, waardoor de import van hui
den verboden werd of aan regels gebonden. 
Gelukkig is deze waarschuwing~ door een 
aantal Ianden ter harte genomen. Ook het 
Wereld Natuur Fonds werkt mee om de toe
komst van deze zeer oude diergroep zeker 
te stclien. Zo vermeldt het 'Conservation 
Programme 1972-73' verschillende projec
ten, die het behoud van krokodilachtigen 
beogen. In totaal is daarmede een bedrag 
van meer dan honderdduizend gulden ge
moeid. Toch wordt er nog lang niet genoeg 
gedaan . . . Het is de hoogste tijd dat a II e 
krokodilachtigen beschermd worden, waar
door een eind komt aan de genadeloze ver
volging van deze ' levende fossielen' door 
bet hoogstontwikkelde levende wezen! 

Fig. 1. Zonnende zee- of kamkrokodil (Crocodylus 
poroaus). Folo: Australian News and Information Bu
reau, Canberra. 

DE ZEEKROKODIL 

Ook Australie herbergt een tweetal soorten 
krokodilachtigen, Crocodylus johnsoni, die 
in zoet water leeft en Crocodylus porosus, 
.die de Nederlandse naam zeekrokodil heeft 
gekregen, en zich in zout en brak water op
houdt.-·Deze laatste komt nog in redelijke 
aantallen voor. Toch is ook bier een waar
schuwing op zijn plaats. Sinds de Jederindu
strie belangstelling voor deze dieren h.eeft, 
is hun aantal sterk verminderd. Waar een 
twintigtal jaren gcleden nog hondcrden die
reo te vinden wareo, treft men nu nog 
slechts enkele, vaak zeer schuwe exempla
ren aan. 
De zeekrokodil, ook wei kamkrokodil ge
naamd, behoort evenals de zoetwaterkroko
dil tot de familie Crocodylidae. Hij bereikt 
een lengte van gemiddeld 4 a 5 m. Het 
grootst bekende exemplaar, waarvan aileen 
de kop bewaard is gebleven, had volgens be
rekeningen de ongelooflijke Iengte van ruim 
9 meter. 
De zeekrokodil komt in twee ondcrsoorten 
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voor. Zijn verspreidingsgebied is enorm u!t
gestrekt en loopt vanaf Voor-Indie tot aan 
en --in de riviermondingen van Noord
Australie~. Hij wordt gekenmerkt door vier . 
sterk vergrote scuta in de nek, een gekamde 
staart, een brede snuit· e~ 34 tan=len in de 
bovenkaak en 30 in de onderkaak. De rug 
is zwartbruin met donkere en lichtevlckken, 
terwijl de buikzijde geelachtig is. De flanken 
vertonen eveneens ronde donkere vlekken. 
Zijn voedsel bestaat uit vissen, waterschild
padden, kreeftaehtigen, watervogels, zoog
dieren (als hij die te pakken kan krijgen) en • 
reptielen, onder andere slangen. De zeekro
kodil staat ook als menseneter bekend. Er 
zijn inderdaad een aantal gevallen van aan
vallen op mensen bekend, soms met fatale 
gevolgen. Een enkele keer lag de sehuld 
echter bij de mens zelf, die tijdens bet jagen 
door bet in bet nauw gedreven en reeds 
verwonde dier werd aangevallen. 
Een wijfje legt ,in bet regenseizoen (rond de 
jaarwisseling) 40 tot 70 witaebtige eieren in 
een op een zandbank gesitueerd nest, dat 
uit bladeren, takken en modder bestaat. Het 
nestmateriaal is met de acbterpoten bij el
kaar geschraapt en beslaat vaak een opper
vlakte van 1,50 m2• Tegen de tijd dat de 
eieren uitkomen, drie tot vijf maanden na 
bet leggen, wordt bet wijfje opvallend vaak 
in de buurt van bet legsel waargenomen. Ze ·· 
schijnt zelfs bet nest open te krabben om de 
jongen bet uitkomen te vergemakkelijken. 
Vlak voordat de jongen de eisehaal met hun 
eitand doorbreken, kan men ze al horen 
piepen. Onmiddellijk na bet verlaten van 
bet ei - ze zijn dan ongeveer 30 em lang 
- zoeken ze bet water op, blijven nog en
kele dagen in de buurt van hun moeder en 
gaan dan hun eigen weg. 

DE ZOETWATERKROKODIL 

De tweede Australische krokodilacbtige, 
Crocodylus johnsoni~ die men de naam zoet-

68 

waterkrokodil heeft gegeven, komt aileen in 
Noord-Australie voor, waar hij rivieren, 
moerassen en meertjes bewoont. Hij blijft 
met zijn lengte van 2,5 tot 3 m aanzienlijk 
kleiner dan de zeekrokodil, heeft een opval
lend langgerekte snuit en is ongevaarlijk 
voor de mens. De rugzijde van zijn liehaam 
is bruinachtig-grijs en de buikzijde witach-
tig~ Zijn voedsel bestaat ook weer uit aller
lei-waterdieren 6f uit landdieren, die zich te 
dieht in zijn buurt wagen. Hij toont een 
zekere voorkeur · voor vissen en amfibieen. 
In tegenstelling tot zijn-gro~ familielid, legt 
bet wijfje haar eieren aan he~e van bet 
droge seizoen, omstreeks augustu"Hep~m
ber. Een legsel bestaat gewoonlijk uit 15 tot-.... __ 
25 witte eieren, die in een met de achter
poten gegraven en diehtbij bet water liggen-
de kuil van ongeveer 25 em diepte worden · · 
gedeponeerd. Na ongeveer 8 weken komen 
de jongen uit. Ook bier is geeonstateerd dat 
bet moederdier zieh dan in de buurt van 
bet nest ophoudt. De jongen zijn bij de ge
boorte ongeveer 22 em lang. 
De zoetwaterkrokodil is zeldzaam geworden, 
wat tot drastiscbe maatregelen noopt. In 
sommige Australisehe staten is hij gelukkig 
al besehermd. Het merkwaardige feit doet 
zicb eehter voor, dat bet dier in de ene staat 
beschermd is, doeb in de andere niet, waar
door een vorm van smokkelen van buiden 
binnen Australie zelf is o·ntstaan. Later ver
dwijnen de huiden dan naar bet buitenland. 
Wit men dit sebuwe en geheel ongevaarlijke 
reptiel behouden, dan zal bet in a ll e 
Australiscbe staten onder beseherming moe
ten worden geplaatst. Bovendien is een ef
fectieve controle noodzakelijk. 

SUMMARY 

Based on existing literature some notes are 
given on the two Crocodylidae oceuring in 
Australia, Crocodylus porosus en Crocody
lus johnsoni. 


