
HET HOUDEN EN KWEKEN VAN THAMNOPHISSEN, ~ 111: 
KORTE BESCHRIJVING VAN ENKELE REGELMATIG GEIMPOR
TEERDE SOORTEN. 

Door: N.R. Reijst, Kasteel Erensteinstraat 29, 
6222 VH Maastricht. 

THAMNOPHIS MARCIANUS MARCIANUS 

Dit is een fraaie, helaas niet dikwijls geïmpor
teerde soort, met een schaakbordachtig patroon van 
aan elke zijde drie rijen alternerende donkere 
vlekken, die dikwijls in de lengtestrepen binnen
dringen. Kenmerkend zijn de lichte, geelachtige, 
halvemaanvormige tot driehoekige vlekken aan 
weerszijde van de kop, direkt achter de bek. 
De lengte van deze soort bedraagt tot 50 cm. Deze 
slang wordt altijd gevonden in de direkte nabij
heid van water. Voorkomen: Kansas, Oklahoma, Texas 
tot zuidoost California, voorts de aangrenzende 
delen van Mexico. 

THAMNOPHIS ORDINOIDES ORDINOIDES 

Deze slang is zeer variabel van kleur. De rug
streep is rood, oranje of geel. De rug is zwart, 
bruin, groenachtig of blauwachtig. De buik is rood 
of zwart gevlekt. 
Het is een kleine soort, de gemiddelde lengte komt 
niet boven de 45 cm. Voorkomen: in het noordwesten 
der Verenigde Staten op Vancouver Island en op het 
vaste land van Brits Columbia (Canada) zuidwaards 
tot noord California. 

THAMNOPHIS RADIX RADIX EN T. R. HAYDENI 

Komen voor in centraal Noord Amerika, van zuid 
Wisconsin en Illinois tot de Rocky Mountains en 
van New Mexico tot zuid Alberta. 
De lengte kan tot 1 m bedragen, gemiddeld echter 
50-70 cm. 

101 



De gele streep over de 
flanken loopt over de 
3e en 4e schubbebrij 
(zie fig. 1). De rug
streep kan helder geel 
of oranje zijn. Ken
merkend zijn de donke
re vlekken tussen rug
en zijstreep, onder de 
zijstreep, op de lip
pen en zelfs op de 
buik. 
Deze slang is in zijn 

fig. 1. Zijstreep op de 3e 
en 4e schubbenrij. 

verspreidingsgebied op vele plaatsen zeer algemeen 
en komt vaak zelfs in en vlakbij de steden voor. · 
Hij zoekt meestal de nabijheid van water. 

THAMNOPHIS RADIX BUTLERI 

Dit is een kleine soort: meestal niet langer dan 
50 cm. De kop is klein, een hals is nauwelijks te 
onderscheiden. De kleur van de rug varieert van 
olijfbruin tot zwart. De tekening bestaat uit drie 
lengtestrepen, waarvan de zijdelingse oranje of 
geel zijn, terwijl die midden op de rug altijd 
geel is. De zijstreep loopt over de 3e schubbenrij 
en de aangrenzende helften van de 2e en 4e schub
benrij. Tussen de strepen vindt men soms zwarte 
vlekken. De buik is bleekgroen, met zwarte of 
grijze vlekken. 
Voorkomen: Ohio, zuid Ontario, Indiana en zuidoost 
Wisconsin. Deze soort bewoont de open prairie
achtige streken en wordt dikwijls ver van het 
dichtstbijzijnde open water aangetroffen. 

THAMNOPHIS SAURITUS SAURITUS 

Deze zeer slanke slang kan een lengte tot 75 cm 
bereiken. Van deze lengte wordt een relatief groot 
deel door de staart ingenomen, namelijk éénvierde 
tot éénderde deel. De drie strepen zijn fel ge-
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kleurden staan op een donkerbruine of zwarte rug. 
De kleur van de middenstreep kan naar oranje nei
gen. De buik is bleekgroen, gewoonlijk zonder 
vlekken. 
Hij komt voor in de omgeving van water; men vindt 
ze zelden ver van rivieren, beken of plassen. 
In volwassen toestand eet hij meestal geen regen
wormen. Wel worden, naast het gewone menu van 
kikkers en visjes, salamanders genomen. 
Voorkomen: het oosten van de Verenigde Staten: 
van Michigan en zuid Ontario tot zuid Maine, ver
der tàt Georgia, Alabama en Mississippi. 

THAMNOPHIS SAURITUS PROXIMUS 

Dit is een fraaie, regelmatig geïmporteerde vorm 
van bovenstaande soort. Hij is wat forser dan de 
nominaatvorm. De middenstreep kan roodachtig, 
geel of oranje zijn. De buik is geelwit tot 
groenwit, meestal ongevlekt. 
Het is een westelijk ras: zuid Wisconsin tot 
zuidoost Colorado, zuidelijk tot Louisiana, Texas 
en oost Mexico. 

THAMNOPHIS SIRTALIS SIRTALIS 

Dit is wel de meest geïmporteerde van alle soor
ten. Het verspreidingsgebied is zeer groot, het 
reikt van zuid Canada tot de Golf van Mexico, en 
westelijk tot Minnesota en oost-Texas. 
Kleur en tekening zijn uiterst variabel. Meestal 
zijn er drie geelachtige lengtestrepen, waarvan 
er één midden over de rug loopt, de andere aan 
weerszijden over de flanken op de 2e en 3e schub
benrij. In plaats van geel kunnen deze strepen 
ook bruinachtig of blauwig zijn. De grondkleur is 
zwart, donkerbruin, groen of olijfkleurig. Meest
al is er tussen de strepen een dubbele rij alter
nerende zwarte vlekken, die soms zeer duidelijk 
zijn, en zelfs in de strepen kunnen binnendringen. 
Soms vindt men geheel ongestreepte exemplaren. 
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De gemiddelde lengte is 60-75 cm. Hij bewoont bij 
voorkeur de wat vochtiger plaatsen: weiden, moe
rassen, oevers van rivieren, plassen en beken, 
maar ook komt hij voor in heuvelachtig terrein en 
zelfs in de tuinen van buitenwijken van grote 
steden. 

THAMNOPHIS SIRTALIS PARIETALIS 

Dit ras van bovenstaande soort komt voor in cen
traal Noord Amerika, waar hij de prairiegebieden 
van Canada tot Oklahoma en Nieuw Mexico bewoont. 
Tussen de rugstreep en de zijstrepen staan fraaie 
rode vlekken, die in grootte en intensiteit kun
nen variëren. Voor de rest is hij hetzelfde als 
de nominaatvorm, waarvan overigens nog talrijke 
andere ondersoorten beschreven zijn. 
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