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lNLEIDING

Deze grote, opvallend mooie, Chinese slang komt
men zelden tegen in privê-verzamelingen.Hii wordt
af en toe jn geringe aantallen en in beperkte
kring te koop aangeboden.
0mdat er weinig literatuur bestaat over Chinese
slangen, afgezien van Pope's "The Rept'iles of
Chi na" en een kl ei n boekje van Rei t'inger, hoop 'i k

dat het volgende van belang is voor de leden die
ELaphe caz,tnata in hun bezit hebben,
Vergeleken met andere slangen van het genus Elaphe,
'rs ELaphe carínata een uitzonderli jk zr,raar gebouw-
de s1ang. Hij bere'ikt een lenqte van ongeveer
2,5 m (hlal1, 1903). Een doorsnede door het li-
chaam zou tonen dat de vorm ervan driehoekiger t's
dan de gevroonlijk (ronde) vorm bii dit genus.
Het zou voor de lezer nogal misleidend zijn om

een algemene beschrijvjng te geven van de tekening
en de kleur. Van de v'ier exemplaren die ik heb ge-
z'ien, was elk exemplaar duidelijk anders van kleur
en teken'ing. Pope vermeldt dat Elaphe car,ínata
niet minder dan vijf maal onder een andere naam 'is
beschreven vanwege extreme variaties in tekening
en kleur.

BESCHR Ï JV ING

Het volgende 'is een beschrijving van het paartje
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Fig. 1. Elaphe carínata. Foto: C.A.P. van Riel.

dat 'ik v'ia een importeur van rept'ielen verkreeg.
De ogen zijn vrii groot en donker oranje. De tong
is ook oranie en de bek is van binnen helder roze
en veel meer gekleurd dan dje van andere Elapvte-
soorten die ik heb gezien. De kop js lichtgroen en
'ieder schjld is duideljik zwart omrand, zodat een
web-achtig effekt ontstaat. Het voorste tweederde
deel van de rug 'is bezaaid met groene, zwarte en
gele vlekken, ongeveer zoals bij de Florida ko-
ningss1ang (Larnpnopeltt,s getulus fLoridana). Deze
kleuren vormen een donker patroon van zadels 'langs

de rug. De rest van de tekening tot de punt van de
staart verandert ineens: één enkele gele stip 'in

het midden van elke schub, d'ie door een zwarte
rand wordt oml'ijnd. De hele onderz'iide 'is zonder
onderbrek'ing zacht-gee1 . De twee rugteken'ingen
zi jn zó versch'i I I end, dat het I 'ii kt al sof er twee
verschillende soorten slangen in het tenrarium 1ig-
gen, als één ELaphe caz'ínata zich daarin heeft
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opgerol d.
Het vrouwtje 'is in het geheel donkerder dan het
mannetje en de buik 'is eerder citroengeel dan
zachtgeel .

VERSPRE I DI NG

Het voorkomen van deze soort is beperkt tot China
en Ta'iwan. Hij wordt voornameljjk in bergachtige
gebieden gevonden en er z'ijn exemplaren waargeno-
men tot op een hoogte van 270A n. ELaphe carinata
is ook erg algemeen in graslanden en velden op
Taiwan (Maki , 1931 ).

WAARNEMINGTN IN GIVANGENSCHAP

In tegenstelling tot Pope's bewering dat de soort
rustjg en makkeljjk handelbaar is, vind ik mijn
slangen nerveus, onvoorspeïbaar en snel gene'igd
tot bijten wanneer ze gestoord worden. De dieren
bewegen zich erg snel en hun favoriete truc be-
staat hierin, dat ze doen alsof ze erg ontspannen
zijn als ze ujt het terrarium gehaald worden, om

z'ich dan zonder waarschuwing naar de verzorger te
wenden en zeer doelgericht te bjjten. Ze kunnen
ook een onge'loofljjk vies ruikende, bruine vloej-
stof uit de anaalklier afsche'iden als ze zich erg
gestoord voelen. Het is heel vervelend om de vloej-
stof op je kleren te krijgen, omdat de geur zo
doordringend'is, dat het kledingstuk goed gewassen
moet worden om de geur kwijt te raken. Gelukkig
gebeurt dit slechts een enkele keer en ik heb ge-
merkt dat ze een kleine verstoring aksepteren,
hoewel ze er bljjk van geven dat ze niet graag wor.
den opgepakt.
Hoewel het in gevangenschap een verlegen, terug-
getrokken dier is dat meestal slechts 's nachts
tevoorschijn komt, heb ik met dit paartje geen
problemen gehad wat betreft voedsel en gezondheid.
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Ze eten graag dode muizen of eendagskuikens, d'ie
tevoren met muizebloed, of met de ingewanden van
muizen, besmeerd zijn.
Wanneer ik aanwezig ben wordt het voedsel zelden
aangenomen; meestal wordt het 's nachts gegeten.
Volgens Maki (1931) voedt Elaphe carinata zich ook
met slangen en wordt men dan ook aangeraden om ze
apart van andere soorten te huisvesten. Persoon-
liik heb ik nooit enige agressie tussen de twee
waargenomen wanneer ze met voedsel alleen worden
gelaten, maar nu voeder ik ze uit voorzorg apart.

VOORTPLANTING

Ik heb geen literatuur over de voortplanting van
deze soort in gevangenschap kunnen vinden en kan
slechts zeggen dat Pope (1929) vermeldt dat het
een slang is die e'ieren legt.

KONKLUS I E

Uit het feit dat Elaphe carinata al'leen in kle'ine
hoeveelheden via import te kriigen is' zou men

kunnen afleiden dat deze slangesoort in Chína zich
goed voor culinaire doeleinden 'leent. Kleinere
slangen, die in dezelfde gebieden gevonden worden,
zoals ELaphe rufodonsata en ELaphe bimacuLata,
worden echter wèl in grotere hoeveelheden inge-
voerd. Dit is natuurl'iik slechts een persoonljike
mening en 'is waarschiinliik geen verklaring voor
de schaarse importen van deze soort. Een NederlanG
se kennis vertelde onlangs nog dat ELaphe carinata
ook op het vaste land van West Europa weinig wordt
i ngevoerd.
Ik zou graag wat van andere leden horen die ook en
varing hebben in het houden van deze interessante
slangen en ik ben ook erg geïnteresseerd in infor-
mat'ie over de voortplanting in gevangenschap van
deze dieren.
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