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INLIIDING

Huisslangen zijn karakteristiek voor Afrika. Tegen-
woord'ig worden 13 soorten onderscheiden. De mees-
ten leven in relatief kleine gebieden, maar één
Latnprophis fuligínosus wordt in geheel Afrika ten
zujden van de Sahara gevonden. In het westen komt
ze door heel Mauretanië tot in Zuid-Marokko en in
het oosten tot aan het Arab'isch schierêiland voor
(waar ze soms wordt behandeld als aparte soort
Lanrprophis arabi.cus). Een geïsoleerde soort, Lam-
pz,ophis geometrícus, is inheems op de Seychellen.
Jarenlang werden 2 genera onderscheiden: Boaedon
en Lamprophís, de eerste met een diastema (kloof),
die de vergrote voorste maxillare (bovenkaak) tan-
den scheidt van de kleine achterste reeks (eàn on-
onderbroken reeks bij ranrprophís), en met apicale
groeven (afwezig bij Larnprophis). Deze kenmerken
gaan echter niet altijd op (Bogert, 1940; Broadley,
1969) en de genera zijn nu weer bijeengevoegd in
het genus Latrrprophis.
Alle slangen zijn k1e'in tot middelgroot of groot
en slechts een paar (b.v. Lamprophís fuLigínosus
en ínornatus) worden langer dan één meter. Het
zijn onschuldige constrictors, waarvan het voedsel
voornamelijk bestaat uit kle'ine zoogdieren. Som-
migen hebben echter een meer gespecialiseerd voe-
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d"ingspakket. De ogen zijn niet groot en hebben een
vert'ikale, elliptische pupil, die 's nachts verwijdt
om het zien mogel'ijk te maken. Al len ziin bodembe-
woners, ofschoon sommigen ondergronds leven, ter-
wjjl anderen in rotsspleten kl'immen. Ze ziin ov'i-,
paar: witte, ova'le ejeren. De grootte van het 1eg-
sel varieert met de soort, de grootste leggen de
meeste eieren.
De volgende determjnat'ietabel (gebaseerd op Broad-
ley, 1983) scheidt de 7 soorten van zuideliik
Afri ka.

DETERMINATIETABEL VAN HET GTNUS LAMPROPHÏS TN

ZUIDELIJK AFRIKA

1a. 17 rjien rugschubben in het m'idden van het
l'ichaam; per schub éên apicale groef ; 75-91
subcaudalen suazicus

b. 19 of meer rijen rugschubben; apicale lroeven"-
gepaard of afwezigi minder dan 75 subcaudalen

zie. 2

2a. 19 rijen schubben; bruin of ol'ijfkleurig op de
ru9; bovenlipsch'ilden en de 2 onderste riien
rugschubben geel .. fuscus

b. 2I of meer rijen rugschubben zie 3

3a. De internasale schilden z'ijn langer dan de pre-
frontalen; het loreale schild is ongeveer even
breed als lang; ?8-34 subcaudalen; rugkleur ci-
troengeel met brui ne tekeni ng . . . . fiskii

b. Internasalen korter dan de prefrontalen;-lê-To-

::il: l::::: ::: ::::::': ::.T::: :::::':ïl'i
4a. 2I-23 (soms 25) rijen rugschubben; geen vale

strepen boven op de kop zie 5
b. 27-35 (soms 25) rijen rugschubben; een paar

rrale strepen op de kop, lopend van de punt van

i: :::II: lIIi ::: :::: ::: i:: i: 'r"Jto:,n:""|"
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b.

6a.

b.

5a. Helder olijfkleurige tot olijfgroene bovenzii-
de; oranje-gele vertebrale streep; 46-58 sub-
caudalen bij mannen, 35-48 bjj vrouwen aurora
Bruin, donker olijfkteurig of zwarte bovenTïi:
de, met of zonder donkere vlekken; 58-72 sub-
caudalen bij mannen, 45-56 bij vrouwen z'te 6

Diameter van het oog groter dan de afstand van
het oog tot aan de lip; geelbruin tot griis-
bruin op de rug, gewoonliik met donkere vlek-
ken; 186-230 ventralen .... guttatus
Diameter van het oog minder dan de afstand van
oog tot lip; geen donkere vlekken; 170-196
ventralen . inornntus

BISCHRIJVING VAN DE SOORTEN

Bruine huisslang, Latnplophis fuLigín?sus (Boie)

KIeur: Ondanks zijn wetenschappelijke naam (fuLigí-
nlsus = zwart) zijn de populaties van zu'idelijk
Afrika meestal licht, roodachtig bruin van
kleur. Sonunige exemplaren, vooral die van dro-
gere gebieden, kunnen zeer licht van kleur ziin.
Grote oude exemplaren worden steeds donkerder
tot bijna zwart toe.
Twee vale strepen lopen aan beide ziiden van de
kop van de snuit door de bovenste helft van het
oog tot aan het temporale deel. Deze onderschei-
den de soort duidel'iik van alle andere slangen
van zuidelijk Afrika.
In sonrnige geval'len kunnen ze echter ontbreken,
terwijl ze in andere gevallen tot halverwege
het lichaam doorlopen.
Juvenielen zijn gewoon'liik onduideliik gevlekt
op de ziiden en sommige volwassen d'ieren hebben
dat ook. De buik is roomkleurig tot gebroken
wit. Gele exemplaren komen ook voor.

Grootte: Gewoonlijk 60-90 cm, ofschoon u'itzonder-
lijke exemplaren van 150 cm zijn gevonden.

Verspreiding: Gevonden in heel zuideliik Afrika.
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Leefwijze: Een algemene soort. Menselijke bewoning
brengt altijd afval voort en het wemelt er dan
ook van ratten en muizen rond de huizen. Deze
trekken de slangen aan, vandaar zijn naam.
Maar de soort is geenszins beperkt tot bewoonde
gedeelten of tot een voedingspakket van knaag-
dieren. Ze komen algemeen voor op de vlakke
hooggelegen graslanden, en in de droge hooglan-
den. Hagedissen worden even graag gegeten a1s
knaagdieren. in de zomer worden maximaal 16
eieren van gemiddeld 30 x 15 mm gelegd. De ont-
wikkelingsduur bedraagt 60-90 dagen (afhanke-
l'ij k, zoal s al ti jd b'ij reptiel en, van de broed-
temperatuur) en de jongen zijn 22-25 cm 1ang.
In gevangenschap kunnen vrouwtjes elke maand ge-
durende het broedseizoen een legsel produceren,
maar er is geen aanw'ijzing, dat dit ook in het
wi 1 d gebeurd.

Opmerki ngen: Taxonomi e 'is zel den eenvoud'ig en hui s-
slangen van het compl ex fulígínosus vormen daar-
op geen uitzondering. In West Afrika worden
twee soorten onderscheiden (Dunger,1978) en
logisch benaamd: fulígínosus - welke in dit ge-
bied zwart is, en Lineatr,zs - welke het typisch
kleurpatroon van zujdel'ijk Afrika heeft. Ana-
lyse van andere kenmerken dan het k'leunpatroon
tonen echter aan, dat hujsslangen van centraal
en zuidelijk Afrika, die het Líneatus-kleurpa-
troon hebben overeenkomen met fuLígínosus en
niet met Líneatus.
Het gaat hier om een verschijnsel, waarbij de
karakteristieke eigenschappen zijn verwisseld.
Twee soorten (beiden waarschijnlijk met het Zl-
neatus-kleurpatroon) die zich afzonderl ijk ont-
wikkelden, deelden u'iteindelijk het gebied van
hun gemeenschappelijke voorouders in tweeën.
Deze scheiding werd daarna doorbroken en de
soorten verspreidden z'ich in elkaars gebied.
Selektieve moeilijkheden (mogelijk verbonden
met sekse herkenning) resulteerde in kleurver-
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andering (naar zwart) van de populaties van de

zuideliike soort (fuLíginosus), d'ie in hetzelf-
de gebied voorkwamen als de noordel'iike ge-
streepte soort (Líneatus). Popu'laties fulígino-
srls van centraa I - en zu'i del i i k Af ri ka kregen
het Lineatus-kleurpatroon. Van Lamprophís fuLi-
gínosus werden een aantal ondersoorten beschre-
ven ( o.a. mentaLis, av'abdcus en ,bedv'iagae) . De

status daarvan js echter twiifelachtig.

0'l'ijfkleurige hu'i sslang, Lanrprophis

(Duméril & Bibron)

inornatus

Kleur: Gewoonliik geliikmatig licht of donker
ol'ijfgroen ofschoon soms donkerder, meer bruine
exemplaren voorkomen. De bu'ik is lichter, van
loodkleurig tot licht grijs-groen.

Grootte: Gem'iddeld 75 cm, bii u'itzondering tot
130 cm. Vrouweliike dieren zijn gewoonlijk gro-
ter (zoals b'ii de meeste slangen). Huisslangen,
zoals de meeste Lycodontínae (wo'lfstandslangen)
hebben goed ontwjkkelde hemjpenes, en mannelii-
ke d'ieren kunnen gemakkel'iik worden ondersche'i-
den op grond van de verdjkte staartbas'is.

Verspre'iding: Beperkt tot het natte kustgebied van
de Cape Fold Mountains tot de Drakensberg met
uitlopers echter in de drogere gebieden van de
hoogvlakten van Transvaal. Deze soort is algemener
dan de bruine huisslang langs de kustzone van
de Eastern Cape, maar vervangen door ziin soort-
genoot in de drogere hooglanden.

Leefw'ijze: Gelijk aan dje van de brujne huissiang.
Zijn voedselpakket'is gevarieërder en velen
eten ook andere s'langen. Vanaf oktober tot de-
cember worden 5-15 eieren van ongeveer 38x25 mm

gelegd met een ontw'ikkelingst'iid van 3-4 rnaan-
den. De jongen zijn ongeveer 27-24 cm en liiken
uiterl i jk op de volwassen d'ieren.

116



Gevl ekte hujsslan,g , Lanrproplis guttah,Ls (A. Smith)

Kleur: Naar regio variabel. Het basispatroon be-
staat uit een serie blokken of vlekken op de
rug gerangschikt in naast elkaar liggende of
aan elkaar grenzende paren. Sommigen kunnen een
onregelmatig zigzagpatroon vormen. Noordel'iike
populaties zijn duidelijker getekend, de vlek-
ken zijn donkerbruin, bijna zwart en vaak don-
ker gerand; de dorsale grondkleur js rose-ach-
tig grijsbruin. De kleur wordt vlakker in popu-
laties van de Eastern Cape l4ountains, terwiil
populaties van de westelijke Kaap biina licht-
bruin of taankleurig worden, waarbii het pa-
troon beperkt bl'ijft tot vage vlekken op het
voorste gedeelte van het lichaam. De buik is
geelwit, soms met bleke, roodbruine vlekken op
de zijden.

Grootte: Een relatief kleine (zelden langer dan
60 cm) slang met een slank lichaam, met een
platte kop en grote ogen.

Verspreiding: Een bewoner van de droge, meer in
het binnenland gelegen bergen van de zuidel'iike
Kaapprov'incie, in het westen perifeer uitlopend
jn zu'id Namibië en in het oosten in Natal, Swa-
ziland, 0ost-Transvaal en het aangrenzende Mo-
zambi que.

Leefwijze: Een schuwe, 's nachts aktieve s1ang,
die iaagt op hagedissen in de spleten van de
droge rotsheuveltjes van de Karoo, en in het
b'innenland gelegen bergen. Slapende skinken
(b.v. Mabuya sulcata, Mabuya uariegata, enz.)
worden gepakt in hun schuilplaatsen onder steen-
schilfers, terwiil aktieve gekko's (b.v. Pachy-
dncttlus seruaL, PachydaetiLus ocuLatus, Pachy-
dactiLus bíbv,oníi ) enz. ) worden opgewacht. In
een geschikt woongeb'ied is het een algemene,
maar zelden waargenomen s1ang. Midden-zomer
worden 3-6 langwerpige eieren (38x20 mm) gelegd.
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Aurora huisslang, Lanrprophís aurora (Linnaeus)

Kleur: Een pracht'ig getekende soort. Volwassen d'ie-
ren zijn wat eenton'iger vergeleken met de spran-
kel ende juven'ie1en, maar n j ettemi n moo'i . De rug
is groen, variërend van een helder ol'ijfgroen
tot ci troengeel . Een opval I ende vertebral e
streep (gewoonliik oranie maar soms geelachtig)
loopt vanaf de bovenkant van de kop tot aan het
puntje van de staart. Het onderschejdt de slang
van alle andere soorten van zuideliik Afrika.
Juven'ielen zjjn gespikkeld, hun dorsale schub-
ben hebben een vage dwarsband terw'iil op de
kop zwarte vlekies zitten. De buik is ongevlekt
wit tot gelig of groenig wjt en de aangrenzende
schubben zijn gewoonliik gee1.

Grootte: Een korte stevige slang van gemiddeld 60
cm lengte, slechts een enkele keer tot 90 cm
'lang 

.

Verspreiding: Inheems voor Zujd Afrika en Lesotho,
maar n'iet aanwezig in het m'idden van de Karoo
en 'in de westel'ijke droge gebieden.

Leefwijze: Jammer genóeg 'is deze mooie soort ner-
gens algemeen. Hun gewoontes zijn geliik aan
die van de bruine en of ijfgroene hujsslangen,
behalve dat het een schuwe, vreedzame soort is.
Zelfs een juist gevangen exemplaar doet zelden
een poging om te bijten. Nestionge knaagd'ieren
schijnen de voornaamste voedselbron te vormen,
ofschoon ook kleine volwassen muizen worden ge-
pakt. 's Zomers worden 8-12 ovale e'ieren van
35x20 mm ge'legd.

Gee'lbu'ik huisslang, Lanrpz,ophls fuscus Boulenqer

Kleur: Egaal of olijfkleurig bruin tot licht olijf-
groen op de rug. Bovenl'ipschubben en de schub-
benri jen, die de bu'ik begrenzen, zi jn ge'lig
groen; de buik is lichtgeel.

Grootte: Een kleine, nauwelijks de 60 cm over-
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Fig. 1. Lanrprophis fuLigínosus. Foto: W.R. Branch.
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Foto: l^J. R. Branch .F'ic. 2. L,rrprophí s ínc )"nat us.



schnijdende slang. Het lichaam en de kop z'iin
cilindrisch, de nek is nauweliiks smaller.

Verspreiding: Biina ident'iek aan die van de aurora
huisslang. Ze is niet gevonden in de noordelii-
ke Kaapprovincie en minder in Transvaal, maar
dat kan liggen aan slecht zoeken.

Leefwijze: 0ver het algemeen een vrji zeldzame
soort, maar misschien regionaal algemeen. De

meeste exemplaren ziin gevonden in oude termie-
tenheuvels en de betrekkeliike grootte van de
slang en zijn cilindrische bouw suggereren dat
dit zijn natuurliike habitat is. ten exemp'laar
van de zuideliike Kaap had een kleine hagedis
(Tropidosaura montarn)'in z'iin buik, welkeis náchts kan z'iin gepakt in ziin schuilplaats.
Exemplaren jn gevangenschap willen ze1den eten.

Fjsks huisslang, Lanrpz,ophís fískíi Boulenger

Kleur: Nog een mooie soort. De dorsa'le grondkleur
is citroengeel, met in het m'idden een serie on-
regelmatige donkerbruine vlekken, welke vaak
samensmelten in dwarsbanden. De schubben van de
staart en de flanken ziin gelig wit met donker-
bruine middelpunten. Buik en bovenlip zijn
crème:w'it. De kop is citroengeel met syme-
trische donkerbruine teken'ingen.

Grootte: ten kleine soort, waarschiinliik niet
langer dan 40 cm.

Verspreiding: Er is erg weinig van bekend.'Er ziin
waarschijnlijk minder dan 20 exemplaren gevon-
den en de meesten daarvan gèdurende de laatste
5 jaar. Ze komt voor in de zuidelijke streken
van de grote Karoo en de Kaapprovincie, maar
recente vondsten zijn gedaan in Klein Namaqua-
land, en de soort kan verder voorkomen in de
westelijke droge gebieden.

Leefwijze: Er is tot nu toe weinig bekend. Exem-
plaren'in gevangenschap eten gecko's, terwiil
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Fr'g. 3. Lanrpropht s guttatus, Krugerskraal ,
ReïneÏ District. Foto: l^J.R. Branch.
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een ander exemplaar een haged'is (Eremias bur,-
cheLlíi) in zijn maag had. De laatste kan ge-
pakt zi jn i n zi j n nachtel'ij ke schui 1p'laats . De
slang neemt een kenmerkende dreighouding aan
door het' gelijktijdig oprollen en uitstrekken
van het voorste en achterste gedeelte van het
lichaam, en door luid te sjssen.

Swazi rots.slang,, Lanrprophís suazicus Schaefer

Kl eur: Egaal donker roodbru'in tot I i chtbe'ige ui t-
lopend op crème-wit op de buik. De schubben kun-
nen donkergerand zijn.

Grootte: Een dunne slanke slang tot 73 cm 1ang.
Verspreiding: Slechts bekend van de hooglanden van

oost Transvaal en van westeljik Swaziland.
Leefwijze: Pas onlangs beschreven (1970) en er is

weinig van bekend. De meeste exemp'laren zijn
gevonden onder p'latte stenen op rotsachtige on-
dergrond. Zijn bouw en opvallende ogen suggere-
ren een nachteli jke leefw'ijze en het 'is waar-
schijnljjk, dat de slang qua leefw'iize liikt op
de gevlekte huisslang. Het 'is veelbetekenend,
dat de gebjeden van de twee soorten elkaar niet
overlappen, voor zover men weet.

0pmerkingen: 0fschoon ondergebracht onder het
genus Lanrprophís 'is het n'iet zeker of dat
juist is. De bouw van de s'lang is en'igszins a-
typisch voor huisslangen en doet denken aan be-
paalde Boígínae: zoals ?elescopus en Dipsadoboa.
De hem'ipenis echter is tweelobb'ig met een van
het midden afw'iikende zaadgroef en de slang
lijkt meer vervíant te zijn aan de Lycodontinae.
Dit is nog 'in onderzoek.
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fuscus, Stutterheim, Cape Prov.
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F.j g . .6 . Lanrprophís fískt í, Vi ctori a West , Cape
Province. Foto: W.R. Branch.
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Tabel 1. Beschubbingsgegevens van de hujsslangen van zuideliik Afrika.

SPECIES Ventrals Sub Scale
caudal rovrs

Upper Lower
labia1 labial

Oculars Temporals
Pre Post

L. fuliginosus

L. inornatus

L. guttatus

L. aurora

L. fuscus

L. fiskii

L. swazicus

L86-228

170-196

186-2 30

t6 5-185

l6 5-199

178-r8 3

I 99-208

45-71 27-29

45-70 2L-25

46-72 2I-25

35-58 2L-23

56-7 4 19

28-34 2L-23

75-9L 17

8(4-s)

8(3-s)

7(3-s)

8(4-5)

7 (4-5','

7(4-5)

8(3-6)

8-10

7-8

7-9

7-9

7-8

7-8

9- l1

1

I
t
I
I
I
I

2 I+2

2 L+2

2-3 L+2

2 L+2

2 L+2

2 L+2

2 L+2
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F'ig. 7 . Latnpr.ophís suazícus, Long Tom Pass, East
TFànsVaa'l . Foto: W.R. Branch.

Fi.g., 1. Dasypeltís scabz,a. Foto: F. Bardulla.


