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INLEIDING

Líchanu.r,a triuirgata roseofusca ts een kleinblij-
vende vertegenwoordiger van de familie noidae.
Vo'lwassen w'ijfjes kunnen een lengte bereiken van
maximaal 105 cm (Switak, 1981).
De slang is zowel 's nachts als overdag aktief. De

meeste exemplaren wennen vrii snel aan het leven
'in gevangenschap. Deze eigenschaPPen, alsmede het
tamme karakter, maakt deze soort tot een geschikt
terrari umd'ier.

VERSPREIDING

Het verspreidingsgebied van LieVnntua triuírgata
roseofusca strekt zich uit van de zuideliike kust-
regionen van Californië tot noordeliik Baia Cali-
fornia (l'lexico). Het oostel iike gedeel te van het
verspre"i di ngsgebi ed van LdcVnnura trioirgata ro-
seofusca overlapt op sommige plaatsen het weste-
lijk verspre'idingsgeb'ied van de ondersoort Liclw-
nura tv,íuírgata gracia. Hjer komen tussenvormen
van beide ondersoorten voor (Klauber, i933).
LicVnnuva trioír,gata roseofusca komt tot op een
hoogte van 1500 meter voor (Ï^lright & l^lright,
1es7 ) .
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SYSTEMAT I EK

De beschubbing van LíeVnnura tritsdrgata roseofusca
is als volgt: Dorsalen 33-45; ventralen 218-232;
subcaudalen 39-49.
De soort L'icVtnnw,a tr,íuirgata telt tegenwoordig
vi er ondersoorten : Li.cLnnu.ra tri-uit gata tTiu.iz,gata
(Cope, 1861), Lícvnnura tríuíz,gata gz'acia (K1auber,
1931) , LíeVnnu.ra triuír,gata z.oseofisea (Cope,
1868) en LicVnntLy'a trtuírgata bostici (0tt1ey,
1978). De laatstgenoemde ondersoort komt voor op
Cedros Island (zie verspreidingskaart). De laatste
iaren versch'ijnen er op verschillende Amerikaanse
prijslijsten de namen van twee nieuwe ondersoorten
van LicVnntu,a tz.íuiz,gata namel i jk Li.chnnura trí-
uirgata intez,medía en Líchanuya triuirgata myr.iole-
pís. De eerst genoemde 'ondersoort' 'is een tussen-
Vorm van LícVnrtw,a triuingata tríui.tgata en LicVn-
ru.u,a tníuirgata myriolepís en is derhalve niet als
valide ondersoort te handhaven (Bartlett, 1986).
[{at betreft LicVnnw,a trduirgata nryrioLepis: hoe-
wel er nog geen off i ciël e beschrijvi ng van deze
nieuwe ondersoort is verschenen, zijn de verschil-
len waarschijnlijk groot en konstant genoeg om hem
als een nieuwe ondersoort te beschouwen (Ottley,
in Bartlett, 1986).
Het genus Líehnrtuya vormt met de genera CVnrina.,
Ergr en CongaLiophis een aparte subfamilie binnen
de famiIie Boíd.a.e (McDowell, L979).

ETYMOLOGI E

Lichanura is afgeleid van twee Griekse
lichanos (wijsvinger) en oura (staart).
De naam trivirgata is een samengesteld
het Latijn en betekent drie strepen.

AANSCHAF

100

woorden:

woord uit



m
m
ffit4)

Lichanuz,a

Líchanura

Líchanura

Lt chanura

tríuiz,gata
tniuírgata
tt i.uirgata
triuirgata

triuírgata
roseofusca

gracía

bostíci

101



Fi g. I . Li.chanuz,a triut rgata roseofusca. Foto:
J. van der Pol s.

Fig. 2. Lichanuy,a
mTo:-:J. van der

tr,íuírgata roseofusca, juv,
Pols.



0p 24 december 1982 kwam ik in het bezit van een
wijfje LícVnnura tz,íuirgata z,oseofusca. 0p dat mo-
ment had ze een lengte van ongeveer 75 cm en een
gewicht van 250 g. Anderha'lf jaar later was ze 150
g 'in gewicht toegenomen. Haar lengtegroei leek
evenwel nagenoeg stil te staan. Volgens Mazzarella
(I974\ groeit een volwassen LicVnnuta tr,íuíz.gata
roseofusca nog maar nauwelijks in lengte. 0p 8juli 1983 kreeg ik een mannetje LícVtantu,a tri.ui.z,-
gata z'oseofusca. Ook dit dier had bij aankomst een
lengte van ongeveer 75 cm, doch met een gew'icht
van 190 g beduidend minder fors als het wijfje.
Geslachtsonderscheid is bi j LicVnnu.ra tr'íuirgata
in het algemeen makkelijk te herkennen aan de dui.
delijk aanwezige rudimentaire sporen bij de man-
netjes. Deze ontbreken vrijwel bij de wijfjes.
Beide slangen waren afkomstig uit de direkte om-
geving van San Diego. Exemplaren uit dit gebied
zijn te herkennen aan hun zilveren tot blauwgrijze
grondkleur met drie duidelijk zichtbare onregel-
matig gevormde donkerbruine lengtestrepen. In
Amerika wordt dit type ook wel 'Borrego rosy boa'
genoemd vanwege zijn voor dit gebied karakteris-
tieke uiterlijk. Exemplaren die dichter bij de
kust voorkomen hebben een minder du'idelijke teke-
ning en een donkerder grondkleur.

TERRARI UM

De slangen zijn gehuisvest in aparte terraria. De

afmetingen voor beide terraria zijn: 60x30x36 cm
(1xbxh). De inrichting is voor beide terraria ge-
l'ijk en bestaat uit enkele korte stevige takken en
twee uitneembare ligplanken. Als substraat wordt
een mengsel van krantenknipsels en houtkrullen ge-
bruikt. 0p de terrariumbodem staat een bloempot,
die als schuilplaats dient. 0p één van de 'ligplan-
ken staat een klein drinkbakje waaruit de dieren
overigens weinig drinken. De verlichting bestaat
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uit een 15 Watt gloeilamp. Twee gaatjesstripp€n,
bevestigd aan de boven en onderkant aan het voor-
front van het terrarium, zorgen voor ventilatie.
De temperatuur schommel t tussen de 230C 's nachts
en 300C overdag. 0nder de gloeilamp loopt de tem-
peratuur op tot ongeveer 330C.

VERZORGING

De verzorging van LíeVnntu,a tríuirgata roseofusea
geeft over het a'lgemeen weinig problemen. Het zijn
nieuwsgierige slangen die zelden bijten.
Het aangeboden voedsel bestaat uit nest- tot half-
was muizen en jonge ratjes tot een gewicht van
20 g. Het voeren van relatief grote prooidieren
heeft nogal eens tot gevolg dat deze na enkele da-
gen gedeeltelijk verteerd uitgebraakt worden.
De w'ijfjes zijn doorgaans grotere eters dan de man-
netjes. Ik denk, dat het beter is de mannetjes
'kort' te houden, daar te veel voeren kan leiden
tot vervetting en lethargie.

PAR I NGEN/ZWANGERSCHAP

0n Lictnntrca tripírgata roseofusea tot voortplan-
ting te brengen is het noodzakelijk ze enige maan-
den koel te houden (Switak, 1981). Begin december
bracht ik beide díeren onder in twee dozen waarin
enkele gaatjes waren geprikt voor ventilatie.
Eénmaal in de veertien dagen werd gedurende een
etmaal een klein drinkbakje bij de slangen gezet.
De dozen werden op een koele plaats gezet waar de
temperatuur schommelde van 120C tot 150C.
Begin februari plaatste ik beide slangen weer te-
rug in hun terraria. Rond deze zelfde periode werd
de daglichtcyclus in enkele weken verlengd van 8
tot L6 uur.
0p 3 me'i zette ik het mannetje bij het wijfje.
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Hierop volgden meteen, zeer fanat'iek, paarpog'ingen
van het mannetje. D'it hield weken achtereen aan en
vond zowel 's nachts als overdag plaats. Slechts
éénmaal heb ik een paring kunnen konstateren en
wel op 28 mei. Toch zullen er vermoedeliik onge-
zien meerdere paringen hebben plaatsgevonden. Me-
djo juni werd het mannetje weer in ziin e'igen ter-
rarium ondergebracht. Vanaf juli begon het wiifie
zichtbaar d'ikker te worden. De zwelling begon hal-
verwege haar lichaam en eindigde ongeveer 7 cm

voor de cloaca. Voedsel werd tijdens de gehele
dracht geaksepteerd, doch uitsluitend onbehaarde
muisjes. Grotere prooidieren werden wel gewurgd,
maar niet gegeten. Tijdens de dracht veranderde
haar gedragspatroon nauwel'iiks. Ze bleef normaal
aktief. Hoogu'it bleef ze 's morgens wat langer on-
der de gloe'i1amp liggen. Er zijn ook gevallen be-
kend van wiifies van LícVnnuz'a tv'iuírgata roseo-
fusca die z'ich tiidens de dracht oprolden 'in een
tulbandacht'ige positie die sterk doet denken aan
broedende Pythonwiifies (Kurfess, 1967).

DE JONGEN

0p 29 september i984 w'ierp het wiifie vier jongen.
Toen ik haar aantrof was ze nog aan het napersen.
De jongen bevonden zich nog in hun vliezen waaruit
ze zich na enkele minuten bevrijdden.
Ik plaatste ieder jong in een apart. macrolon bakie.
Elk van de bakjes werd voorzien van een waterbak-
je en een klein kartonnen schuildoosje.
De jongen waren met een lengte van ongeveer 35 cm

en een gewicht van gemiddeld 30 g relatief groot
in vergelijk'ing tot volwassen dieren. In tegenstel-
fing tot de ouderdieren waren de jongen zéér agres-
sief en beten naar alles wat in hun omgeving be-
woog. D'it gedrag verdween na verloop van tiid.
Van 4 oktober tot 8 oktober vervelden de jongen.
Drie van de vier jongen aten reeds voor hun ver-
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velling nestmuizen. Het vierde jong at enkele da-
gen na zijn vervelling voor het eerst een nestmuis.
Drie jongen verkocht ik aan andere liefhebbers.
Eén jong, een mannetje, behield ik zelf. D'it jong
ontwikkelt zich goed. Tien maanden na zijn geboor-
te had hij een gewicht van 130 g.

NASCHR I FT

Ook in 1985 wierp het wijfje jongen. Ditmaal waren
het er vijf. Ik denk dat gezonde wijfjes van Li-
cy'tnntu.a triuírgata roseofusea zonder bezwaar el k
jaar jongen kunnen krijgen. Na de bevalling eten
de wijfjes zo goed dat ze binnen enkele maanden
weer op hun oude gewichtsniveau zijn.
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