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HET BEGIN 

Twaalf jaar geleden ben ik begonnen met het hou
den van slangen. In een terrarium hield ik jonge 
kousebandslangen ( Thamnophis sirtalis sirtalis), die 
regenwormen en vis aten. Niet lang daarna zag ik 
in een reptielenhandel kleine, grijze slangetjes met 
een oranjerode ring rond hun nek en een oranje 
buikzijde met zwarte stippen. De verkoper vertelde 
mij, dat deze slangetjes regenwormen aten. Ik kocht 
er twee en plaatste ze bij mijn kousebandslangetjes. 

Dit terrarium was ingericht met wat takken, ver
stopplaatsen en een waterbak. Verder was er geen 
bodembedekking aanwezig. Tot mijn grote (begin
ners)geluk deden deze slangetjes het erg goed. Ze 
aten regelmatig en waren absoluut niet schrikachtig. 
Ze verorberden de regenwormen waar ik bij stond. 

Helaas heb ik deze twee slangeijes op een keer regen
wormen gevoerd die ik onder een konijnenren had u~
gegraven. Een halve dag later lagen ze dood door een 
voedselvergifiiging (van ammoniak?). Toch heb ik deze 
kleine slangetjes vanaf die tijd ahijd bijzonder gevonden. 

DIADOPHIS PUNCTATUS 
PUNCTATUS 

Oiadophis pundatus pundatus is een bodembewo
nende soort die voorkomt in Noord-Amerika. Deze 

Volwassen Oiadophis pundatus pundotus. Foto: Nathalie Sie 
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slang wordt ongeveer 30 centimeter long. De teke
ning is bruin, donkergrijs of zwart op de rugzijde en 
oranje of rood met zwarte stippen op de buikzijde. 
Net achter de kop bevindt zich een oranje ring, van
door de noom ringholsslong. 

In het terrarium gedragen deze slangen zich rustig 
en onopvallend. Wanneer zij opgepakt worden kun
nen ze met hun stoort een krul maken en zo hun 
oranjerode onderzijde loten zien. Ook kunnen ze 
hun ontlasting loten lopen. Ze bijten vrijwel nooit. 

EEN ANDERE ONDERSOORT 

Jaren loter vertelde iemand mij, dot een bepaalde 
reptielenzook ook dit soort slangetjes verkocht. Ik 
was ol een tijd op zoek noor andere exemplaren van 
ringholsslongetjes en opgetogen reed ik het halve 
land door. Inmiddels wist ik wel dot ik een risico nom 
door wildvongslongetjes oon te schaffen. De kans 
dot ze allerlei parasieten, zoals wormen en flogello
ten met zich mee zouden drogen, was niet gering. 

In de reptielenzook aangekomen bekeek ik de slan
getjes. Ze zogen er niet helemaal hetzelfde als mijn 
vorige dieren uit. De kleur was anders: de rugzijde 
was heel donkergrijs, bijna zwart en de buikzijde 
was rood. Het formaat klopte. De verkoper zei dot 
hij er zeker van was dot het ringholsslongen waren 
en dot ze regenwormen en krekels aten. Met enige 
twijfel kocht ik vier, goed gevulde dieren. Ik twijfel
de, omdat ik had gelezen dot alleen de nominoot
vorm het goed deed in gevongschop en ik docht dot 
dit een andere ondersoort was. 

Ik huisvestte de slangen in een terrarium met een 
dikke loog aarde en veel schuilmogelijkheden. Bin
nen twee weken wierpen alle vier de dieren jongen. 
Zesendertig jongen in totaal. Ze bleken eierlevendba
rend. Dtt bevestigde mijn vermoeden dot het om een 
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andere ondersoort ging. Diadophis pundatus punda
tus is namelijk eierleggend. De jongen huisvestte ik 
individueel in kleine plastic bokjes met ventilatie. Ik 
verdeelde ze over vier biotopen: koel (kamertempe
ratuur) en vochtig, koel en droog, worm (26-28°() 
en vochtig en worm en droog. Ik gaf ze de volgende 
prooidieren aangeboden te eten: regenwormen (in 
stukjes), krekels, meelwormen, slokjes, vis (zowel 
kabeljauw als kleine guppen), kattenvoer. Om het 
verhaal kort te houden; zowel de ouderdieren als de 
jongen hebben noott gegeten en zijn dus allemaal no 
korte of longe tijd overleden. 

Dit was geen leuke ervaring en ik besloot, wan
neer ik nog eens deze slangen zou willen verzor
gen, veel beter op te letten of het de goede onder
soort zou zijn. Weer jaren loter, in het nojoor van 
1996 om precies te zijn, vond ik ringholsslongen 
in een reptielenzook in Scheveningen. Aan de 
tekening te zien was dit de goede ondersoort, 
Diadophis punctatus punctatus. Ze zogen er rede
lijk goed uit en ik besloot er zes oon te schaffen. 

HUISVESTING 

Ik huisvestte deze dieren in een aquarium 
(40x30x30 cm) waarin een dikke loog losse aarde 
log. Op de aarde logen stukken schors en plukken 
spognummos, zodat zij zich goed konden verstop
pen. De literatuur vermeldt, dot deze slangen 
meestal óp en in de grond en onder rottende blade
ren e.d. leven. Ook een waterbak vergat ik niet. De 
bovenkant sloot ik met een frame van muggengaas 
of. Het terrarium plaatste ik gedeeltelijk op een 
wormtemot (gemiddeld 27°(). 

Door ervaring wijzer geworden huisvestte ik de slan
gen dus zonder andere soorten en kregen ze een 
ondergrond woor ze hun natuurlijke neiging tot 
ingraven en beschut liggen konden loten zien. De 
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slangen maakten hier gretig gebruik van. Meestal 
logen zij onder het schors of het mos, of hadden zij 
zich ingegraven. Zo maakten zij hele gangenstelsels. 
Af en toe zag ik een ~ang bovengronds, zij was don 
ahijd actief aan het rond kruipen en aan het tonge
len. Deze soort heeft geen behoefte aan een vochtige 
omgeving. Ik sproeide bijna nooit, maar zorgde er 
wel voor dat de aarde niet helemaal uitdroogde. In 
het terrarium is het wel van belang dot er een droge 
plaats aanwezig is, omdat de slangen anders last kun
nen krijgen van vochtpokken (eigen ervaring). 

VOEDSEL 

In de natuur schijnen deze slangen kleine amfi
bieën, zoals watersalamanders en andere slangen 
te eten. In gevangenschap kon hun voedsel 
bestaan uit regenwormen. In het terrarium zaten 

OPMERKING 
Wat het kweken met Diadophis betreft is het 
THEORETISCH mogelijk voor dezelfde species om 
zowel eierlevendbarend en eierleggend te zijn. 
Bij Afrikaanse Skaapstekers (Psammophylax 
variabilis) bijvoorbeeld legt de ene ondersoort 
eieren (P. v. multisquamus) terwijl een andere onder
soort (P. v. variabilis) levende jongen ter wereld 
brengt. Bij de Zuid-Amerikaanse slang He/kops 
angulatus, bestaat een vergelijkbare situatie: deze 
slang is eierleggend of eierlevendbarend, afhanke
lijk van het gebied waarin ze leeft. 

Tenslotte, de Noord Amerikaans gladde groene 
slang Opheodrys vemalis legt gedeehelijk ontwik
kelde eieren die, in het zuidelijk gedeehe van hoor 
leefgebied uitkomen no ongeveer dertig dogen, ter
wijl ze in het noordelijk gedeelte van haar leefge
bied uitkomen no slechts vier dogen. Aangenomen 

altijd ruim voldoende regenwormen in verschillen
de moten. Deze regenwormen voerde ik bij met 
klein gesneden andijvie waar ik calcium en cormix 
overheen strooide. 

Door hun leefwijze kon ik er geen controle op 
houden of deze slangen daadwerkelijk aten. In de 
winter van 1996 op 1997 vond ik het wel logisch 
dot zij niet aten en een winterrust inlasten, moor 
in het voorjaar van 1997 leek een aantal slangen 
nóg niet te eten. Zeker een drietal slangen werd 
ook steeds magerder. In de voorafgegane tijd had 
ik al de volgende prooidieren geprobeerd: regen
wormen (in stukjes en heel), vis, kikkervis, kik
kertjes, slokken en krekels. 

In opril trof ik een slangetje dood aan. Ik veron
derstelde dot ze was verhongerd, omdat ze wel erg 

wordt dat vrouwtjes de eieren bij zich houden tot
dat ze volledig uitkomen en op deze manier dus 
levende jongen ter wereld brengen. 

Ik denk niet dat bovenstaande het geval is bij Dia
dophis. In de literatuur is hierover niets terug te vin
den. Deze soort is voldoende bekend waardoor het 
onwaarschijnlijk lijkt dat zoiets over het hoofd is 
gezien. Het is aannemelijker dat de gekochte exem
plaren geen Diadophis waren moor Storeria occipifo
maculata . Deze soort is heeft ongeveer dezelfde 
lengte en kleur, moor mist de opvallend gekleurde 
ring net achter de kop. Deze soort eet ook wormen 
en is levendbarend. Jammer genoeg is een en ander 
in art geval niet met zekerheid te stellen 
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mager was. Toen vond ik het welletjes. Misschien 
aten ze wel geen van alle en gingen ze er allemaal 
aan. Ik besloot in te grijpen, hoe lastig dot ook is 
bij zulke kleine dieren. 

Ik maakte een popje van eigeel, kattenvoer, water, 
gistocol, calcium en vitamine D. Natuurlijk was dit 
wel natte-vingerwerk, want ik had nergens iets over 
de voedselbehoefte van deze soort kunnen lezen. Dit 
popje deed ik in een spuitje waaraan ik een klein 
slangetje bevestigde. Eén of soms twee keer per 
week dwongvoederde ik zo elk slangetje met gemid
deld 7 ml. Dit heb ik ongeveer 4 weken gedaan. 

No enkele weken werden er twee slangetjes stevi
ger. Helaas ging er in opril alsnog een slang dood. 
Ik had nu dus nog vier slangetjes over. 
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Eieren van Oiadophis pundatus pundatus. Foto: Nathalie Sie 

Eind juli zog ik toevallig een slang een regenworm 
eten. Door was ik erg blij mee, want nu wist ik zeker 
dot ze regenwormen aten. Helaas vond ik in augus
tus weer een slangetje dood in het terrarium. In het 
begin van de herfst zogen twee slangetjes er erg goed 
en doorvoed uit. Eén exemplaar was wat dunnetjes. 

WINTERRUST ----

Ik besloot de slangen in de winter van 1997 op 
1998 een winterrust te geven. Op 15 november heb 
ik de wormtemot uitgeschakeld. Op 6 december 
heb ik de slangen op zolder neergezet. De tempe
ratuur schommelde door tussen de 8,5 en 16 gra
den. Op 8 februari plaatste ik ze weer op hun ver
trouwde plaats en een week loter heb ik de worm
temot weer aangezet. 
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EIEREN 

Jong van Diadophis pundatus pundatus 3,5 maand oud. Foto: Nathalie Sie 

JONGEN 

In het terrarium zette ik een klein bokje met spog
nummos neer. In het deksel had ik een gootje 
gemaakt. Ik zorgde ervoor dot het mos vochtig bleef. 
Op 21 opril 1998 vond ik vier eieren in het legbok
je. De eieren waren fors: ongeveer anderhalve cen
timeter bij 0,8 centimeter. Verder was de kleur niet 
wit moor donker, glazig en vlekkerig. Ik twijfelde 
aan de kwaliteit van deze eieren. 

Ik legde ze in de broedstoof bij 26 °(ineen bokje met 
vermiculiet en een luchtvochtigheid van 95%. In de 
loop van de tijd bleken ze gedeeltelijk doorzichtig. Je 
zog de jonge slangen opgerold in het ei liggen. Op 28 
mei (35 dogen no het leggen) ging het eerste ei open 
en op 2 juni waren alle jongen uit hun ei gekropen. 

De vier jongen huisvestte ik aanvankelijk opart in 
kleine plastic terraria. Loter liet ik ze los in het ter
rarium van de ouderdieren. Hiervoor had ik twee 
goede redenen. Om te beginnen bleken de plastic 
bokjes niet helemaal ontsnoppingsvrij te zijn. Eén 
slangetje was ontsnapt en heb ik niet meer terug
gevonden. Als tweede reden was er een probleem 
met het voedsel. Hele kleine slangetjes eten hele 
kleine regenwormpjes. In het terrarium van de 
ouderdieren waren voldoende volwassen regenwor
men die kweekten en dus waren door genoeg klei
ne wormpjes voorhanden. 

Op 17 juni vond ik één jong dood in het terrarium. 
Het is niet duidelijk waaraan het is overleden. Op 
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19J'uli kwam ik terug van vakantie en vond ik een 
on er jong verdronken in het woterbakje, waarin 
een laagje water van maximaal één centimeter 
stond. Toen had ik nog moor één jong over. Moor 
wel eentje dot het heel goed deed. Het at goed en 
groeide uitstekend. 

ONTSNAPPEN 

Helaas ontsnapte ook de volwassen man. Ik vond 
hem een paar dogen loter terug in een plokvol 
voor krekels. Ik besloot een nieuw terrarium te 
maken, een glazen bok (50 x 40 x 30 cm) met 
een glazen deksel die precies zou possen. Het 
enige probleem was don de ventilatie, moor de 
twee kleine slangetjes die ik nog over had zouden 
weinig zuurstof verbruiken en ik maakte het ter
rarium regelmatig open. 

Zo had ik het probleem van het ontsnappen tot 
een minimum teruggebracht. Docht ik, want in 
november was de volwassen vrouw verdwenen en 
twee weken loter vond ik het jong niet meer terug 
dot inmiddels twee keer zo groot was geworden. 

LITTERATURA SERPENTIUM 1999 JAARGANG 19 NUMMER 3 

CONCLUSIE 

Mijn eerste conclusie is, dot Oiadophis pundatus 
pundatus niet vaak wordt nagekweekt en daardoor 
alleen als wildvang te verkrijgen is. Hierdoor is het 
moeilijk om aan goede en gezonde dieren te komen. 

Verder blijkt Oiadophis pundatus pundatus een 
slang te zijn waar in gevangenschap mee te kweken 
is, mits er gezonde dieren voorhanden zijn. 

Een derde conclusie is, dot de jongen kwetsbaar lijken: 
twee jongen zijn voortijdig dood gegaan ( één ver
dronken en één zonder aanwijsbare reden gestorven). 

Tot slot blijken het ware ontsnappingskunstenaars te 
zijn, iets wat ik een groot probleem vind. 
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