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Omdat mijn broer en ik in onze jeugd in een binnenterrarium slangen hielden, is het altijd een grote wens
van mij geweest om dit te herhalen, moor don in de
'vrije' natuur. Nadat ik in de winter van 1999-2000
een buitenterrorium achter in onze tuin (aan de waterkant} had aangelegd, was het begin mei don zover!
No het verkrijgen van de vereiste Budep-ontheffing
slaagde ik erin vijf Natrix tessellata te kopen. Eén
daarvan was hoogzwanger. Verder bestond het groep-

je uit twee grote exemplaren, een minder grote en
een kleintje van ± 30 cm. In het terrarium had ik een
broedhok met verwarming geplaatst (een winterverwarmingselement van vier Watt van een vogeldrinkbok). De aanstaande moeder verdween door direct in. Ook in de weken daarna was zij regelmatig bij
de ingang van dit hok te zien en zelfs zog ik hoor in
innige omstrengeling met een even grote soortgenoot.
Verder was het erg mooi om te zien hoe ze allemaal of
en toe zwommen in de inpandige vijver, op jacht naar
donderkopjes die inmiddels in deze vijver waren verschenen.
Het was echter een grote teleurstelling, toen ik op 13
juni zog dot de aanstaande moeder dood hutten het
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broedhok lag. Navraag bij de verkoper leerde mij dat
dit wel eens vaker voorkomt, maar dit was maar een
schrale troost.
Gedurende de rest van de zomer zag ik de andere
dagelijks buiten, zij het dat ik de allerkleinste na
enkele maanden niet meer heb gezien. Ik vrees dat
deze wellicht het slachtoffer is geworden van kannibalisme door één van de drie anderen. Later heb ik
ook het middelgrote dier niet meer gezien, maar deze
is misschien wel waf gegroeid, zodat ik hem/haar
aanzie voor één van de beide grote exemplaren.
Overigens heb ik gedurende het afgelopen buitenseizoen in totaal slechts twee afgeworpen huiden kunnen verzamelen van 65 en 67 cm lengte. Dtt zou een
indicatie kunnen zijn, dat de beide kleinere dieren ook
het loodje hebben gelegd. Of zouden de kleinere
huiden ergens onder takken of in het winterhol liggen?
In verband met het hierboven vermeende kannibalisme is het wellicht aardig te vermelden, dat mijn
pogingen om grote naaktslakken als levend voer in
het terrarium dienst te laten doen geen succes waren,
omdat die de neergelegde diepvriesspieringen opaten.
Dus moest ik eerst alle slakken weer verwijderen. Inderdaad logen er no verloop van tijd geen spieringgrafen meer (afgekloven door de slakken), moor
waren de visjes keurig verdwenen, opgegeten door de
slangetjes. Soms echter werden de visjes onaangeroerd
gelaten en ik vraag mij dan ook of of de slangen ook
ander voer eten zoals allerlei wormen, spinnetjes, tor-
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refjes en vliegjes die natuurlijk vanzelf onder allerlei
(door mij neergelegde) dode takken en stronken huizen.
Op aanraden van een expert heb ik tegen het najaar
een beschut plekje onder een glasplaat gemaakt opdat
de dieren zo lang mogelijk van de zonnewarmte
zouden kunnen profiteren alvorens met de winfer~aop
te beginnen. Dtt was een groot succes en tof en met 24
oktober heb ik de slangen onder (en ook op) de glasplaat gezien. Ik hoop dat zij nu in hun overwinferingshok liggen. In het voorjaar zal ik vol verwachting hun
ontwaken afwachten. Overigens is het wel zo, dat in
november de waterstand in de Molenvaart achter ons
huis (en daardoor ook in het terrarium) een dag extreem hoog is geweest. Ik hoop nu maar, dat ik het
winterverblijf hoog genoeg boven het normale waterpeil heb aangelegd en dat het water niet tof in het winferhok is gestegen.
Aangezien ik het geslacht van de overgebleven drie
(wellicht inmiddels maar twee) niet weef, zou ik
gaarne een paartje volwassen Natrix tessellata willen
kopen teneinde hiermee in het komende voorjaar jongen te krijgen, zie advertentie elders in dtt nummer. En
mocht iemand een manier weten om kannibalisme
onder Natrix tessellata tegen te gaan, don verneem ik
dot gaarne.

Opmerking: De eerste slang werd op 12 maart 2001
opnieuw waargenomen

