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In november 1998 bracht ik een bezoek aan China. 
Het doel was een kijkje te nemen in het 'Anhui 
Research Center of Chinese Alligator Reproduction'. 
Dtt is een farm waar Chinese alligators (Alligator 
sinensis) worden gekweekt. Ik was daar met enkele 
leden van de AG Krokodile van de DGHT (de kroko
dillenwerkgroep van een Duttse reptielenvereniging) 
om daar een aantal pasgeboren alligators op te halen. 

We bezochten ook de dierentuin van Shanghai, die 
eveneens een aantal Chinese alligators heeft en die 
er een aantal keren mee gekweekt heeft in een spe-

daal kweekstation buiten de dierentuin. Deze alli
gators waren in de dierentuin gehuisvest in een spe
ciaal aquarium en terrariumhuis, waar apart entree 
voor moet worden betaald (circa 45 cent). Daar 
waren natuurlijk een groot aantal vissen, amfibieën, 
schildpadden, krokodillen en hagedissen te zien, 
maar er waren vooral veel slangen. Van de tentoon
gestelde slangensoorten komen de meeste in China 
voor, op een enkele netpython (Python reticulatus) 
na. De meeste dieren zaten in zeer kale hokken, en 
waren in slechte en magere toestand. Zo waren er 
hokken vol met diverse natrix-soorten, met Elaphe 
mandarina en Elaphe moelendorffi, cobra's en 
diverse Agkistrodon-soorten. Dit had ik wel ver
wacht in een land waar slangen vaker op een menu
kaart zijn te vinden dan in een geschikt terrarium. 
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Toch waren er ook een paar opmerkelijke slangen te 
zien, die don ook in betere verblijven waren gehuis
vest. Zo werd er een olbino/omelonistische rode ket
tingslong (Dinodon rufozonatum) tentoongesteld. Het 
was een mooi wit dier, met een rood vlekkenpatroon. 
De normaal gekleurde rode kettingslong wordt regel
matig géimporteerd vanuit China, elk jaar zijn ze wel 
te vinden bij de diverse reptielenhandelaren. 

Ernaast zot een grote en ogenschijnlijk gezonde 
stinkslong Elaphe carinata, ook een olbino/omelon
sitisch exemplaar. Dit dier was ongeveer 1,5 meter 
long, en erg mooi geel/wit van kleur. Het was 
gehuisvest zonder andere dieren. 

Loter sproken we met een aantal medewerkers van 
de Zoo, de voedingsdeskundige en de manager van 
de dieren, en zij vertelden ons dot deze slang in 

LITTERATURA SERPENTIUM 1999 JAARGANG 19 NUMMER 4 

Gedroogde slangen. Foto: Eddy Even 

maart 1998 in de dierentuin was aangekomen, dus 
ruim een half jaar daarvoor. Het was hen niet 
bekend of het een man of een vrouw is, en er zou
den geen kweekpogingen mee gedaan worden. Het 
dier was als volwassen exemplaar gevangen in een 
provincie in het zuiden van China, en vervolgens 
door dit provinciebestuur geschonken aan de stad 
Shonghoi. De reden was dot er in maart in Shonghoi 
een festival werd gehouden, gebaseerd op een lief
desverhaal over een groene en een witte slang. In 
dit kader poste deze witte slang door don mooi bij. 

Zelf vond ik het opmerkelijk dot een opvallende 
slang als dit exemplaar in de natuur zo groot heeft 
kunnen worden zonder ten prooi te zijn gevallen 
aan roofdieren of slangenvangers, die het vooral op 
grote soorten zoals deze stinkslongen Elaphe cari
nata hebben voorzien! 
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Verder zijn er volgens mijn informatie nog geen 
albino Elaphe carinata bekend; S. Broghommer 
noemt deze soort niet in zijn boek Albinos ( 1998, 
70), en op de kweeklijsten uit de V.S., woor allerlei 
slangensoorten in de albino-variant worden aange
boden, ben ik ze niet tegengekomen. 

Een andere opmerkelijke soort die werd tentoonge
steld is de feo's adder (Azemiops feae). Er waren twee 
dieren, die er goed en gezond uitzogen, in een een
voudig ingerichte bok. Deze mooie soort geldt als 
zeldzaam en wordt zelden of nooit gehouden. J. Mehr
tens wijdt er in zijn boek Living Snakes of the World 
(1989) een hoofdstukje oon: de soort komt in berg
achtige streken voor (boven de 700 meter) in het 
noorden van Burmo en het zuiden van China. Het is 
een van de meest primitieve adders; ze heeft gladde 
schubben. De soort is ol in 1888 beschreven, moor tot 

1935 waren er moor vijf bekend bij de wetenschap. 
In 1985 werd er een klein aantal levende dieren aan
geboden, deze waren gevangen in het noorden van 
Burmo. Daarvan belandde een oontol bij slangen
kwekers in de V.S., moor de dieren bleven niet long in 
leven. Eén van deze dieren ot een kleine, dode muis; 
wat deze soort in de natuur eet is niet bekend. 

Azemiops lijkt op een colubride slang met hoor 
ronde kop en grote kopschilden, longe stoort en 
ronde pupillen. Het grootste gevonden exemplaar 
was 70 cm long. Van de voortplanting is alleen 
bekend dot ze eieren leggen (Mehrtens, 1987, 
299-300; Grzimek, 1973, VI, 530; Engelmonn en 
Obst, 1981, 72). Ook van het gif en zijn werking is 
niets bekend, wel dot ze betrekkelijk korte giftan
den hebben. Het oontol rijen schubben op de rug 
is slechts zeventien (lnger en Schmidt, 1958, 245). 
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Er werd ons ook verteld dot het sinds enige tijd ver
boden is slangen (en schildpadden) voor consumptie 
op markten aan te bieden. Het leek erop dot dit ver
bod redelijk goed werd nageleefd: op een normale 
markt met levende kippen, konijnen en allerlei 
krabben en vissen werden geen reptielen (openlijk) 
te koop aangeboden. Op de zogenaamde 'Fish and 
Flower Morket' werden wel zeer veel schildpadden 
aangeboden, moor dot waren allemaal kleine die
ren, die dus geschikt waren als huisdier .... Opvallend 
waren de vele duizenden (!) jonge roodwongen 
( Chrysemys scripta elegans) die we zogen. 

Er waren ook illegale handelaren, die hun waar aan 
de rond van de markt, vanuit sporttassen aanboden. 
Weer veel schildpadden, waaronder veel grote die
ren, dus geschikt als voedsel. Deze mensen wilden 
ons eerst niet loten zien wat er in de tossen zot, 
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moor no een klein bedrog te hebben gegeven kon
den we toch alles zien en fotograferen. We zogen 
onder andere een aantal Manouria impressa, een 
heel mooie en zeldzame londschildpoddensoort. Er 
was ook een handelaar die op deze wijze slangen 
verkocht, dus vanuit een sporttas. Ook hier goven 
we wat geld en konden in de tos kijken. Op een sig
naal van een handlanger pokte hij bliksemsnel zijn 
tos weer in en rende snel weg. Blijkbaar kwam er 
een controle of iets dergelijks. Loter troffen we hem 
weer op een andere plek, en konden we de aange
boden slangen toen wél bekijken. Per soort waren 
ze verpakt in een soort stugge vitrage, zodat de 
slangen, hoofdzakelijk kleinere gifslangen, te zien 
waren. Het waren diverse Agkistrodon-, Dinodon- en 
Natrix-soorten en enkele cobra's, namelijk Na;a 
na;a atra. Het waren dus geen grote slangen voor 
voedsel, moor waarschijnlijk dieren bestemd voor 

Elaphe carinata. Foto: Eddy Even 
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traditioneel medicijngebruik. In een warenhuis zogen 
we namelijk allerlei gedroogde slangen die verkocht 
werden voor diverse kwalen. De stukjes slang wer
den voor de ogen von de koper gemalen, om er 
zeker von te zijn dot je de juiste soort en een stuk 
echte slang koopt! 

Woor wel consumptieslangen werden aangeboden 
wos in duurdere restaurants, ol don niet verbonden 
oon een hotel, blijkbaar mog dot don nog wel. In 
deze restaurants bevindt zich een complete dieren
winkel, met tientallen bokken met garnalen, kreef
ten, vissen, schildpadden ( Trionyx sinensis), kikkers 
(Rana catesbeiena) en slangen. Er werd per restau
rant een soort aangeboden: of Elaphe taeniura tae
niura, of Elaphe carinata. Dit waren allen flink 
grote exemplaren. Een slang kost klaargemaakt 
circa f 40,-, alleen de njke Chinees kon haar dus eten! 
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