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INLEIDING 
In 1981 heb ik reeds met deze mooie fel gekleurde 
slangen gekweekt. Omdat ik in dat jaar geen kopu
laties had waargenomen en ik een zo volledig moge
lijk artikel wilde schrijven, nu dan het kweekver
slag van 1982. Wat 1981 betreft wil ik alleen ver
melden dat van 1 kopulatieperiode (1 week werden 
de slangen slechts bij elkaar gezet) 2 legsels wer
den verkregen. Het eerste legsel bestond uit 9 ei
eren, het tweede legsel uit 6 eieren. Al deze ei
eren kwamen uit. (Over het voedsel van deze kweek 
later in dit artikel nog iets). 
Voor ik het kweekverslag van 1982 beschrijf, eerst 
het een en ander over het genus Lampropeltis in 
het algemeen. 

DE SOORTEN BINNEN HET GENUS LAMPROPELTIS 

Van het genus Lampropeltis (dat een zéér groot ver
spreidingsgebied heeft, van zuid Canada tot in het 
noordwesten van Zuid-Amerika) is Lampropeltis tri
angulum de grootste vertegenwoordiger, met 23 on
dersoorten. De soort is de enige die in Zuid-Ame
rika voorkomt (zie kaart 1). 
Hierna volgt de veel bekendere soort, Larrrpropeltis 
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Kaart 1. Ver
spreidingsgebied 
van Lampropeltis 
triangulwn. 
Uit: Conant, 
1975. 

gutulus, met ca. 9 ondersoorten. Andere soorten 
binnen het genus Larrrpropeltis zijn o.a: Larrrpropel
tis calligaster, Larrrpropeltis pyromelana, Larrrpro
peltis zonata en Larrrpropeltis mexicana. Van deze 
soorten zijn ook diverse ondersoorten beschreven. 

LAMPROPELTIS TRIANGULUM 

De nominaat-vorm Larrrpropeltis triangulum triangu
lwn heeft het noordelijkste verspreidingsgebied. 
Hij komt voor tot in het zuiden van Canada, verder 
in de Verenigde Staten ten zuiden van de Grote 
Meren. Deze ondersoort heeft zadelvormige vlekken 
die bruin-rood van kleur zijn, hij lijkt hierdoor 
enigszin~ op Elaphe vulpina. Een andere ondersoort 
met ongeveer gelijke tekening maar nog iets feller 
van kleur is Larrrpropeltis triangulwn syspila, die 
ook in de Verenigde Staten voorkomt. De meeste an
dere ondersoorten hebben rood-wit-zwarte of rood
geel-zwarte ringen om het lichaam. 
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Fig. 1. LampropeZtis trianguZum eZapsoides, adult. 
Foto: C.A.P. van Riel. 

Biotoop. 
Het biotoop van LampropeZtis trianguZum is zeer uit
eenlopend. Sommige ondersoorten komen voor in de 
Mexicaanse sierra's, zoals LampropeZtis triangu-
Zum neZsoni en Lampropeltis triangulum arcifera. 
Andere weer in open grasland, pijnboombossen, sa
vannes, prairies en regenwoudachtige gebieden, 
zoals Lampropeltis trianguZum b Zanchardi en Lam
propeZtis trianguZum abnorma. Sommige ondersoorten 
komen voor tot op 3000 meter hoogte. De grootste 
ondersoorten zijn LampropeZtis trianguZum macro
phoZis (noordwesten van Zuid-Amerika); deze wordt 
tot 2 meter lang, en LampropeZtis trianguZum ab
norma (west Guatemala tot noordwest Honduras); 
deze wordt maximaal 165 cm. Met de kleinste onder
soort te noemen, komen we tegelijk bij de slang 
waar het in dit artikel over gaat. 
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LAMPROPELTIS TRIANGULUM ELAPSOIDES 

Deze slang is, zoals eerder al vermeld, de klein
ste Lampropeltis triangulum en tevens de kleinste 
binnen het gehele genus. Het langste mannetje dat 
gevonden werd was 55,8 cm, het langste vrouwtje 
55,1 cm. 
Determinatie/Nomenclatuur. 
Supralabiaalschilden 7-7, infralabiaalschilden 8-8 
(soms 9-9), preoculaarschilden 1-1, postoculaar
schilden 2-2, loreaalschilden 1-1, temporaalschil
den 1+1 (1+2), ventrale schubben 152-194, subcau
dale schubben 31-51, dorsale schubben 179, aantal 
dorsale schubbenrijen midden op het lichaam 19, 
soms 17. 
Linnaeus noemde de slang in 1766 Lampropeltis doli
ata. Dit is de eerste naam die ik in de litera
tuur ben tegengekomen. Achtereenvolgens werden 
daarna de volgende namen nog voor deze soort be
schreven: Coluber elapsoides (Holbrook, 1838), 
Calama.ria elapsoides (Holbrook, 1842), Osceola 
elapsoides (Baird & Girard, 1853) en Lampropeltis 
coccinea (Cope, 1861). Hierna veranderde 
de genusnaam in Ophibolus (Yarrow, 1883). Door 
Wright en Bishop kwam de slang in 1916 weer terug 
onder het genus Lampropeltis en dit is dus tot op 
heden zo gebleven. Alleen de soort- en ondersoort
namen veranderden nog verschillende malen. De 
soortnaam doliata werd (nog vrij recent) veranderd 
in triangulum. Elapsoides was vroeger een aparte 
soort, maar wordt nu dus beschouwd als een onder
soort van triangulum. · 

De scharlaken koningsslang of oostelijke melkslang 
(in de Verenigde Staten zo genoemd) komt voor van 
noord Carolina, Tennessee, Kentucky tot zuid Flo
rida en Key West. Westelijk tot aan de Mississippi. 
(zie kaart 2). Deze slang wordt vaak voor de gif
tige Micrurus fulvius (koraalslang) aangezien; 
deze slang heeft ongeveer hetzelfde verspreidings
gebied. Bij deze Micrurus raken de rode ringen de 
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Kaart 2. Ver
spreidingsge
bied van 
Lampropeltis 
triangulum 
elapsoides. 
Uit: Williams, 
1978. 

gele ringen, de kop is zwart. De volwassen dieren 
van deze Lampropeltis zijn rood-bruin tot scharla-
kenrood met zwarte en gele ringen (Foto 1). De 
rode ringen raken de zwarte. De kop is overwegend 
rood. De pasgeboren slangetjes zijn rood-zwart-wit 
gebandeerd (Foto 3). De witte bandjes worden later 
geel. De verwantschap met de nominaatvorm Lampro
peltis triangulum trianguZum is opmerkelijk. Het 
noordelijkste deel van het verspreidingsgebied 
deelt LampropeZtis triangulum elapsoides met Lam
propeZtis triangulum triangulum. Beide handhaven 
zich hier goed. Sterker nog, hier komen zelfs 
kruisingen voor (intergrades) van deze beide onder
soorten. Deze kruising wordt "Coastal Plain Milk
snake11 genoemd. In het noordwestelijke deel van 
het verspreidingsgebied schijnt dan nog een krui
sing van LarrrpropeZtis trianguZum eZapsoides met 
Larrrpropeltis triangulum syspila voor te komen. 
Biotoop/Voedsel. 
Larrrpropeltis triangulum elapsoides komt voor tot 
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op een hoogte van 300 meter. Ze leven vooral in 
open pijnboombossen, waar ze zich verschuilen on
der los zittend schors van omgevallen bomen, half
vergane boomstronken, en onder de grond, tussen 
boomwortels. 
Deze LampPopeltis is vooral bij schemering aktief, 
maar na een regenbui komen de slangen ook overdag 
te voorschijn en kruipen dan veelvuldig op verhar
de autowegen. Bij zware regenval of overstroming 
kruipen de slangen tussen loszittend schors van 
rechtopstaande dode pijnbomen, iets boven de grond. 
De eieren worden door deze slangen gelegd in ver
rotte pijnbomen, en 30 cm onder de grond tussen de 
wortels. 
Het voedsel bestaat in de natuur hoofdzakelijk uit 
hagedissen (o.a. skinken (Lygosoma iaterale), Eume~ 
ces, en Scelopo~us), maar ook kleinere slangetjes, 
nestmuisjes, vis, regenwormen en insekten worden 
gegeten. 

KLEINE EENVOUDIGE TERRARIA 
-

De twee terraria die ik gebruik voor Lampropeltis 
tPiang_ulum elapsoides zijn precies gel ijk. D~ af
metingen zijn 45x30x45 cm (lxbxh). De beide terra
ria zijn tegen elkaar aangebouwd (glas op glas). 
De bodem is van spaanplaat, die gelakt is met zij
deglanslak, de voorkant bestaat uit een glasplaat, 
die in z'n geheel omhooggeschoven kan worden. De 
inrichting bestaat slechts uit een boomstronk 
(schuilplaats) en een klein stenen waterbakje. 
De temperatuur is het grootste gedeelte van het 
jaar overdag ca. 26°c, 's nachts 22°c. In beide 
terraria valt licht van buiten. 

MIJN EXEMPLAREN 
Ik ben in het bezit van een koppel. Beide slange
tjes kwamen op 2 februari 1981 in mijn bezit. Het 
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Fig. 2. Larrrpropettis triangulum etapsoides. Foto: 
C.A.P. van Riel. 

Fig. 3. Larrrpropettis triangutum elapsoides, juv. 
Foto: C.A.P. van Riel. 



mannetje is duidelijk zwaarder en langer dan het 
vrouwtje. Beide dieren gingen direkt nestmuisjes 
die niet ouder zijn dan ca. 6 dagen eten. De klein
ste muisjes worden levend opgegeten, de iets gro
tere muisjes worden eerst gewurgd. Om een idee te 
geven van hun eetlust in 1982: het mannetje at 27 
muisjes en vervelde 8 keer, het vrouwtje at 62 
muisjes en vervelde 9 keer~ Wanneer de dieren moe
ten vervellen sproei ik ze een paar maal per dag 
nat~ 
De slangen zijn in het terrarium bij schemering en 
1 s nachts aktief. Bij storing trillen ze met hun 
staart en nemen een verdedigingshouding aan, ze 
bijten echter zelden. 

HET KWEKEN 
De methode van het kweken met deze slangen is on
geveer gelijk aan die ik met Elaphe guttata heb 
toegepast (Van Riel, 1977). 
Het gehele jaar brandt er geen kunstlicht in de 
terraria, uitgezonderd in de maanden februari, 
maart en april. Op 1 februari 1982 werden er boven 
beide terraria gelijktijdig 3 TL-buizen (true-lite, 
20 Watt) geplaatst en verder nog 1 gloeilampje van 
25 Watt. Deze verlichting liet ik vanaf het begin 
16 uur per dag branden. De temperatuur ging door 
deze verlichting een paar graden omhoog. Beide 
dieren kregen dus gelijktijdig deze 16 uur licht 
per dag. Eind maart werden beide slangen erg on
rustig en kropen ook overdag door de terraria, het 
mannetje weigerde toen al een paar weken voedsel. 
Op 4 april werd het vrouwtje bij het mannetje in 
het terrarium geplaatst; de kopulaties volgden on
middellijk. De volgende dag, dus 5 april, werd het 
vrouwtje weer uit het terrarium van het mannetje 
genomen en weer terug in haar eigen terrarium ge
plaatst. Het mannetje is pas half juni weer gaan 
eten, het vrouwtje at door tot 12 april, vervelde 
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4 mei (toen was de slang al duidelijk dikker) en 
op 14 mei werden in een bakje met sphagnum, wat ik 
in het terrarium had geplaatst, 4 eieren gelegd. 
Bij deze 4 eieren is het gebleven. Dit was natuur
lijk erg weinig ten opzichte van 1981 zoals in het 
begin van het artikel al werd vermeld. Op 18 mei 
at het vrouwtje weer, en op 21 juni vervelde ze 
weer. Zoals bij voorgaande kweken heb ik de eieren 
uit het terrarium gehaald en deze in een schaaltje 
gelegd, met op de bodem van het schaaltje vochtig 
sphagnum, ook boven op de eieren nog vochtig sphag
num. Over dit schaaltje werd een omgekeerde stenen 
bloempot gezet met hierin een thermometer. De tem
peratuur werd tussen de eieren op -27-28°C gehouden 
{dag en nacht). Dit schaaltje met bloempot werd in 
een plastic aquariumbakje geplaatst, waarin een 
laagje water van ca. 8 cm stond. Het water werd 
verwarmd door een aquariumverwarmer met thermos
taat. Op dit aquariumbakje werd een glasplaatje 
gelegd, dat een weinig open stond. 
Elke dag werden de eieren gekontroleerd, tevens 
kwam hiermee wat extra verse lucht bij de eieren. 
Bij een kontrole op 8 juli zag ik dat de eitjes 
leeg waren, onder de eieren tussen het sphagnum 
vond ik de 4 zéér kleine jonge slangetjes. De ca. 
1 gram wegende diertjes werden elk afzonderlijk in 
kleine terraria geplaatst. Hierin werd een bloem
potje {schuilplaats) en een waterbakje gezet, plus 
wat vochtig sphagnum op de bodem, dit omdat dan de 
eerste vervelling beter verloopt. Deze eerste ver
vellingen heb ik helaas niet genoteerd. 
Het probleem was nu het voedsel voor deze kleine 
slangetjes. Nestmuisjes van 1 dag oud waren véél 
te groot. Ik heb het geprobeerd met insekten (on
der andere krekels, sprinkhanen en vliegen), en 
ook met meelwormen en regenwormen. Verder nog met 
kleine visjes {guppen) en stukjes vlees. Dit werd 
geen van alle gegeten. De kleinste in de handel 
zijnde hagedisjes waren ook veel te groot. Muize
pootjes die ik aanbooo werden ook niet gegeten. Na 
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een paar weken gewacht te hebben ben ik muizepoot
jes (van muisjes tot ca. 5 dagen oud) gaan dwang
voederen. Dit werd op de volgende manier gedaan. 
Eerst werd met een knopsonde het bekje openge
maakt, daarna werd het muizepootje in het bekje ge
stopt, waarna ik met een saté-stokje het muize
pootje verder naar achteren duwde. Op deze muize
pootjes werd altijd wat vitamine D3 met calcium
laktaat gedaan, een andere keer weer vitamine B
komplex. 
Na dit ca. 3 maanden gedaan te hebben (sommige 
waren toen al verkocht aan andere liefhebbers) 
werden de muizepootjes zelfstandig door de slan
getjes gegeten. De pootjes werden dan in de ope
ning van het bloempotje gelegd. 
Dit dwangvoederen, als ook het zelfstandig eten 
van muizepootjes, zoals ik hierboven beschreven 
heb, betreft het jaar 1981. De kweek met de vier 
jonge slangetjes die ik in dit artikel heb beschre
ven, zijn na ze een paar maal met muizepootjes ge
dwangvoederd te hebben naar een andere liefhebber 
gegaan. 
Van de kweek van 1981 wil ik verder nog even ver
melden, dat op dit moment (begin 1983) door sommi
ge van de slangetjes nu pas eendags-nestmuisjes 
worden gegeten. De witte kleur van deze jongen is 
nu ook veranderd in geel, zoals bij de volwassen 
dieren. 
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