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INLEIDING

Het ges I acht Lantpro;.,el.t'i,s komt met vel e soorten en
ondersoorten voor in de Verenigde Staten en Mexico.
Het zijn sterke wurgers, die berucht zijn vanwege
het feit dat ze slangen eten, ook giftige soorten.
In gevangenschap moet men ze niet samen houden met
kl ei nere s 1 angen , ook ni et van dezel fde soort.
Tiidens het voeren dient men ze goed in de gaten
te houden of apart te voederen.
I'anpropeltt s lJetulus flot,tdana komt vo1 gens Conant
(1975) voor in Florida, van de omgeving van Tampa
Bay tot'in de zuidelijke punt van het schiereiland.
Het 'is de lichtste van alle ondersoorten van Lam-
pv,opeLt'is qetuiu;; . El ke schub i s aan de bas i s ge-
1ig of crèmekleurig, en bruin aan de punt. Vage
dwarsbanden z'ijn zichtbaar, vooral in de nek. De
buik is crème tot bleekgeel met bruine vlekken. De
schubben zijn g1ad.
De jongen zijn anders van kleur en lijken nreer op
Larnpropeltís .qetulus rTetulus: de rug is bruin tot
zwart, met crème, g€le of roodachtig gele dwars-
banden die een kettingpatroon vormen. In de l'ichte
delen op de zijkanten zijn vele schubben roodach-
tig gekleurd. Direkt na het uitkomen zijn de jon-
gen nogal dof. Ze vervellen na ongeveer een week
en zijn dan stralend en glanzend van kleur.
Er komen nogal wat mengvormen voor van LamJvzpe 'l-
tís getul-ts Jetulus en Larnpnopeltrs .,et.rLu., fL ,-
v.ídana. Bij deze mengvormen is de kettingtekening
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vaak veel du'idelijker dan bij de'zu'ivere'Florida-
kettjngslang. Dat is ook het geval bij de exempla-
ren, waarmee ik gekweekt heb.

DI DIEREN

Het mannetje is 'in mijn bezit sinds december 1983,
en van onbekende leeftijd. De lengte bedraagt onge-
veer 1,30 m. In januari heeft deze slang een koel-
teperiode van ongeveer 4 weken doorgemaakt, gedu-
rende welke de temperatuur daalde tot ongeveer 180
C overdag, en 150C 's nachts, en de belichtings-
duur gedurende een tweetal weken tot enkele uren
werd teruggebracht.
Het vrouwtje werd in het voorjaar van 1984 uit
F'lorida geïmporteerd. Na twee weken quarantaine-
tijd, gedurende welke het mannetje tekenen van op-
winding vertoonde, a1s ik de geur van het vrouwtje
overbracht (heftig tongelen, heen en weer kruipen,
de bak uit wi11en), bracht ik rond 20.00 uur op 6

aprii het paartie samen in het terrarium van het
vrouwtje. De man reageerde vrijwel onmiddellijk.
Hij ging op haar af, betongelde haar even en beet
onmiddellijk daarna in haar staart. De vrouw rea-
geerde door haar cloaca te openen. Vervolgens be-
gon de man over de vrouw heen te kruipenin de
ri cht'ing van de kop. I n het mi dden van het I i chaam
beet hij zich weer vast aan de vrouw. Daarna liet
hij weer los, zocht opnieuw de staart en beet op-
nieuw, ongeveer 10 cm boven de cloaca, en hjeld
stevig vast. 0ndertussen'wiebelde' hij over haar
rug, stulpte even een hemipenis u'it, enkele keren,
en had een lichte ejaculatie. Hij liet haar weer
los en pakte haar weer achter de kop vast.
Deze hele pornografische scène duurde rond vijf-
tien minuten. Het vol gende hal f uur bracht het
paar door met vastpakken, weer loslaten, cloaca
zoeken, pogen binnen te dringen, en vooral met op-
gewonden schokken en kronkelen.
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Toen het I i cht i n het temarium u'i t gi ng , gi ngen
de paringspogingen gewoon door. 0m twaalf uur-
's nachts kontroleerde 'ik de goede voortgang van
de bezigheden en konstateerde een niet aán iwijfel
onderhevige paring, die om 1.00 uur nog steeds
aan de gang was.
De volgende morgen lagen de dieren rust'ig bijeen.
In de namiddag nam ik opnieuw een paring waar,
waarbij de dieren opnieuw tijdens de eigeniijke co-
pu'latie heel rustig, bijna bewegi ngloos 1agen.
Twee andere dieren, die beide tegelijkertijd geïm-
porteerd waren en nog bij de handel waren, weiden
die middag eveneens bij elkaar gezet, waarna vol-
gens hetzelfde patroon paringsgedrag plaatsvond.
Er lijkt hier dus geen sprake te zijn van toeval-
1 ig, maar van soortbepaald systematisch paargedrag.
I n de maand vol gend op de eerste pari ng nam .ik
herhaal de1 ij k pari ngsgedrag waar, waarbij i n e1 k
geval éénmaal een copulatie p"laatsvond.
0p 11 juli ontdekte ik twaalf eieren, waarvan één
los en de rest in een cluster. De eieren waren
groot en mooi strak. Ze waren hecht met elkaar ver-
bonden, zodat ik ze niet probeerde lost te maken.
Ik heb ze in nat zand gelegd, geheel bedekt, op de
manier zoals ik eerder heb beschreven in mijn ar-tikel over de kweek net psarnmctphís sulttt.r.t:ntetits
st-danens'ts (Steehouder, 1984) , i n een broedstoof
bij 29-300C. 0p 26 augustus kwamen de eerste acht
slangetjes uit het ei, de volgende dag gevolgd
door drie andere, terwijl de laatste óp-28 aÍgus-
tus het ei verliet. Alle jongen waren gezond èn
sterk in lengte variêrend van 30 tot 33 cm, zwart
op.de rug, met smalle gele dwarsbanden, die op de
zij de samenkwamen i n grotere I i chte del en , waari n
een aantal schubben oranjerood gekieurd waren.
De jongen waren alle dof en vertoonden binnen en-
ke'le dagen tekenen van een naderende vervel I .ing 

,
die van 2 tot en met 4 september volgde, dus bin-
nen 7 tot 9 dagen. Daarna waren ze helder glanzend.
De eerste aten direkt na de vervelling een levende
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nestmuis, de andere wachtten daar nog even mee.
tnkele opmerkingen tenslotte: het vrouwtje vervel-
de op 27 Juni, dus 12 tot 13 dagen vóór het leggen
van de eieren. Daarna at ze een mujs, om vervol-
gens te vasten tot twee dagen na het leggen.
De man had géén winterslaap gehad, wel een korte
rustperiode van enkele weken met we'inig f icht en
lagere temperaturen van ongeveer 16-180C.
De 'inkubatieperiode van 46 dagen 'is tame'lijk kort
(vergeliik D'hondt,1984). Ik heb de indruk, dat
dit komt door de zeer konstante broedtemperatuur.
Onlangs had ik een inkubatieduur van 37 dagen bij
eieren van Elaphe schrenkít met dezelfde methode.
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