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VERZORGING VAN EN KWEEK MET 
DE PUEBLO MELKSLANG 

(LAMPROPELTIS TRIANGULUM CAMPBELLI) 

Door: Hans van der Eerden, Kempkeshoeve 43, 5262 NV Vught. 

Inhoud: Aanschaf- Venorgb1g- WintemlSt - Paringen - De dracht - Bebroeding- De jongen - Literatuur. 

* * * / 

AANSCHAF 

Augustus 1990 kocht ik een paartje Lampropeltis triangulum campbelli. Beide dieren waren nakweek 
uit de Verenigde Staten. Het mannetje was uit 1988, het vrouwtje uit 1987. Het mannetje woog 
toen ik het kreeg 410 gram, het vrouwtje 270 gram. 

VERZORGING 

Ik bracht de slangen onder in aparte terraria. De afmetingen van de bakken waren 55x40x40 
cm (lxbxh). Als bodembedekking gebruikte ik aquariumgrind, en de inrichting bestond verder 
uit een waterbakje en een stronk. Als verlichting en verwarming deed een 25 Watt retlectorlamp 
dienst. De temperaturen lagen over het algemeen tussen de 25° en 30°C. Wanneer op erg warme 
dagen de temperatuur te hoog opliep, schakelde ik de lamp uit. De slangen zijn beide goede 
eters en worden gevoed met prooi die varieert van nestratten tot volwassen muizen. Ik bied 
de prooidieren dood aan. 

WINTERRUST 

Eind oktober 1990 stopte ik met voederen. Van 1 tot 12 november verminderde ik de dagelijkse 
hoeveelheid licht en warmte van 15 uur tot O uur per dag. De winterrust duurde van 12 november 
1990 tot 12 januari 1991. De temperatuur tijdens de winterrust lag tussen de 14° en 18°C. De 
slangen hadden tijdens deze periode altijd water tot hun beschikking. 

Het mannetje woog aan het begin van de winterrust 460 gram en het vrouwtje ca. 370 
gram. Aan het eind van de winterrust woog het mannetje nog steeds 460 gram, het vrouwtje 
zelfs 380 gram. 

PARINGEN 

Op 12 januari 1991 voerde ik de verlichting en verwarming weer op van O tot 15 uur per dag. 
Het mannetje nam op 13 januari voor het eerst weer prooi aan. en wel een behaarde nestmuis. 
Het vrouwtje nam op 12 januari al een muis (een uur na het einde van de winterrust). 
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Het vrouwtje vervelde op 4 februari om ongeveer 18.00 uur, waarna ik het mannetje bij 
haar in de bak zette. Om 19.00 uur vond er een paring plaats, die tot 19.30 duurde. Het mannetje 
verwijderde ik na de paring om hem de dag erna weer bij het vrouwtje te zetten. Om de één 
à twee dagen herhaalde ik dit ritueel en liet ik het mannetje een etmaal bij het vrouwtje zitten. 
Na een paring zonderde ik hem steeds weer af. 

De tweede paring nam ik waar op 14 februari 1991 van 11.00 tot 11.25 uur, na de vervelling 
van het mannetje. Verder zag ik op 5 maart nog een paring die duurde van 19.45 tot 19.55 uur. 

DE DRACHT 

Het vrouwtje nam voor het laatst voedsel aan op 12 maart, en wel twee lichtbehaarde nestmuizen. 
Op 31 maart vervelde ze. Na haar vervelling maakte ik een legplaats klaar: een ijsbak gevuld 
met lichtvochtige houtkrullen. 

Vanaf 7 april was ze erg onrustig (nestzoeken). Ze kroop vaak de legplaats in en uit, 
en sjouwde het hele terrarium rond. Op 11 april legde ze tussen 15.00 en 21.30 uur tien eieren. 
Na het leggen woog ze nog 230 gram. Op 31 maart had ze nog 410 gram gewogen. Na het leggen 
dronk ze veel. Op 12 april at ze voor het eerst weer een muis. 

BEBROEDING 

De eieren heb ik in een broedstoof uitgebroed. Het substraat bestond uit vochtige houtkrullen. 
De temperatuur lag tussen 25 en 30°C. 

DE JONGEN 

Van 14 juni tot 23 juni kwamen alle eieren uit. Er was een gelijk aantal mannetjes en vrouwtjes. 
De jongen waren mooi en stevig, en ql dadelijk heel fel: ze beten onmiddellijk van zich af. De 
volwassen dieren zijn heel rustig. 

Eén jong at al vóór de eerste vervelling. De rest van de jongen (op twee na) at gelijk 
na de eerste vervelling nestmuisjes uit de diepvries (uiteraard ontdooid). 
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Foto 1: Lampropeltis triangulum campbelli, volwassen man, adult male. 
Foto H.v.d. Eerden. 
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Foto 2: Lampropeltis triangulum campbelli, pas uit het ei, just hatched. 
Foto H.v.d. Eerden. 


