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VARIATIE, VERSPREIDING EN BIOLOGIE
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***
HET HOUDEN EN KWEKEN VAN ELAPHE TRIASPIS MUTABILIS IN HET TERRARIUM.
Over het houden en kweken van Elaphe triaspis in het terrarium is slechts weinig bekend. Datgene
wat bekend is, heeft vaak alleen betrekking op de Arizona-vorm van Elaphe triaspis intermedia
(Cranston 1989; De Vries 1983). Van Elaphe triaspis triaspis en Elaphe triaspis mutabilis zijn
mij persoonlijk geen publicaties bekend. Alleen enige mondelinge informatie van verschillende
terrariumhouders duidt aan dat de ondersoort 'mutabilis' - die het meeste uit Midden-Amerika
wordt geïmporteerd - als probleemdier wordt gezien.În het begin is het dier weliswaar makkelijk
te verzorgen. Toch sterft het vaak al na korte tijd (meestal aan darminfecties).
Met enkele exemplaren van deze ondersoort had ik dezelfde ervaring. Ik kon vaak vaststellen,
dat de doodsoorzaak van vele Elaphe triaspis mutabilis niet altijd op de slechte voedingstoestand
of parasieten terug te voeren is, maar veel meer ligt aan de methode van houden en dat vooral
'stress' een belangrijke factor is in het ontstaan van ziekten of dat deze door stress duidelijk
verergerd worden.
Dergelijke waarnemingen werden ook door Cranston (1989) bij Elaphe triaspis intermedia
gedaan. Elaphe triaspis is een zeer schuwe slang, die bij de geringste storing of wild om zich heen
bijt of met schokkerige, hectische bewegingen probeert te vluchten. Zelfs dieren die zich in een
schuilplaats bevinden, laten bij een sterke trilling in de buurt van het terrarium een versnelde
ademhaling zien, waarbij een snel 'pompen' op te merken is.
In 1988 ontving ik van bekenden uit de USA en Europa in totaal 6 exemplaren (lengte
60 - 100 cm) van Elaphe triaspis mutabilis (wildvangdieren uit Honduras). Uitgezonderd één
exemplaar bezaten alle dieren de typische kleur en tekening van de Hondurese Elaphe triaspis
mutabilis (bruinachtig oranje, met meer of minder zichtbare zadelvlekken ), zoals door Dowling
(1960) als Wilson en Meyer (1985) beschreven. Eén dier kwam weliswaar in tekening met de
eerstgenoemde overeen, maar had echter een grijsachtige bruine tot olijfgrijze kleur.
Alle exemplaren werden alleen met een wormmiddel (Citarin 2,5%, Bayer) behandeld,
omdat de onderzochte faeces nematoden (draadwormen) bevatte. De dieren werden ieder apart
in een plastic bak (45x30x35 cm, lxbxh) ondergebracht. Na korte tijd (2 weken tot 1 maand)
stierven 2 exemplaren van de bruinachtige oranje vorm. De doodsoorzaak was in beide gevallen
gastritis, ontsteking van maagwand (universiteit Hohenheim, Stuttgart).
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De andere dieren ontwikkelden zich relatief goed en namen gewillig dode en levende
laboratoriummuizen als voedsel aan. Alle exemplaren toonden zich in het begin extreem schuw
en beten bij de geringste beweging binnen of buiten het terrarium, heftig toe. Dit gedrag veranderde
bij 2 exemplaren zodanig, dat ze zelfs benaderbaar werden. De andere dieren laten tot nu toe
geen wezenlijke verandering zien.
Na 5 maanden werden de drie bruinachtige oranje dieren (1 man en 2 vrouwen) samen
in een groter terrarium geplaatst. In dit terrarium (80x40x45 cm lxbxh) gedroegen de dieren
zich onveranderd schuw en bijterig. Omdat bij het voeren er toch nog problemen bleven, zoals
vechten om voedsel, bracht ik één vrouwtje weer apart onder.
Na 3 maanden ging het uit de groep verwijderde vrouwtje zonder aanwijsbare symptomen
(slechte ontlasting etc.) dood. De doodsoorzaak was wederom gastritis. De omstandigheden waren
in alle terraria relatief hetzelfde, met dit verschil, dat in het gemeenschappelijke terrarium turf
als bodembedekker werd gebruikt en in het aparte terrarium papier. De temperaturen waren
overdag 24-28°C en 's nachts 20°C. Geregeld - vooral voor het vervellen - sproeide ik met lauw
water. Anders was er alleen het waterbakje dat als vochtige plek en drinkplaats diende. Als slaapen schuilplaats diende overwegend omgedraaide keramische bloempotten. De verlichting (TL-buizen,
witte kleur) brandde 12 uur.
Alhoewel de slangen overdag ook wel eens te zien waren, lag hun voornaamste actieve
periode in de avonduren. De in het terrarium aanwezige klimtakken werden zelden benut. Een
winterslaap werd op grond van de tropische herkomst niet gehouden. Kleine temperatuurdalingen
van 5°C werden in de wintermaanden toch af en toe gemeten. De overgebleven dieren ontwikkelden
zich tot de dag van vandaag redelijk goed. Men moet echter bij het werken in het terrarium
zeer voorzichtig zijn, om de dieren niet al te nerveus te maken. Pogingen tot paringen zijn eenmaal
in de herfst waargenomen. Hierbij kroop het mannetje met golfachtige bewegingen, schokkend
over de rug van het vrouwtje. Een copulatie heeft niet plaatsgevonden.
In 1989 kreeg ik 3 jonge dieren (ca. 40 cm lang) van de bruinachtige oranje variant, welke
in de USA uit een legsel van een drachtig geïmporteerd vrouwtje waren gekomen. De jonge
diertjes gedroegen zich hetzelfde als de volwassen dieren, zeer nerveus en bijterig. Een van de
jongen stierf na 1 maand. Ook hier werden vooraf geen opvallende symptomen waargenomen
(doodsoorzaak onbekend). Een ander exemplaar werd aan een bevriend terrariumhouder gegeven,
waar het eveneens na korte tijd stier i. Ook hier werden, net als in de USA, geen opvallende
symptomen waargenomen (doodsoorzaak ook onbekend). Het derde dier wat in hetzelfde terrarium
was ondergebracht, had in het begin enige problemen met de vertering. Nadat het dier alleen
werd gehouden in het terrarium, verdwenen de problemen. Dit dier is heden Uanuari 1991)
tot 75 cm opgegroeid.
Het 'afzonderlijke' grijsbruine exemplaar ( ca. 100 cm lang) gedroeg zich rustiger als de
bruinachtige oranje dieren. Dit dier gaat echter tegelijk in een afweerhouding als men het in
het terrarium nadert. Het dier eet zeer goed volwassen muizen, die het zelfs van de voedselpincet
aanneemt.
In het zelfde jaar kreeg ik 2 wildvangdieren (mannetjes) van Elaphe triaspis mutabilis
(naar informatie van de Hondurese handelaar, uit Guatemala, in de buurt van de grens van
El Salvador en Honduras). Bij deze dieren ging het om de grijsachtige bruine variant. Beide
dieren ontwikkelden zich zeer goed, ze waren echter net zo schuw en nerveus als de dieren van
de bruinachtige oranje variant.
Na enige tijd ( dec. 1989) plaatste ik één van deze mannetjes (ca. 80 cm lengte) bij het
reeds voorhanden zijnde exemplaar van de grijsbruine kleur, dat een vrouwtje bleek te zijn.
Ongeveer 1 uur na het bij elkaar zetten kon ik de dieren reeds in copula zien. De copulatie
duurde 3 uur. Sindsdien houd ik het paartje samen.
Op 5 maart 1990 nam ik waar, dat het paartje herhaaldelijk copuleerde (duur 2 uur).
In de volgende 4 weken nam ik verscheidene malen verdere paringspogingen waar en trof ik
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Foto 9: Elaphe triaspis mutabilis, 2 jaar oud vrouwtje van de oranje
variant, 2 years old female, orange form, Honduras; foto K.-D. Schultz.

Foto 10: Elaphe triaspis mutabilis, ±. 120 cm lang, volwassen dier
van de oranje variant, ±. 120 cm long, adult animal of the orange form
Honduras; foto K.-D. Schultz.

74 / Litteratura Serpentium, 1992, Jrg. 12, nr. 3

sperma op de bodem aan. Verdere copulaties kon ik niet meer constateren.
Omdat het vrouwtje op een gegeven moment zichtbaar onder het opdringerige mannetje
leed, zette ik het mannetje begin april tezamen met de schuilplaats (omgekeerde bloempot)
waarin het dier zich bevond, in een apart terrarium. Begin mei kon ik een duidelijke vergroting
van de omvang van het achterste deel van het vrouwtje vaststellen, wat op een zwangerschap
duidde. Eind mei werd het dier zichtbaar nerveus en boorde zich met de neus in de grond. Op
grond van dit verschijnsel zette ik een met vochtige turf gevulde bak in het terrarium, waarin
het moederdier op 6 juni 1990 vijf langwerpige eieren legde.
Het legsel werd in vermiculit bij 27 - 28°C geïncubeerd. Na 2 maanden incubatie stelde
ik vast, dat er in de eieren kleine scheurtjes zaten. Eén van de eieren was zelfs iets sterker ingescheurd, zodat men de dunne ei-binnenhuid kon zien. Eivocht kwam er echter nog niet uit. Aan
een te droog substraat (vermiculit) zou het in dit geval niet liggen, omdat dit iedere week minstens
2 maal gecontroleerd werd en steeds voldoende vochtig bleek te zijn. De eieren waren bovendien
volledig met het vermiculit omgeven. Op 29 en 30 augustus 1990 (84-85 dagen) kropen gelukkig
alle 5 de jonge slangetjes zonder problemen uit de eieren.
De jonge dieren waren redelijk groot (gemiddeld 35 cm) en onderscheidden zich qua
kleur zeer duidelijk van de ouderdieren. Na de eerste vervelling namen alle juvenielen nestjonge
muizen als voedsel aan. Deze jonge diertjes waren reeds net zo agressief als de volwassen dieren,
wat één van de diertjes zelfs in de broedmachine bewees, toen het nog half in het ei zat. Al
tijdens de legselcontrole probeerde dit jonge dier te bijten.
Het verdere opgroeien van de diertjes verliep probleemloos. In september kon ik verwonderd
wederom een toename van de lichaamsomvang van het vrouwtje vaststellen. In eerste instantie
maakte ik me amper zorgen, omdat de slang enerzijds na het leggen van de eieren zeer goed
had gegeten en sinds april zonder man was ondergebracht. Omdat de slang steeds onrustiger
werd en wederom in het substraat woelde, zette ik toch maar een met vochtige turf gevuld bakje
in het terrarium, dat na enige tijd ook werd opgezocht.
Op 9-10-1990 produceerde de slang voor de 2e maal een legsel, deze keer bestaande
uit 4 eieren. Het legsel werd onder dezelfde omstandigheden geïncubeerd, met één verschil,
dat het substraat nu uit licht vochtige turf bestond. Bij deze incubatie zag ik bij dit legsel geen
veranderingen aan het ei-oppervlak. .
Na een incubatietijd van 26 dagen, kropen de jonge slangetjes op 24 december 1990 uit
de eieren. De diertjes waren net zo sterk als bij het eerste legsel. In dit geval van een 'dubbel
legsel' ligt sperma-opslag voor de hand. Een ander zeer te overwegen vermoeden kan zijn, dat
de eerste copulatie in december 1989 tot bevruchting van het eerste legsel in juni 1990 leidde
(marge van ca. 7 maanden). De copulatie in maart 1990 zou dan tot de bevruchting van het
tweede legsel in oktober 1990 (marge van 8 maanden) hebben geleid. Omdat de dieren niet
altijd onder controle stonden, zouden er in de tussentijd nog verdere copulaties kunnen hebben
plaatsgevonden.
Op grond van de tot nu toe bekende drachtigheidsmarge bij elaphe-soorten van 40-120
dagen, zouden 7-8 maanden in dit geval echter zeer onwaarschijnlijk zijn. Het fenomeen van
de vertraagde bevruchting is inmiddels van vele colubriden bekend. Het gaat hierbij om de
eigenschap dat zaadcellen over een langere periode (tot meerdere maanden of jaren) in het
vrouwelijk genitaalstelsel, kunnen worden bewaard. Bij het genus Elaphe zijn enkele voorbeelden
van deze voortplantingsbijzonderheid reeds bekend, zoals b.v. van Elaphe diode, Elaphe guttata
of Elaphe helena.
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TAXONOMISCHE OPMERKINGEN

Elaphe triaspis werd door Dowling en Fries (1987) in een nieuw genus (Senlicolis) geplaatst.
In hoeverre dit nieuwe genus naam zich zal doorzetten is nog niet duidelijk. Zolang echter nog
niet is opgehelderd in welke betrekking alle vertegenwoordigers van het genus Elaphe - in de
oude en nieuwe wereld - tot elkaar staan, zullen de selectief eruit genomen soorten, zoals Elaphe
triaspis, Elaplze rosaliae, Elaplze subocularis en Elaplze oxycephala vooralsnog hun genusnaam
(Elaplze) behouden.
De huidige taxonomische 'chaos' zou zich later zelfs tot een kleine catastrofe kunnen
ontwikkelen, als er door deze selectieve nieuwe classificaties bepaalde punten over het hoofd
worden gezien, die later wellicht weer geheel andere feiten tot gevolg kunnen hebben. Men zou
zich toch beter moeten beraden om de moeilijke, maar juiste weg te nemen en niet een enkel
deel uit het grote geheel weg te nemen.
In eerste instantie zou het belangrijk zijn om te weten, welke betrekking de twee continentaal
gescheiden groepen tot elkaar hebben. Deze zal met zekerheid een duidelijke scheidingslijn laten
zien. Pas wanneer deze problematiek opgelost is, zal een gescheiden relatie binnen deze twee
grote groepen (oude en nieuwe wereld) zinvol lijken.
SAMENVATTING.
De neotropische soort Elaphe triaspis is op te delen in drie ondersoorten die voornamelijk worden
onderscheiden op kleur en tekening. De afzonderlijke ondersoorten zijn onder elkaar in kleur
en tekening variabel. Een nauwkeurige bepaling, rekening houdend met alle kenmerken (kleur,
aantal zadelvlekken, intensiteit van de tekening en structuur van de koptekening) is eventueel
uitvoerbaar, als men van de nog onvoldoende bekende populaties in Guatemala en El Salvador
afziet. Te verklaren is de mogelijke vermenging van de ondersoorten in Guatemala, omdat
exemplaren uit dit land soms kenmerken vertonen van alle drie de soorten.
De soort komt voor in droge alsook vochtige subtropische tot tropische biotopen, die
deels op grote hoogte liggen. Als overwegende schemering- en nachtactieve slang voedt Elaphe
triaspis zich bij voorkeur met kleine knaagdieren.
Het houden van Elaphe triaspis mutabilis in het terrarium bleek soms zeer moeilijk te
zijn. In het bijzonder overmatige stress-situaties moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Lang
transporteren of verscheidene malen wisselen van terrarium moet men vermijden. Een ruim,
met veel schuilmogelijkheden uitgevoerd terrarium is aan te bevelen om de dieren de nodige
uitwijkmogelijkheden en bescherming te bieden. Het samenhouden van 3 of meer dieren in één
terrarium kan tot moeilijkheden bij de voedering en tot verdere stress-situaties leiden.
Het is aan te bevelen om één dier alleen te houden in een door een scheidingswand gedeeld
terrarium. Deze scheidingswand kan worden voorzien van een afsluitbare opening, waardoor
de verschillende geslachten van tijd tot tijd zelfstandig kunnen worden samengebracht.
De nakweek van de ondersoort mutabilis werd in dit artikel voor de eerste maal gepubliceerd
en bleek achteraf toch redelijk eenvoudig. Opmerkelijk was een dubbel legsel binnen 5 maanden
zonder mannelijk contact, in de tijd - ca. 2 maanden voor het eerste legsel - tot na het 2e legsel.
Sperma-opslag is in dit geval zeer waarschijnlijk. Het opkweken van de jongen met nestjonge
muisjes is meestal probleemloos. Een zoveel mogelijk stressvrije omgang en het gescheiden houden
van de jongen tijdens het opkweken is ook bij deze dieren beslist vereist.
Afkortingen, onderzoeksmethoden en materiaal.
BM (Britisch Museum of Natural History. London).
SMF (Senckenberg Museum Frankfurt a. M.).
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Foto 11: Elaphe triaspis mutabilis, volwassen mannetje van de oranje
variant met sterk gereduceerde tekening, adult male of the orange form
with strongly reduced pattern, Honduras; foto K.-D. Schultz.

Foto 12: Elaphe triaspis mutabilis, jong mannetje van de oranje variant,
young male of the orange form, Honduras; foto K.-D. Schultz.
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Foto 13: Een jonge Elaphe triaspis mutabilis kruipt uit het ei,
leaving the egg; foto K.-D. Schultz.

Foto 14: Elaphe triaspis mutabilis, zojuist verveld, tweede legsel, grijsbruine
variant, just sloughed, second clutch, greybrown form; foto K.-D. Schultz.
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MNHN (Museum National d'Histoire Naturelle. Paris).
PKS (Privé-Collectie Schulz).
Mijn eigen onderzoek had hoofdzakelijk betrekking op tekening en kleur van geconserveerde,
alsmede levende exemplaren (totaal 16 levende exemplaren - 10 Elaphe triaspis mutabilis - 2
Elaphe triaspis triaspis - 4 Elaphe triaspis intermedia), alsook foto's van levende dieren van alle
ondersoorten. Gegevens uit de literatuurcitaten werden met de eigen resultaten vergeleken en
gecombineerd.
Elaphe triaspis triaspis

Mexico, Yuccatón (MnHn 6613) coli. Boucard.
Belize, Belize (MNHN 6611 coli. Sumichrast.
Mexico, Yuccatón (BM 80.7.13.16)
Elaphe triaspis intermedia

Mexico, Téhuanlepec, Tapaba pies Santa Efigenia (MNHN 1889-147) coli. Dugés.
Mexico, (MNHN 6610) coll. Méhédin.
Mexico, (SMF 34575, type) call. Pagenstecker.
Elaphe triaspis mutabilis

Guatemala, Panzos (MNHN 1888-125) call. Bocourt.
El Salvador, Fincu Astellero Cumbre (SMF 43104) call. Mertens.
Honduras, (PKS et-10, et-11) call. Dierenhandelaar in Honduras.
Guatemala, (PKS et-12, et-13) call. Dierenhandelaar in Honduras.
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Foto 15: Elaphe triaspis mutabilis, 3 weken oud, grijsbruine vorm,
3 weeks old, greybrown form; foto K.-D. Schultz .

••

Foto 16: Elaphe triaspis mutabilis, halfwas , semiadult, SMF 43014
Cumbre, El Salvador; foto K.-D. Schultz.
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BIJLAGE A
Van boven naar beneden: koptekening van Elaphe triaspis (fide Günther 1887) en koptekeningen bij juveniele
exemplaren van resp. Elaphe triaspis intermedia, Elaphe triaspis mutabilis en Elaphe triaspis triaspis.
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Dorsaal-laterale tekening van het middengedeelte van juveniele exemplaren van resp.Elaphe triaspis triaspis, Elaphe

triaspis mutabilis en Elaphe triaspis intermedia.
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BIJLAGE B

Arizona New Mexico
USA

Verspreiding van Elaphe triaspis intermedia

2

Verspreiding van Elaphe triaspis triaspis
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Verspreiding van Elaphe triaspis mutabilis

