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Heterodon nacisus
Nederlandse naam:
Duitse naam:
Engelse naam:

Westelijke haakneusslang
Westliche Hakennatter
Western hog-nosed snake

Plaats in het dierenrijk:
Klasse:
Onderklasse:
Orde:
Suborde:
Infraorde:
Familie:
Onderfamilie:

Reptilia
Lepidosauria
Squamata (Hagedissen / slangen)
Serpentes (Slangen)
Caenophidia
Colubridae (Ringslangachtigen)
Xenodontinae (Slagtandslangen)

Lengte:
Herkomst:
Terrariumtype:

Temperatuur:
Voedsel:

Water:

Voortplanting:
Overige opmerkingen:

Tot 80 cm.
De westelijke haakneusslang komt voor in Noord-Amerika: ZuidCanada tot Noord-Mexico
Deze dieren vragen een woestijnterrarium. Veel grondoppervlak (zand)
in een dikke laag, want de slangen graven graag. Daarbij kan ook
klim- gelegenheid in de vorm van stenen. Daarbij moet er goed op worden gelet dat deze goed vast liggen en niet kunnen kantelen of
vallen! In het algemeen moet het terrarium droog worden gehouden.
25 - 35 C. (dagtemperatuur)
15 - 20 C. (nachttemperatuur)
Dit dier eet eventueel levende warmbloedige dieren: muizen, hamsters, cavia's, gerbils kunnen worden aangeboden. Kikkers en padden
hebben als voedsel de voorkeur. Calcium of vitamines hoeven bij
deze prooi- dieren niet te worden bijgevoerd, behalve als bepaalde
ziekten worden geconstateerd. De grootte van het prooidier: houd 1½
keer de bekbreedte aan.
De dieren vragen een grote waterbak. Dagelijks moet het water worden ververst. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het
water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.
De dieren zijn eierleggend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 5 tot
40 stuks.
De slang gedraagt zich bij gevaar als een cobra door de ribben te
spreiden. Een andere verdediging is het dood liggen op de rug. Om
de dieren tot voortplanting te brengen moeten ze vooraf gedurende
een periode van ca. 8 weken op een temperatuur tussen 10 en 15 C
worden gehouden met dagelijks een kortere lichtperiode.

