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INLEIDING 
De laatste jaren krijgen wij op onze Studiegroep 
amerikaanse artikelen binnen over het induceren 
van de voortplanting bij reptielen door het in het 
terrarium nabootsen van natuurlijke omstandighe
den. Het merendeel van deze artikelen maakt ge
bruik van temperatuur- en lichtschokken om de die
ren tot voortplanting aan te zetten. 
We vonden het nodig de uit deze artikelen gedesti 1-
leerde informatie aan U door te geven. 
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In het hoofdstuk "Voorbeelden van de nabootsing 
van natuurlijke omstandigheden in het terrarium" 
heb ik getracht per gebied de klimatologische om
standigheden te vertalen in voor het terrarium 
bruikbare handleidingen, in de hoop dat een aantal 
mensen hiermee zullen gaan experimenteren. Indien 
dan na verloop van tijd deze experimenten (met po
sitief of negatief resultaat) gepubliceerd worden, 
kan iedereen daarmee zijn kennis uitbreiden. Dit 
zal tot gevolg hebben dat steeds meer mensen "le
ren" kweken met hun dieren. En dit is in de toe
komst misschien de enige manier om in ons land de 
terrariumhouderij in stand te houden en een fasci
nerende hobby ook voor onze kinderen toegankelijk 
te maken. 

KLIMATOLOGISCHE STIMULATIE 
Het natuurlijke klimaat is veel ingewikkelder dan 
het doorsnee 11 klimaat 11 dat in een terrarium 
heerst. 
De natuurlijke stimulatie is waarschijnlijk een 
samenspel tussen temperatuur, vochtigheid en dag
lengte. 
Uitgaande van deze zogenaamde geografisch klimato
logische faktoren stelt Laszlo (1975) voor reptie
len een onderverdeling in drie grote groepen voor, 
volgens het dagtype, zoals dat ook bij planten ge
bruikelijk is. 
~g! !~ngg ~~9!tQ~ 
Deze groep wordt gevormd door de reptielen van de 
gematigde streken. Ze verlangen gedurende minimaal 
twee maanden een lange dag/koele nacht cyclus, met 
een hoge lichtintensiteit. Een daglengte van 14-16 
uur is aan te bevelen. De lampen kunnen geleide
lijk aan- of uitgeschakeld worden. 
De lange dag en hoge lichtintensiteit stimuleren 
de groei van de voortplantingscellen. 
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Het_gemiddelde dagtree 
Deze groep van subtropische reptielen wordt geken
merkt door een zomerrust. Bovendien daalt geduren
de twee tot vier maanden de lichtintensiteit en de 
temperatuur, waarna de dag weer langer wordt, met 
hogere temperaturen en lichtintensiteit. Bij de 
aanvang van deze laatste periode krijgen de dieren 
de voortplantingsprikkel. 

Het korte dagtlee 
In deze groep zijn reptielen van de tropische 
streken vertegenwoordigd. Ze hebben minder behoef
te aan een lange dag- hoge lichtintensiteits
cyclus, waardoor de invloed van de verlichting dan 
ook minder uitwerking heeft. 
Volgens Laszlo (1975) bestaat deze groep uit de 
volgende 11ondertypes 11

: 

1. Het laagland type. 
Deze reptielen moeten een winterrust houden van 
minimaal twee maanden. Bij het begi-n en einde 
van deze twee maanden treed altijd een tempera
tuursdaling op. De paring geschiedt in de na
tuur meestal gedurende een daling of kort daar
na. 
In het normale systeem treden de volgende tem
peratuurswisselingen op: 
De dagtemperatuur daalt: 
warm laagland: 2a0c naar 24°c. 
koud laagland: 26°c naar 22°c. 
De nachttemperatuur daalt: 
warm laagland: 25°c naar 21°c (nooit lager dan 
19°c. 
koud laagland: 23°c naar 19°c (nooit lager dan 
11°c. 
Indien de temperatuur lager komt moet men de 
bodemverwarming gaan gebruiken (in dit geval 
nooit met lampen of andere stralingsbronnen 
werken 
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Tabel 1. 

Lente en vroege zomer Herfst en Begin of eind Niet aan een 
voortplanters vroege winter van het droog seizoen gebon-

voortplanters seizoen den voortplan-
voortplanters ters 

Lange dag Gemiddelde Korte dag Korte dag Korte dag 
(gematigde dag (tropische (seizoen (equatoriaal 
zone) (subtropi- zone) regenwoud) regenwoud) 

sche zone) 

Stimulans: Stimulans: Stimulans: Stimulans: Stimulans: 

koud/donker lange nacht warm/1 icht warm/donker 

~ i J i geen 
warm/licht lange dag koud/donker koud/licht 



2. Het tropische regenwoud (equatoriale gordel) 
type. 
Wegens de zeer stabiele temperatuur geschieden 
de paringen het hele jaar door, zonder dat er 
een klimatologische cyclus aan te wijzen valt. 

3. Het seizoen regenwoud (natte en droge tijd) 
type. 
De paringen vinden in het begin en aan het eind 
van het droge seizoen plaats. Het droge seizoen 
(van november tot februari) wordt gekenmerkt 
door sterker licht, grotere temperatuursvaria
ties en een lagere dag- en nachttemperatuur. 
Er is een maximum van 13,5 uur licht en 6,3 uur 
zonneschijn per dag. 
Het natte seizoen (van maart tot november) 
wordt gekenmerkt door hogere d~g- en nachttem
peraturen en kleinere temperatuursschommelin
gen. Er is maximaal 12,5 uur licht en 4,4 uur 
zonneschijn per dag. 

In tabel 1 is één en ander nog eens schematisch 
weergegeven. 
Bovendien is verderop in dit artikel bovenstaande 
materie per gebied uitgewerkt tot een voor de ter
rariumhouder bruikbare handleiding. 

HET VERLOOP VAN DE GEÏNDUCEERDE VOORTPLANTING 
Het geven van de stimulans (zie tabel 1) heeft de 
volgende lichamelijke gevolgen voor het dier: 
1. Bij de vrouwtjes: ontwikkeling van de follikels 

(waarin zich de eicellen bevinden). 
Bij de mannetjes: de spermatogenese (ontwikke
ling van de zaadcellen) komt op gang. De dieren 
worden rustelozer. 

2. Na ongeveer drie weken zijn de follikels ont
wikkeld en door de buikwand heen voelbaar. Dit 
blijft ongeveer 14 dagen zo. 

3. De paring moet gedurende deze 14 dagen plaats 
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vinden, omdat de follikels na maximaal 21 dagen 
al weer door het lichaam geabsorbeerd zijn. De 
vrouwtjes zijn daarna niet vruchtbaar meer. De 
mannetjes vertonen gedurende deze tijd een ge
zwollen staartbasis. 

4. Ongeveer 14 dagen na de geslaagde paring treden 
bij de vrouwtjes de volgende veranderingen op: 
- vermindering van voedselaanname, 
- absorbtie van vetweefsel langs de ruggegraat, 
- toename van het zonnebaden. 

5. 9 à 12 dagen voor het eierleggen vervelt het 
vrouwtje; deze vervelling laat vrij nauwkeurig 
de datum van het eierleggen bepalen._ Hierna 
volgt meestal een volledige voedselwe;gering. 

Genoemde punten zijn in tabel 2 nog eens weerge
geven. De in deze tabel vermelde tijdstippen zijn 
vrij nauwkeurig te bepalen en op enkele dagen na 
konstant voor een bepaalde slangensoort. 

VOORBEELDEN VAN DE NABOOTSING VAN NATUURLIJKE OM
STANDIGHEDEN IN HET TERRARIUM 
Ik heb getracht voor verschillende gebieden van de 
wereld de temperatuur-, vochtigheids- en _dagleng
teverdeling in de loop van een jaar in grafieken 
weer te geven. 
Onder elke grafiek zijn de gegevens in een tabel 
verwerkt, die een terrariumhouder rechtstreeks kan 
gebruiken om in een terrarium toe te passen. 
Voor een goede aflezing van het geheel wil ik nog 
de volgende toelichting geven: 
- In de bij de grafieken behorende tabellen worden 
temperatuur, luchtvochtigheid en daglengte aange
geven. De waarden daarvan mogen aan het eind van 
een periode plotseling overgaan in de waarden van 
de volgende periode. Deze plotselinge overgangen 
bevorderen de stimulatie van de voortplanting. 
- Het aantal keren dat er per week gesproeid moet 
worden moet regelmatig over de week verdeeld wor-
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den. De hoeveelheid water die gesproeid moet wor
den hangt af van het soort terrarium waarin de 
slangen gehuisvest zijn: in een sterk beplant ter
rarium kan per keer veel meer water gesproeid wor
den dan in een "steriel" terrarium. 
- De in de tabellen vermelde dagtemperaturen wij
ken soms af van de temperaturen in de grafieken. 
Dit komt omdat rekening moet worden gehouden met 
een winterslaap en het feit dat de temperatuur op 
zuidhellingen (waar de dieren meestal te vin-
den zijn) hoger wordt dan de gemiddelde tempera
tuur van de streek. 
De dagtemperatuur is, zoals al gezegd, een gemid
delde waarde. Er moeten in het terrarium dan ook 
warmere (bijvoorbeeld door middel van spotjes) en 
koelere (onderin het terrarium) plaatsen aanwezig 
zijn. 
- Bij de voorbeelden is geen rekening gehouden met 
het feit dat het enorm stimulerend kan zijn voor 
de paardrift om het mannetje en het vrouwtje een 
bepaalde periode apart te huisvesten. 
- De doorgetrokken lijn(---) geeft in de gra
fieken de gemiddelde temperatuur aan en moet wor
den afgelezen op de schaalverdeling aan de linker 
kant in oc. 
- De streepjeslijn(-------) geeft in de grafieken 
de gemiddelde regenval weer en moet worden afgele
zen op de schaalverdeling aan de linker kant in nvn 
regenval. 
- De punt-streep-lijn(·-·-·-·) geeft in de gra
fieken de daglengte aan en moet worden afgelezen 
op de schaalverdeling aan de rechter kant in uren 
daglicht. 
- De "C" (= copulatie) geeft in de grafieken de 
paartijd aan. 
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Slangen uit NOORD EUROPA 

periode dag- nacht- dag- sproeien 
temp. temp. lengte per week 

jan/feb winterslaap 
mrt/apr winterslaap 
mei/jun 20°c 1s0c 12 uur 2 X 
jul/aug 24°c 16°C 16 uur 3 X 
sep/okt 24°c 16°c 16 uur 2 X 
nov/dec 20°c 1s0c 12 uur 2 X 

CENTRAAL EUROPA 

periode dag- nacht- dag- sproeien 
temp. temp. lengte per week 

jan/feb winterslaap 
mrt/apr winters laag 
mei/jun 22°c 15 C 12 uur 2 X 
jul/aug 26°C 16°C 16 uur 3 X 
sep/okt 26°C 16°C 16 uur 2 X 
nov/dec 22°c 1s0c 12 uur 2 X 
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30 

periode dag- nacht- dag-
temp. temp. lengte 

jan/feb winterslaac 
mrt/apr 20°c 15 C 10 uur 
mei/jun 24°c 16°C 14 uur 
jul/~ug 2a0c 20°c 16 uur 
sep/okt 24°c 16°C 14 uur 
nov/dec 20°c 1s0c 10 uur 

NOORD AFRIKA 

periode dag- nacht- dag-
temp. temp. lengte 

jan/feb 20°c 1s0c 10 uur 
mrt/apr 24°c 1s0c 12 uur 
mei/jun 2a0c 16°C 14 uur 
jul/aug 32oc l6°C 14 uur 
sep/okt 2a0c 16°C 12 uur 
nov/dec 24°c 1s0c 10 uur 

uren 
daglicht 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

sproeien 
per week 

3 X 
2 X 
1 X 
2 X 
3 X 

sproeien 
per week 

1 X 
-
--
-

1 X 
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oc of uren oc of uren 
daglicht nvn regen daglicht 
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CENTRAAL AFRIKA 

periode dag- nacht- dag- sproeien 
temp. temp. lengte per week 

jan/feb 26°c 1a 0c 12 uur 1 X 
mrt/apr 26°c 18°C 12 uur 3 X 
mei/jun 26°c 1a0c 12 uur 7 X 
jul/aug 24°c 1a 0c 12 uur 2 X 
sep/okt 26°c 1a 0c 12 uur 2 X 
nov/dec 26°c 1a 0c 12 uur 1 X 

ZUID AFRIKA 

periode dag- nacht- dag- sproeien 
temp. temp. lengte per week 

jan/feb 26°C 16°C 14 uur 1 X 
mrt/apr 26°C 16°C 14 uur 1 X 
mei/jun 20°c 16°C 12 uur 3 X 
jul/aug 22°c 16°C 10 uur 3 x · 
sep/okt 24°c 16°C 12 uur 1 X 
nov/dec 26°C 16°C 14 uur 1 X 
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NOORD AMERIKA (noordelijke Verenigde Staten en 
Canada) 

periode 

jan/feb 
mrt/apr 
mei/jun 
jul/aug 
sep/okt 
nov/dec 

dag
temp. 

nacht
temp. 

winterslaap 
winterslaap 

2O0c 150C 
24 oc l60C 
220c l60C 
2OoC 150C 

dag
lengte 

10 uur 
14 uur 
12 uur 
10 uur 

sproeien 
per week 

3 X 
4 X 
3 X 
1 X 

NOORD AMERIKA (zuidelijke Verenigde Staten) 

periode dag- nacht- dag- sproeien 
temp. temp. lengte per week 

jan/feb 2O°c 16°C 10 uur 3 X 
mrt/apr 22°c 16°C 12 uur 3 X 
mei/jun 24°c 1a0c 15 uur 2 X 
jul/aug 2a0c 1a0c 16 uur 1 X 
sep/okt 24°c 18°C 14 uur 2 X 
nov/dec 22°c 16°C 12 uur 3 X 
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oc of uren oc of uren 
mm regen daglicht mm regen daglicht 
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TROPISCH ZUID AMERIKA 

periode dag- nacht- dag- sproeien 
temp. temp. lengte per week 

jan/feb 2a0c 22°c 12 uur 5 X 
mrt/apr 2a0c 22°c 12 uur 7 X 
mei/jun 26°C 21°c 12 uur 7 X 
jul/aug 2a0c 22°c 12 uur 5 X 
sep/okt 2a0c 22°c 12 uur 3 X 
nov/dec 2a0c 22°c 12 uur 5 X 

CENTRAAL AZIË 

periode dag- nacht- dag- sproeien 
temp. temp. lengte per week 

jan/feb winterslaap 
mrt/apr winterslaap 
mei/jun 22°c 1soc 14 uur 5 )( 
jul/aug 26°C 160C 14 uur 3 X 
sep/okt 24°c · 16°C 12 uur 2 X 
nov/dec 22°c 1s0c 10 uur 1 X 
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oc of uren oc of uren 
mm regen daglicht mm regen daglicht 
40 z. Azië 20 40 z. o. AEië 20 
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ZUID AZIË 

periode dag- nacht- dag- sproeien 
temp. temp. lengte per week 

jan/feb 24°c 2O°c 10 uur 1 X 
mrt/apr 34oc 24°c 12 uur 1 X 
mei/jun JO0C 22°c 14 uur 3 X 
jul/aug JQ0C 22°c 14 uur 7 X 
sep/okt 2s0c 2O°c 12 uur 3 X 
nov dec 24°c 2O°c 10 uur 2 X / 

ZUIDOOST AZIË 

periode dag- nacht- dag- sproeien 
temp. temp. lengte per week 

jan/feb winterslaap 
mrt/apr winterslaap 
mei/jun 2s0c 2O°c 13 uur 1 X 
jul/aug J4°c 24°c 14 uur 5 X 
sep/okt 2s0c 22°c 13 uur 3 X 
nov/dec 2O°c 16°c 11 uur 1 X 
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AUSTRALIË 

periode dag- nacht-
temp. temp. 

jan/feb 32°c 22°c 
mrt/apr 24°c 20°c 
mei/jun 22°c 1a0c 
jul/aug 26°c 1a0c 
sep/okt 2a0c 20°c 
nov/dec 30°C 22°c 

BESLUIT 

dag- sproeien 
lengte . per week 

14 uur 3 X 
12 uur 2 X 
10 uur 1 X 
10 uur 1 X 
12 uur 2 X 
14 uur 3 X 

De voortplanting van slangen wordt door allerlei 
groeperingen steeds intensiever onderzocht. Het is 
daarbij de taak van gespecialiseerde tijdschriften 
er voor te zorgen dat de bestaande informatie ook 
voor de liefhebbers beschikbaar komt. 
Graag wil ik er bij alle kwekers en aspirant kwe
kers op aandringen om te trachten alles wat met 
kweken te maken heeft ook theoretisch te begrij
pen, want vaak is het zo dat men met een soort 
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slang kan kweken doordat op voorhand de te volgen 
handelswijze uit de theorie kan worden afgeleid. 

SUMMARY 
Controlled reproduction in snakes by means of 
climatological stimulation. 
The author sulllllarises the american literature on 
this subject. The climatological circumstances 
(day- and night temperature, day length, 
precipitation) of 13 regions of the world are 
prepared for use in a terrarium. 
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