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INLEI DING

De reptielencollectie van Diergaarde Bl'ijdorp ver-
huisde in L974 van het oude reptielenhuis naar de
Rivièrahal. Na de verhuizing, waarbij de dieren in
noodverblijven ondergebracht werden, werd een aan-
vang gemaakt met het bouwen van nieuwe terraria,
het uitbreiden van de collectie en het aantrekken
van verzorgers.
Behalve in de Rivièrahal ze1f, vonden de dieren een
plaats in speciale gebouweno zoals het krokodillen-
gebouw (1978), de Amazonehal (i979) en een afdeling
voor reptielen uit het Notogaeagebied (Australië,
Nieuw Guinea en Nieuw Zee'land) in het olifantenge-
bouw (1977). Recent (1983) werden een nieuwe
voedselkeuken, en een broedruimte/kraamkamer in ge-
bruik genomen. Vooral dat laatste blijkt de bezoe-
kers, die nu de eieren en jonge reptielen (achter
glas) kunnen bewonderen, erg aan te spreken.
De ontwikkelingen rond de reptielencollectie van
de Diergaarde lijken nog niet ten einde: er zijn
plannen ontwikkeld om het Rivièrahalcomplex verder
uit te breiden. Het is echter nog niet geheel duide-lijk of, en zo ja wanneer, deze plannen-venilezen-
lijkt gaan worden.
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COLL ECT I E

A1 gemeen.

In 1974 bestond de reptielencollectie uit 253 exem-
plaren tn 77 soorten, waarvan 49 slangen (16 soorten).
Nu, tien jaar 1ater, bestaat de collectie uit 443
exemplaren, in 97 soorten. Deze cijfers zijn van
1 januari 1984. De verdel'ing over de verschillende
orden is als volgt:
Schi I dpadden (Testudínes)
Krokodi 11 en (CrocodyLía)
B rugha gedi ssen (ahynchocephaLia)
Hagedissen (Sauría)
Slangen (Serpentes)

187 ex (32 soorten)
9ex(5soorten)

139 ex (32
108 ex (28

s oorte n )
soorten )

0m de collectie aan diversiteit te doen winnen,
werd in eerste instantie contact met de handel ge-
zocht en werden wildvangdieren aangeschaft. Ook
werden, via Australische dierentuinen, diverse
soorten door de Diergaarde zelf geimporteerd. Later
werd besloten bestaande fokgroepen alleen nog aan
te vullen met nakweekdieren van andere dierentuinen
of particulieren. Ook werden (en worden) er dieren
in fokleen van andere dierentuinen genomen (of
gegeven). Zo_bestaat een redelijk deel van til.ijdorps
reptielencollectie thans uit in gevangenschap ge-
boren dieren; op 1 januari 1984 bedroeg dit aantal
147 exemplaren (34 schi'ldpadden, 2 krokodillen, 70
hagedissen en 41 slangen).

Slangen.

Bij de s1angencolIectie f igt de nadruk op de Botd.ae;
deze groep kent een groot aantal soorten met ver-
schi I lende verschijningsvormen: men vergel ijke
Python reticuLatz"es met Líasís cltíLdrenzl Bovendien
vormen de reuzen uit deze famil'ie een onmisbare
publiekstrekker (kijk-es wat een dikkel). Een aantal
soorten is bovendien vrij zeldzaam en de moeite
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waard om een kweekpoging mee te wagen.
Toen de slangencollectie een beetje teveel naar de
Boídae-kant overhelde, werd besloten, wat meer
Colubridae in de collectie op te nemen. Van zes
soorten is'inmiddels een fokgroep samengesteld.
0m di verse redenen wordt van het houden van gi f-
slangen vooralsnog afgezien; de belangrijkste 'is
de vei'ligheid van zowel personeel a1s publiek.

HUISVESTING EN VOEDING

In de loop der jaren is in Diergaarde Blijdorp een
type slangenterrarium ontwikkeld, wat ons inziens
aan alle eisen van het verantwoord slangenhouden
voldoet. Al snel werd afgestapt van het "ingerichte"
terrarjum. Hoe mooi een met levende planten aange-
kleed landschap ook op het - voornamelijk - leken-
publiek over moge komen, de realiteit is dat zand,
turfmolm, aarde en grind een bron van infecties
voor de slangen vormen. Alternatieven werden ge-
zocht en via geverfd beton en met polyester bekleed
poly-urethaanschuim, gevonden in een met een epoxy
beklede, cementen vloer. De cementen vloer, waarin
een zwaks troomveruarmi ngskabef i s opgenomen ,
wordt na drog'ing bekleed met drie lagen epoxy, waarin
een kleurpigmentpoeder is opgelost. Alle lagen zijn
anders gekleurd, zodat er goede contróle bestaat op
het dekken van de 1agen. In de vloer kunnen gladde
natuurstenen en het bassin worden opgenomen. De
bodemvenvarming houdt tevens de watertemperatuur op
peil.
De achterwand bestaat uit een 4 mm dikke gebogen
tqiplexplaat, dje aan de binnenzijde met een ge-
kleurde polyester harslaag wordt geverfd. De 6uiten-
z'ijde wordt afgestreken met een transparante hout-
hars. De inrichting bestaat verder uit enige ook met
polyester behandelde takken, waarop plastiè planten
bevestigd kunnen worden. Bij kleine soorten kan van
natuursteen een hol worden gebouwd.
0p deze manier wordt een compromis bereikt: het
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terrarium blijft er estethisch verantwoord uitzien
en het hoofddoel - hygiëne - wordt geen gevÍeld aan-
gedaan.
Alle terraria worden dagelijks gereinigd en het
water in de bassins ververst. Eens in de week worden
de terraria met een loogmiddel ontsmet. ,

De slangen worden a1le gevoerd met laboratorium-
ratten., muizen, cavia's en hamsters- Grote soorten
krijgen ook duiven, kippen en eenden. Aan de voedsel-
d'ieren worden geen vi tam j.nen/mi neral en-preparaten
toegevoegd. Een goed gevoede rat is een compleet voer,
waarin alle stoffen, die slangen nodig hebbàn, in vol-
doende mate aanwezig zijn. Zoieel mogótijt< woiOt
getracht de dieren te wennen aan dodè próo'i. 0p deze
wijze is het oraal toedienen van medicijnen een stuk
eenvoudiger. De slangen in Blijdorp worden eens per
7 _- 10 dagen gevoerd (kleine soorten). De reuzen-
s'langen zoals net- en tijgerpythons éénmaal in de
4 - 6 weken. De dieren worden vrij slank gehouden,
daar het onze stellige overtuiging is, dai slangen
in gevangenschap sne'l te dik worden en als gevoig
daarvan minder aktief zijn. Bovendien zijn er inài-
caties dat te vette dieren verminderd vruchtbaar
zijn.

De mest van de slangen wordt 4x per jaar door de
veterinaire afdel'ing onderzocht op eieren van worm-
parasieten. Eventueól besmette dieren worden djrect
na de u'itslag van het onderzoek behandeld. Daarna
wordt weer dè mest onderzocht. Pas als het mest-
onderzoek tweemaal een negati'ef t^esultaat oplevert,
wordt de s'lang als genezen beschouwd, 0verÍgens
is sinds het gebruik van volkomen hyg'iënische
terraria het aahtal besmette slangen spectacu'lajr
gedaald. "Ziekten als amoebiasjs en worminfectï;e.St''"
behoren tot de grote'zeldzaamheden althans waar
het s'lanEen betreft, die in de collectie ' jnqe-
burgerd' zijn. Voor alle zekerheid wordt per-blok
van t 4 terraria apart gereedschap (borstels, zemen



e.d.) gebruikt, om de kans op het overbrengen van
ziekten tot een minimum te beperken.

DE KWEEK

Ook op de voortplanting heeft de boven omschreven,
hygiënische methode uiteraard een positief effect.
De dieren worden minder ziek, komen in een betere
conditie en behoeven minder vaak verstoord te worden
om behandeld te worden. Eén van de regels in Blijdorp
is: raak de slangen zo min mogeliik aan. Zeker
zijn er dieren die zich van het hanteren niets
aantrekken; sommigen (bijv. volwassen tijgerpythons)
zoeken zelfs het contact, maar dit lijkt erg individu-
gebonden. Bovend'ien kunnen slangen uitstekend functio-
neren zonder een innig, lijfelijk contact met
de mens.
Sinds de verhuizing van het oude reptielenhuis naar
de Rivièrahal is de kweek met slangen met sprongen
vooruit gegaan (zie tabel). Het oude gebouw was altiid
zeer warm en vochtig. 0p zonnige dagen liep de tem-
peratuur er op tot ver boven de 300Ci Van nachtelijke
afkoeling was nauwelijks sprake. In de Rivièrahal
echter heerst een groot gedeel te van het jaar een

temperatuur van rond de 20oC, alleen op heel warme
dagen wordt het er warmer dan 25"C. Bovendien is de
nachtelijke afkoeling aanzienliik. Een terrarium, dat
overdag^met behulp van 250 l.l warmtelampen op
30 - 32"C aehouden qordt, kan desgewenst 's nachts
afkoelen tot ca. 18"C. Deze temperatuursbeheersing
heeft, samen met de verbeterde hygiënische omstandig-
heden, een gewijzigd voedselregime, uitbreiding
van het verzorgerskorps en (uiteraard) uitbreiding
van de collectie, 9êleid tot de verbeterde resul-
taten.
In het oude reptielenhuis werden voornamelijk
jongen verkregen van levendbarende soorten: Boa
(Boa eonstz,ietor), Drergratel sI ang (sísttut us
eatenatus) en Lintslangen (Ihormophís naáía
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brachystoma) . De gaboenadders (oi.tis gaboníca)
die in het begin van de jaren '70 geboren werden,
waren van een zwanger geimporteerd exemplaar.

Tabel I geeft het aantal gekweekte soorten slangen
sinds 1974 aan.

Tabel L Gekweekte soorten 1974-1984.
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I. Líasís chiLdz,eni X X a a

2. eython noLutus bíuíttatus I a a

3. Python sebae À X X X I X

4. Boa constTíetoÍ, I a a a a I
5. Corallus enydris I
6. Epícz,ates mguLifer X X X a

7. Epicrates cenclwia nautas X I I a I
8. Eunectes notaeua X X X Y I

Colubtidae

9. Cyclagras gigas X X X X X X I I
10. ELdphe qhtata X X X a a a a a a

LL. ELaphe obsoLeta quadr,íuittata X X I a I a

!2, Natrir sipedon *' X X À X X X X a x x x

13. Thannophis y,adit brachgstoma a I X X X X X X

*1 t/m augustus

*? zwanger bij aankomst

X = niet in de collectie opgenomen gedurende dat jaar
| = kweekresultaat

Uit deze tabel blijkt, dat van
gekweekte soorten er drie uit
ziin. Uoor PAthon sebae geldt,

de twaal f tot nu toe
de collectie afgevoerd
dat er sprake was van



een incidentele broed'ing; het vrouwtje had het sperma
zeker 4 jaar in haar lichaam opgeslagenl Het vrouwtje
van Natrir sípedon werd aan ons geschonken door een
particul ier en bleek zwanger te zi jn. TVtmrmophis werd
afgevoerd, omdat de soort n'iet langer in de collectie
paste. 0m dezelfde reden werd besloten met het houden
van PAthon sebae te stoppen.

De fok net futhon molut'us bíuíttatus is een (te) goed
lopende zaak. Daar het bestand in gevangenschap van
nagekweekte dieren steeds groter werd, besloten
we in te gaan op het verzoek van de Rijksuniversiteit
van Leiden eieren van deze soort te leveren voor
embryol ogisch onderzoek.

Alle eieren van rept'ielen worden in couveuses geïn-
cubeerd. Legsels van reuzenslangen worden intakt ge-
laten en als geheel jn een aparte couveuse geplaatst,
op vochtige papieren handdoekjes. Deze ejeren worden
dan dagelijks natgesproe'id. Pogingen om broedsels
'in het verblijf te laten bebroeden door de moeder-
slang mislukten, door verstoring door de andere
slangen. Ook schade door vraat van kakkerlakken
zou kunnen voorkomen. E'ieren van dwergpythons
(bijv. Liasís chiLdrewí) en Colubriden worden
in plastic bakjes ondergebracht, meestal op
vocht'ig papier (nLaphe guttata, ELaphe obsoLeta)
een enkele keer op zand (CycLagras gígas, MaLpolon).

Het stimuleren van sexuele activiteit (scheiden der
sexen, daglengte en temperatuurfluctuaties) wordt
niet toegepast, in zoverre, dat door het feit, dat
de collectie zich in een gedeeltelijk glazen ha1 be-
vindt, wel en'ig versch'i1 optreedt in daglengte en
zomer- en wintertemperatuur. Waarschijnlijk zijn
deze kleine fluctuaties voldoende voor de 'gema-
tigde' soorten zoals noordamerikaanse g'ladde slangen
om tot voortplanting over te gaan.
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KWETKRESULTATEN IN DIERGAARDE BLIJDORP

H'ieronder volgen verslagen van de geslaagde kweken
in Blijdorp, waarbij de gegevens vergeleken worden
met andere opgaven.

Liasís cltíLdreni - Childrens python

Van deze soort ontving Diergaarde Blijdorp op 26
november 1976 4 volwassen exemplaren (1 man en 3
vrouwen), van Melbourne Zoo. De dieren werden
ondergebracht in een terrarium van 80 x 80 x 80
cm en produceerden in december L977 2 legsels:
één van i3 (legse'l I) eieren en één van 6 eieren
(1egse1 II).
Van het eerste 1egsel, gelegd op 5 december L977,
beschimmelden al vrij snel 2 eieren. Deze eieren
werden niet vervl'ijderd en tastten de andere, zich
wel voorspoedig ontwikkelende eieren niet aan. 0p
16 en 17 januari i978 kwamen 8 eieren uit, 3
embryo's bleken volgroeid doch dood te zijn. De

beschimmel de eieren waren onbevrucht.
Het tweede 1egse1, waarvan één gescheurd ei een
levend embryo bevatte, kwam uit op 4 februari 1978.
Hiervan bleken 2 embryo's afgestorven en 3 jongen
volgroeid doch dood 'in het ei te zitten.
Helaas gingen a1le jongen van het eerste 1egsel
vrij snel na de geboorte dood. De oorzaak hiervoor
kon niet achterhaald worden. Mogelijk was een
bacteriële infectie de reden. Van het tweede legsel
bleef één jong in leven, dat op 2 maart voor de
eerste keer at.
in 1980 en 1982 werden wel eieren geproduceerd, maar
alle bleken onbevrucht. In 1983 kregen wij van de
Heer Markx een nieuw mannetje in fokleen. 0p 20
april 1983 werden 11 eieren gelegd, waarvan 4 be-
vrucht. De embryo's bleken op 3 mei en 8 juni afge-
storven te zijn, de laatste volledig ontwikkeld.
0p 14 februari 1984 werden 14 eieren jn het terrarium
gevonden. Het vrouwtje kon het laatste ei niet leggen
en werd behandeld met oxytocine. Daarna raakte
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Tabel 2. Broedresultaten met Líasi.s chiL&,ení in
Dï eÏga-arde Bl 'ij dorp , vergel eken met di e i n het
" Inst'itute for Herpetol ogi ca1 Research,, (Ross ,
1983) en Melbourne Zoo (Dunn, 1979)

Bf ijdorp
I II III IV

Paringen in
Aantal e'ieren

Ge1 egd i n

0nbevrucht

Afgestorven

Broedti j d

Broedtemperatuur

Substraat

Uitkomst in
Aantal jongen

okt/nov

13

dec

2

3

42d
300c

papi er

jan

B

okt/nov

6

dec

3

41 d
3ooc

papi er

feb

3

11

apr

7

4

3ooc

papi er

dec/j an

I4

feb

?

3

46-49 d

3ooc

papi er

apr

9
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Ros s Dunn I II III IV V

sep/feb

9

apr

2?

1

65d
2g,goc

xpapi er

jun

6

apr-aug

9

nov

3

1

66d
zSoc

verm'i-
cuJ i te
feb

5

I
dec

4

66d
280c

vermi -
culite
feb

5

apr

T2

okt
?

?

61 d

zSoc

vermi -
cul i te
dec

9

apr

T2

okt
?

?

54d
3ooc

vermi -
cul i te

dec

9

apr/mej

5

nov

1

54d
3ooc

vermi -
culite
jan

4

ronder
slang
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zij het ei vrij snel kwijt (L - 2 uur). 0p 31 maart
1984 kwam het eerste ei u'it, op 3 april het laatste.
In totaal werden 9 jongen geboren, 3 eieren stierven
af en 2 eieren waren onbevnucht. Voor verdere kweek-
gegevens zie Tabel II.

PAthon moLurus bíuíttatus - Iijgerpython
in 1971 kreeg Diergaarde Blijdorp een jong stel
Tijgerpythons ten genschenke van een part'iculier.
Dit stel groeide goed op en het vrouwtje produ-
ceerde in 1977 voor het eerst (onbevruchte) ei-
eren. De groep werd uitgebre'id met 1 vrouw en 2 mannen
en nadat op 14 januari 1979 een geslaagde paring
werd waargenomen, werden op 8 maart 1979 32 be-
vruchte eieren gelegd (1egse1 I). De eieren werden
in de couveuse ondergebracht bij een temperatuur
van 30,50C en een relatieve luchtvochtigheid van
L00%.
De eieren werden bovendien regelmatig besproeid.
Na een incubatietijd van 61 dagen werd het eerste
jong geboren, na 72 dagen het laatste. Het aantal
jongen bedroeg 31, één ei bleek onbevrucht. Het
geboortegewicht van de jongen bedroeg 120 tot 135
gr., bi j een gem'iddelde lengte van 58 cm.
De jongen werden individueel ondergebracht in
kleine plast'ic aquaria en op hygiênische wijze
grootgebracht, d.w.z. dat de inrichting bestond
uit een papieren handdoekje als bodembedekk'ing,
een plast'ic wegwerpbakje als drink- en badgelegen-
heid en een stuk baksteen als schuilgelegenheid
én als steunpunt om de vervelling vlot te laten
verlopen. 0p deze manier worden nog a1le jonge
slangen in Blijdorp de eerste maanden en soms jaren
van hun leven gehuisvest.
Geen enke'l jong overleed en alle dieren konden,
middels vergunningen bij particulieren en een enkele
buitenlandse dierentuin worden ondergebracht.
Legsel II verl'iep minder succesvol. Ditmaal werden
geen paringen waargenomen, maar het vrouwtje
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begon voedsel te weigeren op 13 maart 1980. 0p
B april 1980 werden wederom 32 eieren gelegd door
hetzelfde vrouwtje als in L979. Tijdens de incu-
bat'ieperiode stierven 9 eieren af. Na 62 dagen
werd het eerste jong geboren, na 67 dagen het vierde
en laatste. Maar l'iefst 19 eieren bleken onbevrucht.
Dit aanmerke'lijk slechtere resultaat is moge'l'ijk
veroorzaakt, doordat er in 1980 niet gepaard werd,
maar dat de eieren met door het vrouwtje opgeslagen
sperma bevrucht werden.
In 1981 werden wel paringen gez'ien - van het oude
stel - maar werden er geen eieren geproduceerd.
0p 22 januari 1982 werden wederom paringen waarge-
nomen. Ditmaal werden er 35 eieren geproduceerd,
weer door hetzelfde vrouwtje (legsel III). Van dit
1egse1 werden 23 eieren afgestaan aan de Universi-
teit van Leiden i.v.m. onderzoek naar de embryonale
ontwikkeling van de warmtereceptoren ('pits') in de
1ip bij Boidae. De 12 resterende eieren ontwikkelden
zich goed en ditmaal bedroeg de broedtijd 63 - 69
dagen. In totaal kwamen 11 jongen uit, één ei was
onbevrucht.
Vijf normale eieren werden kort na het leggen ge-
meten en gewogen, gemiddeld maten zij 94,3 x 59,6
mm en wogen 187,2 g.
In 1983 werden bijna alle eieren aan Leiden afge-
staan, omdat het onderbrengen van de jongen steeds
moeilijker werd. Dit jaar produceerden beide vrouw-
tjes legsels, uraarvan vrouw 2 voor het eerst. Dit
1egse1 (IV) kwam op 8 april 1983, nadat copu'laties
waren waargenomen op 26 ianuari i983. Alle 25
eieren bleken slecht en geen enkel jong kwam uit.
Legsel V van vrouw 1 werd op 2 mei i983 gelegd en
was ditmaal gering in omvang: slechts 19 eieren,
waarvan er 15 naar Leiden gingen. De vier over-
gebleven eieren stierven alle af.
In 1984 werden de eieren, vreemd genoeg, in het
waterbassin gedeponeerd en stierven alle af.
Tabel III bevat gegevens van enkele broedingen met
Python moLutus bíuittatus en futhon moLuz'us moLt,a'us,



Tabel III. Broedresultaten net python moluy,us bí-
1,ïffiin Diergaarde Blijdorp,-vergeleken met
die van Seattle Zoo (Wagner, 1976), de heer Foeke-
ma (1975) en met Python moLurus moLuy,us in Washing-
ton Zoo (Walsh, ongedateerd).

gl ijdorp
I II III

Paringen in

Aantal eieren

Gelegd in

0nbevrucht

Afges torven

Broedti j d

B roedtempe ratu u r
Substraat

Uitkomst in
Aantal jongen

jan

32

mrt

I

6r-72

3ooc

papi er

mei

31

32

apr

19

9

62-67

3ooc

pap'ier

jun

4

Jan

35

apr

1

63-69

3ooc

papi er

jun

11x3

x1 eieren u'itgebroed onder vrouvrtje
xZ eython molurus molurus

x3 de meeste eieren afgestaan aan
Rijksuni versi tei t Leiden
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IV V
l,lagner
í 1976 )

Foekema
( 1975)x1

Wal sh
)x2

jan

25

u:"

veel

300c

papi er

*J

Jan

19

mei

4

300c

papi er

XJ

jan

30

mrt

?

?

60

30 ,5oC

zand/
turf

?

42 (2
l egse'l s )

l3
mrt

58-61

3ooc

( onder
s1 ang )

mei

11

nov-feb

22

mrt

61-85

3ooc

me't -J un

16
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Fjg.. 1. Broedruimte
Foto: G.J. V'isser.

Tabel IV. Maten en
GíVlffion moLuy,us
moLurus.

/ Incubators reptile eggs.

gewichten van e'ieren en jongen
biuittatus en Python molurus

Di ergaarde
Bl i.idoro

Foekema Wal sh
*

Gewicht eieren (g)

Afmetingen (mm)

Geboortegewicht (g)

Geboortelengte (cm)

180-200

94x60

120- 135

58

ca. 150

245,9

100,9x68,

L4l,7

a = Python moLurus moLurus.
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teiwi jl in Tabel IV enige maten en gewichten met
elkaar vergeleken worden.

PAthon sebae - Rotspython

Een slang, die nationale bekendheid kreeg was het
vrouwtje Rotspython van de Heer Munnig Schmidt
te Hilversum, waar hi j in 797? voor het eerst mee
broedde. In 1977 besloot hij met het houden van
deze slangen te stoppen en bood ons zijn dieren aan,
een aanbod dat wij gaarne accepteerden.
0p 4 mei 1978 bleek het vrouwtje op e'ieren te liggen
en aan de regelmat'ige spiercontracties te zien
broedde zij goed. 0p 12 mei lag zij gedeeltelijk
naast de eieren. Verwacht werd, dat de eieren onbe-
vrucht waren, omdat de Heer Munnig Schmidt ons ver-
zekerd had, dat het vrouwtje al zeker v'ier jaar zonder
man gezeten had en ook D'iergaarde Blijdorp njet over
een mannetje beschikte. Daarom werden de eieren
weggehaa'ld. Er werden inderdaag 23 onbevruchte en rot-
tende e'ieren aangetroffen, maar de overige 10
eieren zagen er nog verrassend goed uit. Een werd
er geopend en het bleek bevrucht te zijnl De
ejeren werden 'in de couveuse ondergebracht en
er kwamen jongen uit op 19, 27,29 en 30 juli
(2 ex. ).
Hieruit bleek dus, dat het vrouwtje van de rotspython
sperma langer dan vier jaar in haar lichaam kan goed-
houden I
Het eerste jong vervelde voor het eerst op 2
augustus, het laatste op 15 augustus en de dieren
groeiden voorspoedig op. A11e jongen konden later
zonder veel moeite ondergebracht worden bij een
dierentui n en een I iefhebber. Z'ie ook tabel V.

Boa constTíctor - Boa constrictor
In Diergaarde Blijdorp worden paringen in bijna alle
maanden van het jaar waargenomen, maar de hoogste
frequentie wordt bereikt in augustus en september.
De jongen worden dan laat in de winter geboren
(januari en februari). Minder vaak wordt ook in
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Tabel V. Broedresultaat met Python sebae in Dier-
gíaFdE-gtijdorp, vergeleken mèt die van het Trans-
vaal Snake Park, Zuid-Afrika (Patterson, 1974), de
heer Munnig Schmidt (1971, 1973) en Melbourne Zoo
(Dunn , 1979).

* = 1 geopend

Bl ijdorp Patterson
I

Paringen in
Aantal eieren

Gelegd in
0nbevrucht

Afgestorven

Broedti j d

Broedtemperatuur

Substraat

Uitkomst in
Aantal jongen

33

me'i

23
-;[5

7 6-87

3ooc

papi er

jul
5

,;
nov

L2

81-88 d

25420C

papi er

jan

11
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Patterson
II

Munnig Schmidt
I

Munn'ig Schmidt
II

Dunn

33

nov

33?

mrt

L7

jun

3

L4

25-270C

onder s1 ang

feb-mrt
36

apr

2

5x

83-89 d

25-300C

onder s1 ang

jul
29

nov

37

jan

2

1

7s-81 d

30-330C

venmi -
cul i te
apr

34
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apri I en mei gepaard en de jongen worden dan vroeg
in de winter geboren (november-december). Ook in
de winter wordt wel gepaard en het is één keer
voorgekomen dat hieruit in juni jongen geboren
werden.
De fok is e'igenl'ijk nooit erg produkt'ief geweest.
Werden er in het oude reptielenhu'is worpen geno-
teerd van 30 en 33 jongen, sinds de verhu'izing naar
de Rivièrahal is de hoogste score 19 exemplaren.
( 1e81) .
Het vrouwtje werpt heel vaak rond de 30 jongen, maar
vele hiervan z'ijn nog n'iet geheel ontwikkeld, zodat
het aantal levende jongen vaak onder de 10 bl'iift
(zie tabel VI).
Óe reden hiervoor is e'igenlijk niet geheel duideliik.
Volgens Huff (1980) kan de oorzaak gezocht worden
'in de hoge leeftiid van de fokvrouwtjes, die veel
onbevruchte eieren en dode jongen werpen.
Bloxam & Tonge (1981) houden met de mogef iikheid
rekening, dat dit probleem veroorzaakt wordt door
de monotone en stat'ische gevangenschapsomstandig-
heden, waardoor zulke dieren inaktief en dik worden
en daardoor aan kweek-potentie inboeten.
Inderdaad 'is zeker ons huid'ige fokvrouwtie een (te)
di kke en vr j j i nakt'ieve s1 ang.

Tabel VI. Aantal jongen van Boa constv'íctov' in
Dï ergaarde Bl i idorp.

L977

1979

i980

1981

T982

1984

4 jongen

2 jongen

10 jongen

19 jongen

6 jongen

3 jongen
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CoraLLus enAdv'ís - Slanke boonboa

Slechts éénmaal werd met deze soort gekweekt' 'in

1980. Tot voor kort werden in Blijdorp twee vrouwen
en twee mannen van deze soort gehouden. Onlangs 'is
besloten met het houden van deze soort te stoppen'
t.b.v. de attractievere Corallus can'inus, die we van
het 0uwehands Dierenpark in fokleek kregen.
Paringen werden zelden waargenomen: éénmaa'l in
november en éénmaal 'in februari, hetgeen overeen-
komt met de opgaven van Abuys (1981). De iongen
werden echter al op 15 juni geboren, volkomen on-
verwacht. De worp bestond uit 3 levende jongen'
één dood jong en I onbevruchte eieren. De iongen
weigerden absoluut om nestmuizen te eten, maar
ateÀ wel direkt halfwas mu'izen. Hetzelfde verschiin-
sel deed zich voor bii de jongen die'in 1983 in
Ouwehands Dierenpark geboren werden (Kuilenburg,
pers. comm.) en ook bii iongen van andere Bo"iden.
De jongen ontwikkelden zich uitermate voorspoedig
en konden op 5 mei 1981 naar de dierentuin van
Leipzig verzonden worden.

Epicy,ates qrlguLífer, - Cubaanse boa

De laatste jaren wordt er met deze zeldzame en
bedrei gde soort wat meer gefokt dan voorheen
(zie biiv. Huff (1976) en Bloxam & Tonge (1981)).
Ook in Blijdorp is tot nu toe de kweek éénmaal
gelukt, in 1983.
De volwassen dieren arriveerden op 29 apri'l 1977
via de dierentuin van Havana (Cuba). De eerste
zending bleek helaas uit 4 mannen te bestaan en het
heeft nog vier jaar geduurd voordat er 2 vrouwen
door Havana Zoo aan ons ter beschikking werden
gesteld. Dit warren echter nog ionge dieren, zodat
kweekpogingen nog even moesten worden uitgesteld.
In 1982 werden de eerste paringen waargenomen, maar
deze bleven nog zonder resultaat.
In 1983 paarden de dieren gedurende de maanden
januari tot mei vaak en langdurig; soms bleven
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de dieren de gehele dag in copula. De laatste paring
werd gezien op 18 mei 1983. De fokgroep bestond op -

dat moment uit 3 mannen en 2 vrouwen; helaas was
één man overleden in L982.
De vrouwen bleven normaal eten tot ca. beg'in
augustus en vanaf dat moment at zeker één vrou!/
niet meer. De vrouwen werden steeds vaker aangetrof-
fen op de takken, die zich op ca.60 cm van de twee
warmte'lampen bevonden. 0p 19 oktober wierp het
grootste vrouwtje om i4.00 uur vier levende jongen
en één dood jong. Het andere vrouwtje produceerde
op 17 november 4 onbevruchte eieren. De jongen waren
opvallend groot en dik. Huff (1976) vergelijkt de
afmetingen van pasgeboren Epícrates angiLífer net
Epicrates stbfLauus. Een jonge Epícrates anguLifen
was 71,8 cm lang en woog 174,9 g, tegenover-48,9
cm en 14,6 g bi j Epictates subfLauus'.
Twee jongen vervelden voor het eerst op 3 november,
de andere twee op 7 november.
De jonge dieren.aten. in het begin erg onregelmatig.
In november en december werd van alles gepiobeerdl
nestjonge ratten, halfwas muizen en kui[ehs werdenaf en toe gegeten. Vanaf maart 1984 werden regelmatig
levende kuikens gegeten en in mei werd weer bógonnen
met voeren van halfwas muizen. Sedert juli 19g4 worden
ryekelijks door a1le jongen halfwas muiien gegeten.
In 1984 werden in dezelfde maanden als het-vóoraf-
gaande jaar wederom vele copulaties gezien. Deze
vonden bijna dagelijks plaats en ook-nu was de
tijdsduur per paring weer bijzonder 1ang.
De laatste paring 'is waargenomen op 2g ilei; met
spanning wordt afgewacht of ook in 19g4 jongen ge_
boren zullen worden.

Epicrates een.ek!ía falqus - Rggenboog|oa
In 1975 werden twee dieren van verschillend ges'lacht
aangekocht. Reeds in 1976 werden de eerste jóngen
geboren, waarschijnlijk de eerste geboorte ian--
deze soort in Nedeflungr_y.fyglgeni werden er jongen
geboren in 1976 (10), 1980 (3),-i981 (9) en in-1983

25



(i3). Paringen vinden het gehele iaar plaats, maar
zijn het meest frequent in het vooriaar en de zomer.
Jongen worden dan ook meestal geboren in het
najaar of vroeg in de winter. Een uitzondering was
de worp van 1980; deze vond in de maand mei plaats.
Deze worp was ook uitzonderliik wat betreft het
slechte resultaat: drie levende en drie dode jongen
en één onbevrucht ei.
De fokgroep bestaat de laatste jaren uit één man

en twee vrouwen, waarvan er (waarschiinl'ijk) maar
één vrouw jongen krijgt.
Ook in 1984 werden paringen waargenomen. 0m een
'indruk te geven van de frequentie, volgen h'ieronder
de data van waargenomen paringenr pÊt" maand gerang-
sch'ikt: maart

apri 1

mei
j uni

16, 17, 19, 20 en 22
6, 13, 14, 17, L9 en 24
6, g, 11, 14,20,2L,24 en 25

20, 30
Het 'is duidelijk, dat het moeiliik te zeggen is hoe'lang de dracht van deze soort duurt. Ook bii de
andere Epíenates-soort'in Blijdorps collectie'
Epierates anguLifer, zot^/el als bij de gele anacon-
da (Euneetes notaeezs) worden vele paringen waarge-
nomen en is het niet duidelijk hoe lang de dracht
duurt. Het heeft er en'igszins de schijn van, dat de
laatste paringen beslissend ziin, maar meer gege-
vens over een groter aantal jaren zijn nod'ig om

zekerheid te verkrijgen.
E!,tlzegt"es fiotaeus ' Gele gltac9nd9t

0p de valreep kan nog bericht worden, dat deze
soort zich in 1984 voor het eerst in Blijdorp
voortplantte. 0p 29 augustus werden v'ijftien
jongen geboren. Verheugend is het, te kunnen
vermelden, dat het hier de tweede gevangenschaps-
generatie betreft. De ouders werden namelijk in L979
'in de Bronx Zoo, New York, geboren. Opvallend is
het verschil in werpgrootte: in New York werden
worpen verkregen van 12, 10 en 6 jongen (Holm-
strom, 1981).
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CagLagras qigas - Reuzenwajerslang

0p 27 september 1980 werden door het toenmalige
mi n'i steri e van C. R. M. derti en 'in besl ag genomen
exemp'laren in Blijdorp ondergebracht. In januari
1981 st'ierf 1 exemplaar. Van de overige exemplaren
werden er in 1982 drie in fokleen gegeven aan
Ouwehands Dierenpark en vijf aan de antwerpse die-
rentu'in. Blijdorp zelf hield twee koppels aan.
Al vanaf oktober 1980 werden veel paringen waarge-
nomen. 0p 13 mei 1983 werden voor het eerst ejeren
gelegd. Deze werden aanvankelijk op vochtige turf
uitgebroed, maar al na een paar weken gingen de
e'ieren er slecht u jt zien. Na overleg met de heer
C. de Haan ujt Amsterdam, d'ie ook eieren van deze
soort uitgebroed had, werd besloten de ejeren ver-
der op vochti g zand te i ncuberen. Sl echts twee van
de negen ejeren kwamen uit, na een broedtijd van
58 dagen bij 30oC. Van de overige eieren bleken er
vier afgestorven te zijn en waren er drie waar-
schijnl ij k onbevrucht.
In november en december 1983 begonnen de dieren
opnieuw te paren. Bijna dagelijks werden de dieren
in copula aangetroffen; dit duurde tot begin maart
1984. 0p 24 april werden acht eieren gelegd door
het ene vrouwtje, het andere legde op 12 mei tien
eieren. Alleen van het eerste 1egse1 kwamen eieren
u'it: 'in totaal werden er zes jongen geboren op 24,
27 en 28 juni 1984, na een broedtijd van 61-65 da-
gen. Van het tweede 1egse1 stierven zes ejeren af
en waren er vier onbevrucht. De afgestorven ejeren
bevatten misvormde embryo's. De manier van incube-
ren was gelijk aan die van 1983.
De dieren begonnen alweer te paren op 8 augustus
1984 en doen dat ook nu (oktober) nog regelmatig,
maar minder frequent en langdurig dan in de maan-
den november tot maart.
De opfok van de jongen levert wein'ig problemen op,
hoewel het enige tijd kan duren, vóór de jongen
met eten beg'innen. Het voedsel van de jonge reu-
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zenwaterslangen bestaat uit levende, biina halfwas
mui zen.

obsoLeta uíttata - Gele rattensla
ttata -. 'l ss lan

Over de kweek met deze beide soorten 'in Diergaarde
Blijdorp werd kortgeleden bericht in "Litteratura
Serpent'ium" (St'icht'ing Koninkl iike Rotterdamse
D'iergaarde, 1984). Inmiddels werd besloten met het
houden van gele rattenslangen te stoppen omdat de
kweek zodanig goed liep dat het moeiliik werd de
jongen verantwoord onder te brengen. De vraag naar
aan de "81ijdorp-1ijn" verwante dieren verdween
nagenoeg geheel.
Merkwaardig is dat de vraag naar in Blijdorp gebo-
ren Maisslangen niet minder wordt. Alle in 1984
geboren d'ieren (30 exemplaren) konden zonder meer
worden ondergebracht; en'ige liefhebbers moesten
zelfs worden teleurgesteld.
De eieren van beide soorten worden uitgebroed b'ii
300C, meestal op vochtig papier (wegwerphanddoek-
jes). De broedtiid bedraagt voor beide soorten 50-
58 dagen.

TOT SLOT

Veel bl ijft nog te wensen . Zo is de kweek met de
hagedissl ang (MaLpoLon monspessulanus) nog n'iet
gelukt, hoewel een vrouwtje, in fokleen bii de
heer C. de Haan in Amsterdam, in 1984 bevruchte
eieren produceerde, waarvan er ook enige ziin ujt-
gekomen. Er wordt hard aan gewerkt om ook de moei-
lijker kweekbare soorten, zoals Python regíus,
Chondropython uiz,ídis en diverse Liasis-soorten in
Blijdorp tot voortplant'ing te brengen. Eén stap in
de goede richting is, dat een Pgthon regius vrouw-
tje eind 1984 voor het eerst bevruchte eieren 1eg-
de.
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Zodra er zich jn Diergaarde Blijdorp nieuwe kweek-
resultaten voordoen, za1 h'iervan zeker bericht
worden in "Litteratura Serpentium".
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