
DRAAGTIJD EN UITGESTELDI BEVRUCHTING.

Door: A.M. Steehouder, Theresiaplein 24, 5041 BJ
Ti 1 burg .

De totale ontwikkeling van een jong reptiel vanaf
het moment van bevrucht'ing van de eieren tot aan
het moment van de geboorte of van het uitkomen van
het ei, de embryonale ontwikkefing dus, kunnen we
bi.j ei erl eqqende soorten verdel en 'in
a. de draagtijd: de t'ijd d'ie de e'ieren in het li-

chaam van het vrouwtje doorbrengen; en
b. de incubatietijd: de tijd die de eieren nodig

hebben om buiten het l'ichaam van het vrouwtie
verder te ontw'i kkel en.

Voor vel e repti el en wordt de draagt'iid 'in al I erl ei
boeken ongeveer aangegeven, evenals de incubatie-
tijd van de eieren. Daarbij za'l het velen opgeval-
len zijn, dat er nogal wat verschil kan zijn'in de
duur van deze perioden. We 

'lezen bijvoorbeeld, dat
de incubat'ietijd van 55 tot 70 dagen is bij een
temperatuur van 27 tot 300C. Dat de duur van de
broedperiode afhankel'ijk is van de temperatuur,
weten velen wel. De draagtijd is veel moeilijker
te bepalen, omdat men niet zo d'irekt kan zien of
het vrouwtje drachtig is. Vaak weet men ook niet
precies, wanneer de bevruchting heeft plaatsgevon-
den.
Voor d'ie repti e1 en , d'ie ei erl evendbarend zi j n
(ovovivipaar), valt de draagtijd samen met de duur
van de gehele embryonale ontwikkeling. Toch kan
ook hjer de zaak gekompliceerder 'ljggen: bij vele
eierlevendbarende soorten is waargenomen, dat on-
der bepaalde omstandigheden een korte broedtijd
buiten het l'ichaam volgt op het leggen van de
-dan dus niet gehee'l ontwikkelde- e'ieren. In de
meeste gevallen echter valt het 'leggen van de ei-
eren bij deze soorten vrjjwel samen met het uitko-
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men ervan.
Njet alleen in boeken maar ook in kweekverslagen
wordt vaak de draagtijd op lichtvaardige gronáen
bepaald. l4en gaat namelijk vee1a1 van een aantal
vooronderstel I i ngen u'it, d'ie i n vel e geva'l 1en nog-
al twijfelacht'ig kunnen zijn. Men neemt aan:
a. dat de laatst waargenomen copulatie ook werke-lijk de laatste tot bevruchting leidende paring

is geweest, terwijl men dat natuurlijk alleen
kan weten, als men het paar daarna onmiddellijk
heeft gescheiden. Bovendien: hoe weet men nu
precjes welke van al die mogelijke paringen
tot bevruchting heeft geleid?

b. dat er een ononderbroken ontwikkeling van het
ei plaatsvindt.

c. dat de bevruchting vrij snel na de paring
plaatsheeft, want het sperma verljest binnen
korte tijd zijn bevruchtingsmogelijkheid.

d. dat de incubatietijd weliswaar door temperatuur
beïnvloed wordt, maar dat er toch een soort
bepaalde vaste duur is te bepalen binnen die
grenzen. Men houdt dus geen rekening met de mo-
gef ijkheid, dat de incubatietijd verkort wordt,
doordat het vrouwtje de eieren door welke oor-
zaak ook nog een tijdje 'binnenhoudt'.

Zo konstateerde ik een korte broedtijd van 37 da-
gen voor dertien eieren van Elaphe sehrenkíi, maar
dan wel eieren die veel later gelegd werden dan
die van de meeste andere in 1984 door "Kameleon"
geïmporteerde drachtige vrouwtjes. Het is niet on-
mogelijk dat het betreffende vrouwtje haar eieren
heeft binnengehouden (eierretent'ie), wat de draag-
tijd verlengd heeft, maar de broedtijd verkort.
Naar aanleiding van de voorafgaande vooronderstel-
lingen moeten de volgende opmerk'ingen gemaakt wor-
den:
a. Het is niet zeker, dat een waargenomen paring

tot bevruchting leidt.Men neemt ook niet alle
paringen waar. Vandaar dat in kweekverslagen de
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zinsnede vaak voorkomt: '...dagen na de laatst
waargenomen paring'.

b. Aktief sperma kan door het vrouwtje van vele
soorten'opgeslagen' worden (sperma-opslag), en
soms veel later'gebruikt' worden. Daardoor kun-
nen bevruchtingen plaatsv'inden zonder dat er
eerst een nieuwe paring heeft plaatsgevonden.

c. l4en moet niet aannnemen, dat er altijd een on-
onderbroken ontwikkel'ing van de eieren plaats-
vindt. Er kan zich een zogenaamde 'k'iemrust'
voordoen. waarin de ontwikkeling als het ware
stopgezet wordt.

d. tiretentie komt vaak voor.
Enige voorbeelden van in de literatuur genoemde
draagtijden voor s'langen kunnen hier genoemd wor-
den.
- Boa constrictoz, intperator z van 119 tot 196 da-

gen, een vermelding van 294 dagen zelfs (levend-
barend )- Epicrates ínornatus: 153-206 dagen (levendbarend)

- CoralLus can'ínus: 184 dagen (levendbarend)
- Python molutus: 80-120 dagen (eierleggend)
- Python reticuLatus: 8I dagen (eierleggend)
- Bii de kousebandsl ang Thanm,ophis sirtalís is de

draagtijd sterk afhankelijk van de temperatuur:
'in hete zomers 87 dagen, in koelere zomers 116
dagen (in beide gevallen in Michigan). Een tem-
peratuurverschil van 10C brengt gemiddeld een
draagt'ijdverlenging of verkorting teweeg van
v'iereneenhalve dag ( 1 evendbarend)

- ELctphe quatuorLíneata: 54-63 dagen (eierleggend)
' CrotaLus atror: 167-253 dagen (levendbarend)
- Agkistrodon písciuotus: 166-390 dagen (levend-

barend )
0pmerking:'levendbarend' betekent hier kortheids-
halve eierlevendbarend.
Vaak is het weigeren van voedsel in een soms vroeg
stadium van de dracht 'in het terrarium een teken
van drachtigheid. Dat komt vooral bij reuzenslan-
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gen voor; b'ij andere soorten echter vaak weer niet.
over de oorzaak hiervan weet men nog niets.
Het verschijnsel amphigonia retardata (uitgestelde
bevruchting) werd pas in 1938 ontdekt (Kopstein,
1938). Het is van groot belang, omdat het bijvoor-
beeld verklaart, waarom de draagtijd van reptielen
vaak zo versch'illend js binnen één soort, gemeten
vanaf de waargenomen paring. Ook vormt het een te-
genbewijs tegen veronderstelde vreemde kruisingen
of tegen veronderstelde ontdekkingen van parthàno-
genese (voortplanting zonder dat er een man voor
nod'ig is geweest).
Eris bij reptielen geen vast verband tussen ovu-
latieperiode (periode waarin de eieren gevormd
worden) en paring. Het sperma kan in het vrouwtje
opgeslagen worden en heel lang zijn vruchtbaarheid
behouden. Zo werd in maart 1935 een vrouwtje ge-
vangen van Natrír uíttata. 7e legde op 26 maart
i935 eieren, en opnieuw op 3 me'i 1935. Alle eieren
waren bevrucht. Een tweede vrouwtje van dezelfde
soort werd 'in mei 1935 gevangen en in afzondering
gehouden. Ze legde op 31 mei 1935 eieren, op 27

leptember opnieuw (a11e bevrucht) en vervolgens op
28 januari 1936, op 4 maart 1936, op 5 aprii 1936,
op 15 mei 1936, op 19 juni 1936, op 25 ju1.i 1936
en op 10 januari 1937. Alleen het laatste 1egse1
was geheel onbevrucht. De vruchtbaarheid van-het
sperma was evenwel afgenomen: de eieren van hetjaar na de vangst waren wel bevrucht, maar niet
levensvatbaar (Kopstein, 1938).
Het voordeel van sperma-opslag is natuurlijk dui-
delijk: vooral in streken waar een ontmoeting tus-
sen mannetje en vrouwtje niet zo vaak voorkomt,
geeft sperma-opslag een biologisch voordeel voor
het in stand houden van de soort.
Bij vele slangen uit Noord-Amerika komt het voor
dat de dieren in de herfst paren, evenals in het
voorjaar. Ook hier kan men denken aan sperma-op-
slag gedurende de winterrust, zodat het 'voorradig'is, als het vrouwtje in het voorjaar eieren vormt.
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Het meeste onderzoek van rept'ielen is b'ii s'langen
verricht. Bewjjzen voor sperma-opslag zijn gevon-
den bij een vrouwtje Boa constv,ictor constrictot,,
dat in gevangenschap gepaard had met een mannetje
Boa consty,ictor occídentaLis en op 29 juni 1961 50
kruisingsjongen baarde. 0p 3 mei 1963 deed ze dat
nogmaals, zonder dat er een nieuwe paring had
plaatsgevonden, omdat het mannetje al anderhalf
jaar tevoren gestorven was. Dit vond p'laats in de
dierentuin van Schónbrunn.
In 1940 slaagde Rahn erin bij Thanntophis siv,talis
(de kousebandslang) in het l'ichaam van het vrouw-
tje levend sperma aan te tonen, dat na een maand
nog in staat was te bevruchten, en na drie maanden
in elk geval nog in staat te bewegen.
Ook bij diverse andere slangen is sperma-opslag
aangetoond.
Met betrekking tot het biologische nut van amphi-
gon'ia retardata blijven nog genoeg vragen over.
Men zou verwachten, dat juist bii soljtair (a11een)
levende soorten sperma-opslag zou plaatsvinden.
Maar juist bij vele Lacerta-achtigen, die uitge-
sproken 'in groepen leven, 'is sperma-opslag aange-
toond, terwijl bij bijvoorbeeld Varanen, die sol'i-
ta'ir leven en dus theoretisch veel meer in aan-
merking zouden komen, nooit sperma-opslag 'is aan-
getoond.
Misschien is het overbodig, maar er moet toch nog
even op gewezen worden dat sperma-opslag mogef ijk
is, maar niet noodzakelijki Het normale patroon 'is,
dat een paring of een serie paringen bevrucht'ing
veroorzaakt, waarna er jongen komen zonder abnor-
maal oponthoud.
Voor de praktijk van het kweken 'in het terrarjum
betekent het, dat we niet zo haastg konklusies moe-
ten trekken over draagtijd of kruisingen, voora'l
niet als de draagtijd extreem lang f ijkt te zijn.
Er ziin echter nog meer problemen. Een paar voor-
beel den.
In 1975 verwierf het Zoólogisch Laboratorium in
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Leiden twee exemplaren van Agkistnodon rhodostoma
(de Male'ise moccasjnslang). Beide dieren legden in
gevangenschap eieren vanaf 1977, d'ie altijd onbe-
vrucht waren. In jul'i 1981 werden er echter be-
vruchte eieren gelegd, waarvan er een aantal in
september 1981 uitkwam. De auteurs, die dit geva'l
beschreven, konkluderen 'dat er in dit geval spra-
ke 'is van sperma-opslag bij Agkistrodon rhodostoma
over een periode van tenminste zes jaar, waarna
nog bevruchte eieren gelegd kunnen worden, waaruit,
zij het met enige problemen, levensvatbare jongen
kunnen komen'. Maar stel nu eens dat zo'n vrouwtje
a1 drie jaar samen wordt gehouden met een mannetje
van een andere (onder)soort? Dan zou toch inder-
daad de verleiding groot zijn om aan te nemen, dat
er sprake is van een vermenging van (onder)soorten
en dat de jongen bastaarden zijnl In het verleden
z'ijn dit soort vergissingen vaker gemaakt.
Een tweede voorbeeld. In Litteratura Serpentium
Vol. 3 (Steehouder, 1983) beschreef ik een krui-
singskweek van fVwrmophis sirtalís paz.ietaLis net
Thamrnphis z,adis butlerí.Het feit, dat de jongen
inderdaad kenmerken van beide soorten vertoonden,
betekende een soort bewijs, dat de bevrucht'ing in-
derdaad door dit mannetje had plaatsgevonden. An-
ders had het goed kunnen zijn, dat het vrouwtje al
eerder, in de natuur, bevrucht was geraakt, dl-
thans sperma had ontvangen.
Derde voorbeeld. In Litteratura Serpentium Vol.4
(Steehouder, 1984) beschreef ik een geslaagde
kweek net Psanrnophis subtaeníatus sudanensís.
Inmiddels heeft dit vrouwtje driemaal eieren ge-
1egd. Tussen elke twee legsels zijn paringen waar-
genomen. Gemakshalve ben 'ik ervan uitgegaan, dat
telkens een nieuwe serje paringen tot hernieuwde
bevrucht'ing heeft gele'id. Desondanks doet zich het
verschijnsel voor, dat het aantal bevruchte en le-
vensvatbare eieren terugliep (eerste legsel: 12 ei-
eren, waarvan 11 bevnucht en uitgekomen; tweede
1egse1: 11 eieren, waarvan 10 bevrucht en ujtgeko-
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men; derde legse1: 10 eieren plus één nagekomen,
waarvan 5 uitgekomen), een verschijnsel dat bij
amphigonia retardata normaal is. Daar staat tegen-
over, dat het tweede 1egse1 van betere kwaliteit
was dan het eerste, wat missch'ien aan de betere
broedmethode heeft gelegen. Al met al 'is het zeker
niet onwaarsch'ijnlijk, dat met name het derde 1eg-
sel een geval van amphigonia retardata is geweest,
al hoeft dat niet. In feite kum je zoiets alleen
aantonen door na de eerste bevrucht'ing (of direkt
na het eerste legsel) het paar te scheiden, zodat
geen nieuwe bevruchting kan plaatsvinden.
Laatste voorbeeld: in het voorjaar van 1984 schaf-
te ik een vrouwtje Lanrpropeltis getulus fLorídanrt
aan, dat na en'ige tijd ('ik had haar apart gehouden)
paarde met een man die ik al eerder in mijn bez'it
had. ïoen er eieren kwamen, (een uitstekend 1egse1,
allemaal uitgekomen) ging'ik ervan u'it dat déze
reeks paringen tot deze eieren had geleid. Strikt
genomen kan ik er niet zeker van zijn, dat dat het
geval geweest 'is .

Nu moeten we natuurlijk ook weer niet al te kri-
tisch z'ijn. Het is normaal, dat paringen resulte-
ren in een bevruchting, die bevruchte eieren op-
levert, die vervolgens uitkomen, en we1 keurig in
d'ie volgorde. Toch past een zekere voorzichtigheid
'in het trekken van konklusies over kru'isingen,
draagtijd en vaderschap.
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