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fn deze tubniek wv.dt U getnforneend ooer níeuue
Líteratuu.r op het gebíed uan teruaríwwexzorgíng
en de sgstematíek uan sLoryen. Ook l<an (op speei-
aaL uerzoek) af en toe een Literatuuropgaaf ge-
pLaatst uorden ouer de determinatíe uan de sLangen
Dan een bepaaLd Land. of Dan een systematische
groep. Iips ooon nieuue Literatuttr en boekbespre-
kingen ingezond.en door Lezers ziin uan lta.rte uel-
kom. Rednkteur: Ed Mlst, Voorstraat 61, 3512 AK
Utrecht. TeL. 030-3L9347.

Die Fortpflanzung der Pythons Python z,egius und
Liasis mackLotí und der Kl etternattern Elaphe cLí-
macophora und Elaphe quadríutrgata im Terrarium;
Nikolaj L. 0rlov. Herpetofauna (Ludwigsburg), '1982,

Vol .4 (19): 25-30.
De auteur uíL aan de hand uan de kueek uan tuee
pgthonsoorten en tuee ELaphe-soov,ten de uoor'-
naamste maníez,en uan slangen kueken Laten zíen.

De uoontplanting uan Python z'egíus.
frt met, L977 uerden ín tuee tev,rav,ía (100160150
cm) tuee mannetjes (ongeueer, 120 cm) en een
urouutje (ongeueer 150 cm) gehouden, uaaz,bij de
geslachten gescheíden uev,den gehouden. De tem-
peratuut, uas 27-370C, de relatíeue Luchtuoch-
tíghetd 80-90% en de dagLengte 74 uur.
Van me'í tot augustus kregen de slangen ongeleerl
eens per uíjf dagen een zonnebad uan 40-50 mín.
Van augustus tot oktober kregen de slangen eens
per dag 5 mínuten Lang kunstmatíg UV-Llcht uan
ca. 80 cm afstand.
De slarLgen uaren ouerdag ínaktíef en 's nachts
aktief, daarom uez,den ze dan ook ts nachts ge-
uoev,d met muizen, ratten, usoelmuízen, goudhan-
sters en koolmezen. LIet het uoer uev'd het uíta-
minepreparaat Tz.ifít (A, D2, E) toegedi.end.
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In augustus uerd gedurende 20 d.agen de nacht-
tenrperatuut, tot 22oC uerlaagd. 0p 20 augustus
uey,d éérL uan de mannetjes bt,j het urouvtje ge-
zet, uaarna reeds dezelfde nacht de paringen
begonnen. HaLf september aez,d ook het tueede
mannetje bíj het paar gezet, uat tussen de man-
netjes tot by,onstgeueahten Leídde, ucoral
's nachts. fn deze peníode aten de mannetjes
níets, het uy,ouutje at echter íntensíef uerder.
Zíj paarde afuísselend met beíde mannetjes.
0p 10 oktober stopte het urouutje met eten en
uerd het steeds agressíeuer, L)a.arop ze alleen
uerd ondergebracht. Vanaf nu uev,d. ook met de
bestraling Dan UV-LI cLtt gestopt.
Begt-n decembev, aas het achterste deel uan het
Líchaam dut-deLíjk gezuoLlen. De tuee daaropuoL-
gende aeken Llas er spr.ake Dan een uerhoogde
speekseLuttschet ding. Ernd december uerueLde
het uíjfje en op 7 januarí Legde ze B eieren
( 55-60 x 7 5-80 ntm) .

Het LegseL uev,d ge'Legd op een plaats in het
tev,rar,íum met een dagternperatuur uan 30oC. Het
uijfie bebroedde de eieren zelf en ze utkkeLde
af en toe aLLeen het uoorste deel uan haav, Lt--
chaam af om uat te drtnken.
flet terrrtri'um aas op de uoLgende maníev, uoorbe-
reíd op het Legsel: de bodem aas bedekt met een
2 cm díkke Laag uitgekookte tunf met daarop 75
cm sphagnum. De ternperatuur bednoeg ouerdag 29-
32oC en 's nachts 2B-29oC. De v,elatíeue Lucht-
uochtígheíd bedz,oeg nooít mzndev, dan 90% en Ttas
meestaL 100%. Beuochtigíng geschíedde doov, mtd-
del uan een usaterDerstutDez,, aan het uater uerd
soms een beetje jodiwn of TttpafLauin toege-
uoegd.
De Líchaamster4peratuur Dan het uLjfje bedroeg

^^oouez,dag 37-32"C, Leraíjl dte uan het^mannetje,
onder dezelfde omstandigheden, 27-29"C uas. 0p
de 53e dag na het Leggen daaLde de Lichaanstem-
peratuur uan het utjfje één graad. 0p de 67e
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dag uerd ze onrustíg en bedekte met haay' Lí-
chactm alleen nog het ond.erste deel uan de eíer,-
pyramíde. Op de 6Be dag (75 maart 1978) om
13.00 uur opende het eerste jong de eíschaal,
,irie d.ctgen Latez, de ouertge jongen, uaarncr ze
aLLe crcht uít het ei kropen.
Het uijfje ueyd uít het teruarium gehaald en be-
gon dírekt te eten. De jongen TtadderL een ge-
míddeld. geuicht uan 46 g en een gemt ddelde
Lengte uan 42,5 cm. Tien dagen na het uítkomen
Der,'lelden de jongen en begonnen ze zeT,fstandtg
te eten.
De poeyTpLanting uan Lt aszs macklotí.
frL jun't- 1980 uerden iltee mannetjes (190 en 200
cm) en een wijfje (140 cm) op dezeLfde manzez,
als Python regius uoorbey,eírJ op de uoortpLan-
Líng. 0p 1 september uerden d.e sLangen bíj eL-
kaar gezet, Daarnci ín de eey'ste nctcht aL met
één uan cj"e mannetjes uerd gepaard. Er uas geen
riuaLttet-t tussen de mannetjes. De manneti'es
hadclen aL uanaf begin augzrsi;trs níet meey gege-
ten, het uLjfte str:pte half oktober met eten.
Het ut jfje uerd nu ín een uoorberetd tez,r,ay:ium
gezet, uaarin ze echtey, zeer onrLLstíg heen en
ueer kroop, door de bodem gz,oef en een uitgang
zocht. 0p 17 oktober uerd het aíjfje teruggezet
bíj de mannetjes, l))aarnct opníeuu íntenstef ge-
paard uev,d. Na afloop hieruan uez,d het wíjfie
ueez, tey,uggezet t n het uoorbereídde terz.aríum.
0p de ochtend uan 3 januart, bleek het aijfje
bezt g te zijn met het Leggen uan ín totaal 77
eienen (55-60 r 45-60 nrn). In het tery,aríum uas
de tenrpez,atuur ouez.dag 32-33oC op de aarmste
plaats en 26-27oC op de koeLste plactts;
's nachts aas de ternperatuur, 26-30oC. De rela-
tíeue Luchtuochtighetd uas 700%.
De eerste tzen dctgen uerliet het uíjfie de et,e-
ren regeLmatíg gedurende 10-30 minuten, om ze
dan ueev, 2-S uur te bebroeden. De Licltaanstem-
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peratuur Dan het ur.jfje bedroeg 30,5-37oC. De
opperulakteternperatuut' Dan de eíeren aas 29-
30,7oC, deze daalde tot 27oC aLs het uíjfje ueg

Doov' het onrustige gedrag uan het uíjfje be-
sloot de auteur de et,ey,en kunstmatig uít te
broeden: het utjfie uerd ueggenomen en de e'íe-
ren in sphagnum íngebed, Ltaaroler een schuím-
stof pLaat uey,d geLegd. De opperulakteternpera-
tuut, Dan de et,eren bleef hiey,door, 28-30,íoC.
Eens per tien dagen aerden ze met UV-Lícht be-
straald en uerd ín het tev,v,an íum met een zuakke
jodiumopLossing gesproeid. Doot, een fout daalde
de ternperatuur in het tev'rav,ium éénmaal gedu-
v,ende 70 uur tot 23oC.
Van 11-19 maaz,t kaamen uzt 10 eíey,en 77 ( ! )
jongen, er Ltas dus een ëéneítge tueelíng bíj,
de ouertge embryots Leefden uelísuaar nog maaï,
uaren zuaar mísuormd. De Lengte uan de jongen
Lag tussen de 46,8 en de 50,7 cm, het geuicht
tussen de 26 en 32,5 g. Na dríe tot negen dagen
ueruelden de jongen uoor het eez,st en begonnen
daav,na zelfstandig nestrnuízen te eten.

De uoottplantíng uan Elaphe quadr,íuíngata en
Elaphe climacophoz,a.
fn nouember 7978 uez.den een paartje ELaphe qua-
drtuírgata (mannetje 735 cm, urouutje 725 cm)
en taee paartjes ELaphe clímacophora (mannetjes
740 en 760 cm, urouutjes 120 en 130 cm) op de
kaeek uooy,bey,et d. Elaphe climacophora aerd met
v,atten en rm,Lizen geuoez.d, ELaphe quad.r,íut ngata
met kikkers (Rana temporaz,ta en Rana aruaL'is)
en nestrm,Lt-zen. Tot december uas de dagtempera-
tuut, 2B-30oC en de nachttemperatuur, 24-25oC, de
dagLengte aas 72 uur. De mannetjes en de uíjf-
jes zaten ín gescheíden tercaría met een gz,ond-
opperulak uan 720160 cm en een grote uaterbak.
Van 5 tot 25 decembey, uey,d de daglengte terug-
gebnaeht tot 6 uur en de ternpez.atuuz, uenlaagd

34



tot 7BoC. Tot 30 decembey, uerd de ternperatuur
Derder oerlaagd tot 12-13oC en op 7 januart
uerden de slangen ouergebracht na.or een ouer-
uznter,íngsruimte. Dit uas een donkere z,uímte
met een tenrperatuur oan 7 à BoC en een relatie-
ue Luchtuochtigheíd oan 80-86%. Hier bLeuen ze
tot 1 febnuar,í, uaar.Tlcr de daglengte ueer Lang-
zaam uerd opgeuoerd. tot 15 ttur en de ternpera-
tuur tot 2940oC.
Elaphe cltmacophora begon direkt weer rmtizen te
eten en Elaphe quadtiuírgata kikkers. Vanaf 3
maaz,t uerd om de h,tee dagen 3-5 minuten met tJV-
Licht bestraald en ueyden de beíde gesLachten
bij eLkaar gezet- De mannetjes uan beide soor-
ten uaren aL gestcpt met eten, echter aLLeen de
mannetjes uan Elaphe cltsnacopVnra uertoond.en aL
serueLe aktiuiteit. Op 5, 6 en 7 maart uerden
uan deze soott dan ook aL patingen uaargenomen,
uaarbíj de h,tee mannetjes maar met éën uan de
uiifies paarden. Pas op 20 maatt begon het ELa-
phe quadriuirgata-paartje te paren.
0p 15 maart Legde het orou,ttje oan ELaphe cLi-
maeophora 4 eíeren (62-65 r 25-27 nrn) en op 2
juni het orotmtje uan ELaphe qtadtitsiz'gata B

eíeren (45-47 r 23-26 nrn). De LegseLs uerden in
spVngrutn bij 29-30oC otserda.g en 27oC I s nachts
en een relatietse Luchtuochtigheid uan 95-700%
uítgebroed.
De 4 eieren oan ELaphe cLimaeophora lo'tamen uit
op 21 en 22 juni (Lengte jongen 26,5-29,0 cm),
aLLe B eiez.en out Elaphe quadriuirgata kuqnen
uít op 3 juLi (Lerryte jongen 22,0-24,5 em). De
jongen oan ELaphe climacophora aten de eerste
tuee maanden niet zelfstotdig en uerden met
neshmtizen ged:,tcnqsoederd. De jorryen oan ELaphe
quadriu'írgata aten rn ha,tn eerste uerueLLing
zeLfstandig jonge kikkers (Rana ternporatia) .
IIet uríifie Dan Elaphe quadrhsirgata oertoond.e
de eerste acht dngen na het Leggen oan de eíe-
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yen broedzorg, dít ís uoor ELaphe obsoLeta ook
aL eens geneLd.

Naschríft redaktíe: Wii hebben het ídee dat de
data uan eiez,en Leggen en de broedtíid bt i de
eLaphets níet kloppen, maqr De aiLden U dít dn-
teressante artikeL deanuoov' níet onthouden.

Reproductjve data - 0range ratsnake (nlaphe obso-
Leta rossaLLení); C.J. Bryant. The Herptile (1982),
Vol. 7 (2): ?9.

De auteuv'beschrijft de eerste kueek met een
paartje uan deze sLangen. Ze uerden eínd mei
bt j eLkaar gezet maar er uoLgde geen paríng'
daarom uev,den ze ueer uit eLkaar gehaald. fn
juLi werd het mannetje steeds aktíeuer, híi at
ecLtter nt et. Toen de sLangen op B juL'í ueer bij
eLkaar gezet uerden uev'd er diz'ekt gepaard. Het
urouutje uerueLde op 12 augustus en Legde op 27
augustus 72 eiev'en, teruíiL tuee eieren ín het
Lichaam uaÍ,en achtez,gebLeuen.
De eíev'en uerden ín pez'Lite getncubeez'd bt i
2B,3oC. )rndat de 'tuee aehtergebLeuen eíeren
eínd septembez, nog aanltezig uaren probeerde de
auteur deze naar achteren te massev'en. Dít
maakte het uíifie echter zo a.gressíef dat de
auteur de pogtng staakte. Het urouutie bleef
geuoon eten en het eez,ste achtez'gebleuen eí
uerd op 24 oktober,, het tueede op 5 nouember
gelegd.
0p 3 nouember opende het eev,ste e'L uaav,na het
jong de uolgende dag uítkuam. De daat,opuolgende
uíer dagen kuamen dv'íe zeev, mt suov,mde jongen
uit, ueLke uez,den gedood. Het eerste jr:ng uer-
uelde 72 nouember en at daav,na zeLfstandt g
nestmuisjes.
De oueríge B eíer.en begonnen op de 74e dag (9
nouembez,) ín te uallen en bLeken bij het openen
uoLLedíg ontaikkelde, normaaL uítzíende, dode
jongen te beuatten.
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Assisted feeding of young snakes; Geoff Chapman.
The Herptile (1982), Vo1. 7 (2)t 31.

Het komt bij jonge sLangen nogal eens uoor dat
ze míndey, eten dan nodt,g ís uoor een redeLíjke
groed. Ze eten uaak ueL, maar dan maar, ,á,án

nestrmtísje, tezuíjL ze er probleemLoos S of 4
zouden kunnen eten. De auteur heeft ey' het uoL-
gende op geuonden.
Wat je er uoor nodt,g hebt ís een tangetje of
een pincet. llanneer de sLang hongez, heeft, geef
hem dan eerst één nestrm,Lt,sje. llanneez, híj deze
bíjna naay,bínnen heeft dan duu je de kop uan
een kseede nestrmtis met de pineet (híeruan
scVu'íkt de slang mt-nder dan uan een grote Vnnd)
tegen de achtey,kant uan de eerste. fn eey,ste
ínstantie zal de slang zíjn kop mt-sschíen ueg-
draaien, maaz, met uat oefening en z.ustt ge bewe-
gingen zal de slang de taeede accepterenl het
tueede muisje kan worden LosgeLaten zodz,a het
steut g ín de bek zzt. Deze methode kan ook toe-
gepast uorden bíj uoluassen slangen.
Men díent uel goed op te passen dat per uoeding
ni.et tè ueeL uordt gegeuen.
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