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I NLEIDI NG

Chonfu,opython uirídzs behoort tot de onderfamilie
Pythonín.ae (pythons) van de familie Boidae (boa's
en pythons) en komt voor op Nieuw Gu'inea, de Aru-
en Schouten tilanden en op het schjerejland Cape
York (Australië). Vo'lgens McDowell (i975) is het
voorkomen op de Solomon E'ilanden onzeker. Het ge-
slacht Chondropython met als enige soort Chondro-
python uíridis wordt verondersteld te zijn voort-
gekomen uil Moy,eLia spilotes , die het eiland
N'ieuw Guinea vanuit Australiê zou hebben gekoloni-
seerd. Door later opgetreden'invasies komt Moy,eLta
spilotes thans voor op Nieuw Guinea en Chondtopy-
thon uíridis tn Cape York (McDówell, 1975).
De gemiddelde lengte vafi Chonrfu,opython ttírídis is
140 cm, het maximum ongeveer 200 cm. De hab'itat
van deze soort wordt gevormd door vochtige berg-
wouden en tropisch regenwoud. Ze worden aangetrof-
fen van zeeniveau tot tenminste 2000 m hoogte
(De Rooij,1917). Het zjjn typische boombewoners,
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die hun voedsel waarschijnl'ijk meer op of bij de
bodem, dan in de bomen zoeken (McDowe11, 1975).
Chondropython uirídis is alleen 's avonds en
's nachts aktjef. Overdag liggen ze op de voor hen
zo karakteristieke wijze opgerold op een boomtak,
een stevige plant of ook wel op de bodem.
Vanaf oktober 1978 houdt de auteur Chondropython
uír'ídis (zie schema's). Sinds die tijd zijn erva-
ringen opgedaan met twee volwassen mannetjes en
twee volwassen vrouwtjes die hierna al naar gelang
ze eerder of later verkregen zijn, zullen worden
aangeduid met mannetje 1, mannetje 2, vrouwtje 1

en vrouwtje 2. De slangen z'ijn overwegend groen
met hier en daar witte schubben. Alleen vrouwtje 1

heeft een blauwe, onregelmatige z'igzag-tekening op
haar rug.
Chondz,opython uiridis wordt de laatste jaren door
steeds meer terrariumljefhebbers in Nederland ge-
houden, doch het met succes kweken met deze python-
soort is slechts enkelen gelukt. Daar er relatief
weinig over het in gevangenschap houden van chon-
dropyhton uiridis gepubf iceerd 'is en deze soort
niet meer of nog zelden aangeboden wordt, w'il de
auteur al z'ijn positieve, maar voora'l ook de te-
leurstellende negat'ieve ervaringen met het houden
en kweken van Chondv'opython uíridis hier weergeven.
l^lellicht kunnen anderen er hun voordeel mee doen.
en zullen ook zij hun bevind'ingen publiceren.

TERRAR I UM

Mannetje 1 en vrouwtie 1 werden na een quarantaine-
periode van resp. 70 en 107 dagen gehuisvest in
een terrarium van 100x60x70 cm. Dit terrarium
stond op de grond en bleek voor deze boombewoners
een ongunstige ventilat'ie te hebben: de pythons
werden steeds verkouden. Ze werden daarom overge-
plaatst in een terrarium van 200x80x120 cm dat
80 cm boven de grond stond. De bodem van dit ter-
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rarium was voorzien van een 5 cm dikke laag katte-
bakkorrel s . Het terrari um was verderingeri cht met
een verwarmd plateau (50x60 cm), een ruime water-
bak (44x65x15 cm), met veel ontschorste, dus glad-
de en daarom hygiënischer, voornamel'ijk horjzon-
taa'l opgehangen boomtakken en met d'iverse planten
'in bl oempotten.
Het terrarium wordt van l'icht voorzien en op tem-
peratuur gehouden met behulp van TL-buizen, gloe'i-
lampen en kabelverwarmingen. Het elektrische ge-
deelte wordt geregeld met behulp van tijdklokken
en een op het daglicht reagerende diminstallatie.
0p deze wijze wordt ervoor gezorgd, dat de licht-
periode en de temperatuur op vergelijkbare wijze
variëren met die op onze breedtegraad. l4et andere
woorden: er wordt een daglicht- en een seizoen cy-
clus in het terrarium bewerkstelligd. In de prak-
tijk komt dit neer op 8 uur licht in december, op-
lopend tot een maximum van 16 uur licht in juli.
De temperatuur in het terrarium varieert van 20
tot 350C overdag en van 16 tot 25oC 's nachts, al
naar ge'lang de plaats 'in het terrarium, het weer-
type en het jaargetijde. De relatieve luchtvochtig-
heid is minjmaal 50% en kan oplopen tot 100% als
er gesproeid is. Door de vele planten en de grote
waterbak schommelt de relatieve luchtvochtigheid
gewoonl 'ij k rond de 70%.
Volgens Ross (1978) staat Chondropgthon uír'ídis in
tenm'inste sommige delen van het verspreid'ingsge:
bjed bloot aan temperaturen die variêren van 21
tot 320C in een etmaal . l,lurphy et al. (1978) houdt
jonge boompythons bij temperaturen van 27 tot 36oC
en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Kratzer
(1962 a, b) houdt zijn dieren bij 25-300C, sproeit
dagelijks en heeft een grote waterbak 'in het ter-
rarium. Van Riel (1981) tenslotte vermeldt tempe-
ratunen van 24 tot 330C, met een gemiddelde van
270C. Daarb'ij verlaagt hi j de temperatuur met 5 à
60 in de maanden januari en februari (voortplan-
tingsstimulans) en zegt, dat dit niet schadelijk
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is, daar in de vochtige bergwouden van Nieuw-
Guinea zelfs temperaturen van 140C kunnen worden
gemeten (Claessen, 1982 a).

VOEDING EN VITAMINEN

Volgens McDowell (1975) leeft Chóndropython uiz,i-
dís in de natuur van skinken, ratten èn andere
zoogdienen en eet m'isschien ook wel vogeleieren.
Hij v'indt echter geen bewijs voor het eten van
vogel s. Murphy et al . ( 19i8) veronderstel I en, dat
naast buideldieren van de famil ies'Dasyurid.a.e
(onderandere buidelmuizen), pez,amelidae (allerlei
kleine planten- en 'insekteneters) en eVniarLgez,idne
(vi ngerdi eren, onderandere Austral'i sche opoisums,
koeskoes en honingmuis) ook vogels en reptielen
ten prooi vallen aan de boompython. Kratzer
(1962 a) vermeldt eveneens kleine bu'ideldieren
naast vogels en boomkikkers.
De boompythons worden pas 'in de schemering aktief
en dan js het d0s voederti jd. In de schema's .is
aangegeven hoeveel voedseldieren de boompythons,
waar dit art'ikel over gaat, hebben gegeten. De
slangen worden in principe op de volgende wjjze
gevoerd: telkens als er êên of meerdere hongerig
zijn, te beoordelen naar het aktief rondkruipen-
of alert op de prooi liggen wachten, wordt elke
slang steeds een prooidier voorgehouden. Nimmer
worden prooidieren in het terrarium losgelaten.
Elk individu krjjgt zoveel prooidieren, a1s het op
dat moment w'il eten, wat slechts beperkt wordt
door het aantal prooidieren, dat er dan beschik-
baaris (meestal vol doende) . Ze worden daarna pas
weer gevoerd, a1s ze opnieuw hongerig zijn, meest-
al na een maand. Als er geen proo'idieren voorhan-
den zijn, kan het gebeuren, dat de pythons soms
enkele weken langer moeten wachten dan normaa'l het
geval is. De snelheid van het verteringsproces en
daarmee de behoefte aan voedsel zijn natuurlijk
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sterk afhankelijk van de l'ichaamstemperatuur en de
mate van aktiviteit van elke s1ang. Echter wordt
één van de pythons erg d'ik en komt daarbij nauwe-
lijks meer van een rustplaats, dan wordt dat in-
div'idu bewust minder gevoerd. Het omgekeerde geldt
eveneens: magere of jonge, snelgroeiende individu'
en worden extra prooidieren gevoerd.
Tjjdens het voeren wordt van elke slang het aantal
en de soort van gegeten prooidieren genoteerd. 0p-
merkelijk zijn de jndividuele versch'illen hierin;
vergeïijk bv. vrouwtje 2 met mannetje 1 of vrouwtje
1 in de tabellen. Bij voorkeur wordt levende proo'i
gevoerd omdat dit de natuurliike omstandigheden het
meest benadert. Tijdens het wurgen komt de speek-
selproduktie op gêng, waardoor het 'inslikken mak-
kelijker gaat. Tevens wordt de maag geaktiveerd.
0verigens aanvaarden de boompythons dode prooi net
zo goed als levende.
Naast mujzen zijn ook we1 (jonge) ratten, gerbils,
kui kens en Chi nese dwergkwartel s gevoerd. l4u'izen
genieten echter de voorkeur van de auteur, ze zijn
niet zo agressief als ratten (of hamsters), beter
te hanteren dan vogels en makkel'ijker te verkrij-
gen. De mu'izen worden betrokken van een proefdie-
renkwekerij, waar ze in optimale omstandigheden
worden verzorgd.
Kratzer (L962 a, b) voert zijn boompythons met
jonge ratten en muizen. Van Riel (1981) voert kui-
kens en ratten. Het komt voor, dat bepaalde jndi-
v'iduen voedselspecial'isten zi jn (Van Riel , 1981)
en wel in die zin, dat ze een (tijde'l'ijke) voor-
keur voor één bepaalde soort prooi hebben. Dit kun-
nen bijvoorbeeld kuikens of hamsters zijn, maar
het kan soms zover gaan, dat ze alleen donkere
muizen willen pakken en beslist geen witte.
0ndanks de goede konditie van de mujzen, die ge-
voerd worden, krijgen de boompythons daarbjj toch
vjtam'inen (Claessen, 1982 c). Tot in 1981 was dat
in de vorm van druppels vitamine B-complex en
v'itami ne AD3+E, met daarbi j soms een (k1ei n
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deel van een) Davitamon-3O tablet en v'itamine C

tabletten. Deze vitaminen worden gemiddeld elke
4 tot 5 maanden gegeven of vaker als een bepaald
individu kwakkelt.
Frye (1973) spreekt van een vitam'ine C gebrek bij
slangen en hagedissen en zegt, dat mondrot sneller
overgaat, a1s v'itamine C aan het dan toe te d'ienen
antibioticum wordt toegevoegd. Claessen (1982 c)
spreekt dit evenwel tegen. Volgens hem 'is vitamine
C geen vjtamine voor reptielen en amfibieën, omdat
ze het zelf kunnen maken. Avitaminose C (gebrek
aan vitamine C) treedt volgens Claessen (1982 c)
bij deze djeren dan ook niet op. Het positieve
effekt bjj de bestrijding van mondrot zou toe te
schrijven zijn aan de hoge zuurgnaad van v'itamine
C en misschien ook aan de immuniteit-versterkende
werking. Dus toedien'ing heeft we1 degelijk effektl
(Frank, 1982)
Omstreeks april 1983 werd bij een reptielenhandel
het Duitse produkt Nekton-Rep aangetroffen. Het is
speciaal voor rept'ielen vervaardigd en bevat vol-
gens de folder 12 verschillende vitaminen, 6 spo-
renelementen, 2 aminozuren en 2 Calcium verbindin-
gen. Ook Intervet (Bayer) maakt een dergelijk pro-
dukt (SA 37), maar dit 'is grover van korre'l en be-
doeld voor honden en katten. Sinds die tijd wordt
Nekton-Rep gebruikt met tot dusver geen negatieve
resul taten.
Slechts één keer is gezien, dat een boompython uit
de grote waterbak dronk. 0m hun dorst te lessen ge-
bru'iken de boompythons vooral de bolvormige waten-
druppels, die na het sproeien op de hu'id achter-
bljjven of drinken van bladeren of de terrarium-
wanden. Regelmatig wordt hen Nekton-Rep a1s op'los-
sing in een borrelglas aangeboden: ze accepteren
het goed. Daar de boompythons nogal veel drinken,
zijn er in het terrarium een aantal kleine glaas-
jes met water opgehangen, die ze t'ijdens hun nach-
tel'ijke aktiviteiten wel moeten tegenkomen.
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PARASITTEN EN ZIEKTEN

Wormen
De eerste twee pythons (vrouwtje 1 en mannetje 1)
waren gekocht bii een handelaar. Daar de kans op
paras'ieten bi j 'in de natuur gevangen exemplaren
vrijwel I00% is, werd de faeces voor onderzoek op-
gestuund naar de Vakgroep Pathologie van de Facul-
teit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit
Utrecht. De faeces bleken larven en eieren van
nematoden te bevatten. Deze werden daarop bestre-
den met Mebendazo'le (handelsnaam Telmin; Frank,
1982 en Claessen, 1983) 'in een doserjng van 20 mg
l"lebendazo'le per kg 1 i chaamsgewi cht. Di t preparaat
is verkrijgbaar in korrels of in tabletten. Men
dient op de juiste dosering te letten, want één
pil bevat meer stoffen dan alleen het geneesmiddel.
De toediening moet via het maagdarmkanaal geschie-
den (oraa'l). Dus werd de verejste dosis'in een
dode muis gestopt. Na een snede in het nekvel
b'iedt zo'n muis een enorme onderhu'idse ruimte.
0mdat de slangen reeds goed aten, vormde het op
deze wijze toedienen gelukkig geen probleem.
Slechts twee keer één dosis Mebendazole bleek vol-
doende om anderhalve maand na de eerste behande-
ling te kunnen vernemen, dat een tweede faecesmon-
ster geen wonmeieren meer bevatte en dat de behan-
deling kon worden stopgezet. Alleen b'ij vrour^rtje 1

werd daarna in de ontlasting een dode volwassen
nematode teruggevonden. Van de twee boompythons,
d'ie laten van liefhebbers werden overgenomen (man-
netie 2 en vrouwtje 2) is de faeces niet onder-
zocht, daar de djeren aldaar reeds behandeld waren.

B1 oedmi j t
Versch'illende malen hebben de Chondropythons last
gehad van bloedmijt, ook wel bloedluis genoemd.
Daalis in feite maar één goede remedie tegen: de
slangen uit het terrarium halen en het hele terra-
rium leegmaken. Boomstammen, stenen, schors en
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bodembedekking óf weg doen óf behandelen met Negu-
von. De te gebru'iken Neguvon-concentratie moet
ziin: 2 g op 1 1 water (0,2%; Frank, L982;
Claessen, 1982 b, i983). Het lege terrarium moet
ook met de Neguvon-oplossing beneveld worden waar-
bij vooral kieren en ruwe oppervlakken niet ver-
geten moeten worden. De slangen zelf kunnen in een
met deze oplossing nat gemaakte ljnnen zak gedaan
worden en moeten daarin op een warme piaats en
gedurende enkele uren verblijven. 0ok kunnen de
slangen direkt besproeid worden, maar dan moet
men er wel zeker van zijn, dat ze er niet van drin-
ken. Hjertoe kan men de pythons eerst langdurig
hun dorst laten lessen in een emmer met een bodem
lauw water. De hele behandef ing moet na ongeveer
5 dagen herhaald worden om n'ieuw uitgekomen of
achtergebleven bloedmijten alsnog te vern'ietigen.
Meestal js het na zo'n behandeling voorgoed gedaan
met de bloedm'ijt.
Infekties van bloedm'ijt kunnen optreden, als er
bijvoorbeeld nieuwe planten of andere zaken 'in het
terrarium geïntroduceerd worden zonder deze eerst
te ontsmetten of grondig te reinigen. 0m deze re-.
den wordt altijd de schors van boomtakken gepeld,
zodat dergelijk ongedierte zich daaronder niet kan
verzarnel en.

Mondrot
In het beg'in bleken de boompythons soms wat last
van mondrot te hebben. D'it u'itte zich in een gef i-
ge, etterige substantje op het tandvlees en werd
veroorzaakt door bakteriën of schimmels. Mondrot
is, zeker in een vroeg stadium, vrij makkelijk te
bestrijden (Claessen, 1983; Frank, L982; Frye,
1973; Pols, 1980). Hier werd de volgende methode
gebruikt: de bek van de python werd voorzichtig
met een in waterstof-peroxide (3% oploss'ing) ge-
drenkt wattenstaaafje 'ingewreven. Daarna werd de
mondrot-substantie zoveel moge'lijk verwijderd. 0p
en langs de tandenrijen werd nu Terramyc'ine aan-
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gebracht. Na twee keer behandelen was een beginnen-
de mondrot vaak'al verdwenen. Regelmatig werden de
bekken van alle slangen gekontroleerd om beginnen.
de mondrot tijdig te kunnen ontdekken.

Infekties aan de luchtwegen
Zoa'ls reeds èerder vermeld, werden de Chondropg-
thons in hun eerste terrarium steeds "verkouden".
Dit uitte zich door ademhalen met open bek, waar-
bij snotterige, soms rochelende gelujden te horen
waren. Ze vertoonden ook wel braakneigingen, waar-
bij één keer zelfs een dikke, heldere, slijmerige
massa naar buiten werd geperst (C'laessen, 1982 b).
Door een plaatselijke dierenarts werd het middel
Mycosan en later Tylosin+ aanbevolen. Bejde medj-
cijnen moeten via de bek worden ingegeven, Mycosan
tweemaal daags t theelepel in water opgelost en
Ty'losin+ in een oplossing van 7! g op I-2 1 water.
D'it laatste preparaat is bedoeld voor duiven; deze
drinken nogal veel. Eên van de pythons drinkt re-
gelmatig, zodat de toediening geen probleem vras,
de ander kreeg het medicijn een eind de slokdarm
ingespoten door middel van een jniektiespuit, die
voorzien was van een si'liconenslangetie. Soms luk-
te het de slangen te laten dninken door ze een
borrelglas met de oploss'ing voor te houden. De py-
thons bleken na het drinken van Mycosan of Tylosin+
direkt bereid voedsel aan te nemen.
Naast de h'iervoor genoemde preparaten ziin later
ook gebru'ikt: Chlooramfenicol tabletten (Frank,
1982), een kuur omvat 6 tabletten (50 mg per ta-
blet), waarvan er om de dag één via de bek toege-
diend moet worden. Daarbii moet het zieke dier
warm gehouden worden (250C minimaal) en om het
slijm los te maken wordt aanbevolen de pythons
tijdelijk'in een kleine ruimte te plaatsen met een
damp van (voor mensen ontwikkelde) Dampo, Rhino-
caps of Vicks. H'ierbij moet wel gelet worden op
een voldoende venti lat'ie.
Helpt de vorige kuur niet dan kan een iniektie-
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kuur met Colistine wellicht betere resultaten af-
werpen (C1.aessen, LïBZ b, 1983). De hier gebruikte
Colistine-koncentratie was 200.000 IE per ml, met
een aanbevolen dosering van 40.000 IE per kg 1i-
chaamsgewicht. De vereiste dosis werd 'in totaal
vier maal, met een tussentijd van steeds twee da-
gen, door een plaatselijke dierenarts gegeven. Bij
een l'ichaamsgewicht van 700 g van êén van de z'ieke
boompythons moest dus een hoeveelheid van 0,14 ml
geïnjekteerd worden (C'laessen, 1983). Door een re-
kenfout werd 1,25 ml geïnjekteerd. Bii de boompy-
thon trad een sp'ierverkramping op de plaats van de
injekt'iê op, die pas na twee dagen verdween. De

slang leek zich allerminst prettig te voelen en
hi ng met het achterl i chaam naar beneden op een
boomtak. Na een tweede injektie met hetzelfde re-
sultaat werd de behandeling gestopt. Na een week
1ag de betreffende boompython weer normaal op een
boomtak en verdwenen langzamerhand ook de uiter-
I i jke versch'ijnselen van de infektie.
Dergelijke behandelingen vergen enige handigheid.
Het lukt beter als de "operatie" door twee perso-
nen wordt uitgevoerd. Belangriik hierbii is de
pythons vooral rustig aan te pakken en kalm te be-
handelen, zodat de kans op stress en tegenwerken
zo klein mogef ijk js.
De toegepaste behandeljngen hebben steeds geho'lpen,
maar de Chondropythons vertoonden af en toe op-
nieuw de hiervoor genoemde verkoudhe'idsverschijn-
selen. Een van de oorzaken, die Claessen (1982 b)
noemt, is een temperatuursda'ling. In de h'ier be-
schreven terraria zou dat dus het geval moeten
zi jn in de wintermaanden of de overige koelê iïrêdÍrr
den. Maar uit waarnemingen blijkt, dat de sympto-
men zowel in november-december als in juni-jul'i
optraden. Mogel ijk is, dat ook korte, tijdel ijke
temperatuursdalingen (perioden van slecht weer) de
boompythons al kunnen beïnvloeden, want soms tra-
den genoemde symptomen in lichte vorm op, maar ver-
dwenen daarna vanzelf. De vraag blijft echter, hoe
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dit in overeenstemming te
Riel (198i) schrijft over
in de vochtige bergwouden.

brengen is met wat Van
temperaturen van 14oC

Kt^lEEKRESULTATEN

Het onderscheiden van de geslachten 'is een lastige
zaak. De sondeermethode, mits vakkundig toegepast,
biedt nog de meeste zekerheid. Bjj de hier beschre-
ven boompythons zijn de sporen van de mannetjes
langer (ongeveer 4 mm) en donker (bruin) van kleur,
terwijl de vrouwtjes kortere (ongeveer 2 mm) en
bijne witte sporen hebben. De kop van de vrouwtjes
is langwerp'ig en b'ij de mannetjes meer gedrongen.
Deze kenmerken zijn in feite alleen te gebruiken,
als men meerdere volwassen exemplaren kan vergef ij-
ken.
McDowell (1975) vermeldt, dat de sporen bij bejde
sexen goed ontwikkeld zijn en dat er in de rijen
schubben geen sexuele d'imorfie (versch'i1 in vorm,
afhankelijk van de sexe) bestaat. Hij geeft van
vier mannetjes en van tien vrouwtjes de volgende
aantallen subcaudale schubben (schubben aan de on-
derzijde van de staart): bij de mannetjes varië-
rend van 88 tot 97 (gemiddeld 9L,7) en bij de
vrouwtjes van 75 tot 102 (gem'iddeld 90,3). De
Rooij (1917) vermeldt 68 tot I29 subcaudale schub-
ben b'ij deze soort. De mannetjes van de auteur
hebben respektievelijk 90 en 77 subcauda'le schub-
ben, de vrouwtjes respektievelijk 80 en 99.
Er bestaan versch'illende methoden om slangen in
een terrarium tot voortplanting te brengen. Deze
methoden zijn afzonderlijk of in komb'inatie toe te
passen. 0ver dit onderwerp is de laatste jaren al
vee'l gepubliceerd: onder andere door Van Riel
(1977,1981,1984), Ross (1978), Claessen (1982 a)
en 0rlov (1982).
In februari 1979, dus relatief kort na de aanschaf
van het eerste Chon&.opython-paar, werden de 'in
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dit artikel beschreven terraria aangesloten op de
djm'installatie reagerende op het natuurlijke licht.
Djt had tot gevolg dat b'ij het vallen van de avond
de lampen in de terraria langzaam d'imden en bij
het opkomen van de zón langzaam feller gingen bran-
den; 's nachts brandde er geen licht. 0verdag werd
de hoeveelhe'id licht versterkt door TL-buizen en
SL-1ampen. Deze dag-nacht cyclus (seizoencyclus)
heeft er waarschijnlijk toe geleid, dat er paar-
aktiviteiten optraden. Hiervan volgt een korte sa-
menvatti ng.

Paarakti vi tei ten
Het betreft hjer met name de paaraktiviteiten van
mannetje 1 met vrouwtje 1, welke respektievelijk
sinds november en oktober 1978 in het bezit van de
auteur zijn.
De eerste paaraktiviteiten vonden 's nachts plaats
van 1 mei 1979 tot ongeveer 20 juni L979. Ten ge-
volge van de af en toe optredende zeer zonnige-da-
gen werd er vaak gesproeid. De temperatuur vari-
eerde van 19 tot 30oC op de rustplaatsen van de
pythons. Zowel mannetje 1 als vrouwtje L waren on-
rustig en vertoefden overdag veel op de bodem van
het temarium onder kurkschors.
De tweede serie van paaraktiviteiten vond plaats
van 13 december 1979 tot 1 januari 1980. In ditjaargetijde duurt een "dag" in het terrarium
slechts B uur. De temperatuur varjeerde op de rust-
plaatsen van de pythons van 15 tot 250C. Vanaf be-
gin december had vrouwtje 1 op de bodem van het
terrarium onder kurkschors gelegen. Ook mannetje 1

lqg in deze tijd veel op of dicht bij de bodem.0p
13 december begon vrouwtje 1 's avonás te vervel -
len en vanaf dat ogenblik probeerde mannetje 1 met
haar te paren.
De derde maa1, dat er paaraktiviteiten werden waar-
genomen, was van 10 januari 1980 tot ongeveer 13
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februari 1980. De korte onderbreking met de vorige
periode werd waarschiinliik veroorzaakt, doordat
mannetje 1 moest vervellen. Het mannetie vervelde
op 10 januari en vertoonde direkt daarna weer
paarakti vi tei ten.
De vierde periode begon op een dag, nadat mannetje
1 en vrouwtie 1 werden overgezet in het grotere
terrarium en duurde van 19 november 1980 tot 13

februari 1981. Waarschiinliik vormden de tempera-
tuursverlaging en de korte dagen van I uur, alsme-
de misschien ook de andere omgeving, de stimuli om

te gaan paren.
Het mannetie 1 was zeer fanatiek in deze perioden
van paaraktiviteiten. Naast voornamelijk met
vrouwtje 1 probeerde hii tweemaal ook met vrouwtie
2 (aangeschaft op 28 ianuari 1981) te paren. Des-
ondanks werd een daadwerkeliike copulatje nooit
(met enige zekerhe'id) waargenomen. Na eind decem-
ber 1980 vonden er om de dag paaraktiviteiten
plaats tot 13 februari 1981. Na deze laatste, bii-
na drie maanden durende periode van paaraktivite'i-
ten overleed mannetie 1 aan een ontsteking in de
cloaca op 11 maart 1981.

Valse hoop
0p 15 maart 1981 vervelde vrouwtie 1 en werd on-
rustig. Ze ging af en toe op de verschillende haar
aangeboden broedplaatsen liggen. 0p 27 maart ver-
toonde vrouwtje 1 voor het eerst onregelmatige
schokbewegingen. 0p 4 april leek ze een vaste
plaats uitgekozen te hebben en draaide op die plek
rond, terwijl ze af en toe de kop tussen de kron'
kels van haar lichaam stak. De volgende dag brak
er een bloedmijtplaag uit. Bii het bestriiden
daarvan werd ontdekt dat vrouwtie I vier eieren
had gelegd.
De eieren waren langwerpig, z? hadden een roze
kleur en op de uiteinden ervan bevond z'ich een bol-
vormig u'itsteeksel. De eieren waren ongeliik van
grootte. De breedte varieerde van 2I-23 mm en de
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lengte van 37-47 mm. IJa t'ien dagen waren deze eie-
ren, die vanwege de bloedmjjten in een broedstoof
waren geplaatst (methode "au ba'in-marie", tempera-
tuur 28-29,50C), al flink beschimmeld. Na kontrole
van de inhoud van de e'ieren op 25 april bleek dat
ze onbevrucht waren ondanks a1le paarpogingen van
mannetje 1. Het vrouwtje stopte op 6 apri'l met de
schokbewegingen en kroop vier dagen later weer
door het terrarium. 0p 24 januari 1982 werd man-
netje 2 aangeschaft, maar het duurde nog tot janu-
ari 1983 eer er weer paaraktiviteiten plaatsvonden.

Een geslaagde copulatie
Vanaf beg'in 1982 bevonden zich bjj de auteur drje
volwassen chondropythons, te weten: mannetje Z,
vrouwtje 1 en vrouwtje 2. 0mstreeks midden septem-
ber 1982 werd mannetje 2 onrustig en probeerde zo-
dra het g'ing schemeren uit het terrarium te komen.
0mdat. dit gedrag bleef aanhouden, werd hij op 7
november apart gezet in een klein terrarium van
30x40x50 cm. Hij was toen ineens weer rustig.
0p 11 december vervelde hij. Vanaf dan tot 5 Sanu-ari 1983 trad het onrustige gedrag weer op, zowel
in het kleine terrarium als wanneer hij werd te-
ruggezet in het grote terrarium bij de vrouwtjes.
De vrouwtjes bleven echter hun normale gedrag ver-
tonen. In deze periode weigerde mannetje 2 levende
prooi, maar accepteerde wel dode muizen, die vaak
pas een nacht later werden opgegeten.
0p 5 januari 1983 werd mannetje 2, dus na een qua-
rantaineperiode van twee maanden, weer definitief
b'ij de vrouwtjes teruggezet. Voor de tijd van hetjaar was het redelijk goed weer en door de lage
zonnestand werd nu ook het terrarium beschenen.
Hierdoor.liep de temperatuur soms op tot 30oC. 0p
8 januari was het zeer zonnig en om de dieren wat
ry3lel te geven werd het terrarium in de nam.iddagflink nat gesproeid. Mannetje 2 was de laatste áa-
gen zeer alert en zelfs agressief te noemen. Door
het sproeien werden ook de vrouwtjes aktief en
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kropen door het temarium. 0p 9 januari 's morgens
vroeg 1ag mannetje 2 met vrouwtje 2 op de rand van
het plateau. Er gebeurde toen niets, maar om 12.00
uur probeerde mannetje 2 zijn cloaca bij die van
het vrouwtje te brengen, haar tegelijkertijd met
snelle bewegingen van zijn sporen bewerkend. Het
was duidelijk een paarpoging, maar wederom was een
echte copulatie met intromissie (daadwerkelijk
kontakt) niet waar te nemen. Acht uur later, om-
streeks 20.30 uur, kroop mannetje 2 weer rond,
terwijl vrouwtje 2 nog op deze'lfde p'laats op het
p'lateau lag. Kratzer (1962 b) nam copulaties waar
met een duur van 5 tot 10 uur. Hier was een maxi-
male duur van 18 uur waargenomen.
De paaraktiviteiten van mannetje 2 met vrouwtje 2
duurden voort tot 12 januari 1983. Intussen hadden
de zonnige dagen plaatsgemaakt voor koele regen-
achtige dagen, waardoor de temperatuur in het ter-
rarium was gedaald. 0m de copulatieaktiviteit te
stimuleren, werd op 20 januari de lichtperiode via
een tijdklok ingesteld op 10 uur in plaats van op
de voor deze tijd normale 8 uur. Het mannetje werd
wel weer onrustig, maar er vonden geen paningen
meer plaats. Misschien was deze overgang naar een
langere dag toch te gering geweest. Mannetje 2 had
vanaf 21 december 1982 niet meer willen eten en
accepteerde pas weer prooi vanaf 13 februari.
Vrouwtje 2 at voor het laatst op 8 januari. Daarna
weigende ze prooi.
Vrouwtje 2 vervelde op 28 februari 1983 en werd
daarna onrustigi ze kroop veel en 1ag vaak op het
plateau in een laag sphagnum gemengd met houtkrul-
len. Evenals vrouwtje 1 in de periode vlak voordat
zij haar eieren 'legde, hing vrouwtje 2 soms met
losse kronkels op een boomtak. 0p 14 maart begon
vrouwtje 2 voor het eerst schokkende bewegingen te
maken teruijl ze slordig opgerold op het plateau
lag. Zouden de paaraktiviteiten van 9 tot 12 janu-
ari toch effekt gehad hebben?
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Eieren en het uitbroeden daarvan
0p 15 maart kroop vrouwtje 2 onrustig door de
houtkrul'len en zocht, op verschillende plaatsen
ronddraaiend, een geschikte p1ek. Omdat de laag
sphagnum met houtkrul'len een temperatuur had van
32oC, werd deze vervangen door eerst een ongeveer
7 cm dikke laag houtkrullen, met daarop een laag
van sphagnum vermengd met houtkrullen van ongeveer
8 cm dik. Het vrouwtje moest daartoe worden opge-
pakt en werd zolang in een emmer gelegd op een on-
dergrond van schuimrubber. Ze ging in de emmer ge-
woon door met ronddraaien, waarbij ze de kop onder
het lichaam h'ield. De laag houtkrullen en sphagnum
werd enigszins vochtig gemaakt, waarna het vrouw-.
tje er weer voorzichtig opgelegd werd. Bij Kratzer
(1962 b) broedde het vrouwtie op een laag turf, a1

of njet vermengd met sphagnum, bii een luchttemper
ratuur van 26-30oC en een temperatuur van 28'C 'in
de turfmolmbodem.
0p 16 maart 's morgens vroeg had vrouwtie 2 net haar
laatste, g'lanzend witte eieren gelegd en was bezig
ze te rangschikken. Hoeveel het er in totaal waren,
was niet te zien, maar er werden zeker 17 eieren
geteld. 's Avonds 1ag het vrouwtje keurig in de
vorm van een cilinder rond een aantal eieren, maar
had er 14 naast zich liggen. 0p 17 maart werden 11
van deze 14 genegeerde of verstoten eieren overge-
plaatst naar een reeds klaarstaand broedsysteem
(methode "au bain-marie") in Leiden. Daar bleven
ze onder de hoede van In den Bosch en Snelderwaard.
De overige drie eieren werden thuis naar de metho-
de Van Riel (1981), in een klein broedsysteem ge-
plaatst, dat zich in het grote terrarium bevond.
De temperatuur in be'ide broedsystemen was 28 plus
of min 10C, met een relatieve luchtvochtigheid van
vrijwel 100%.
De veertien weeseieren waren alle enigszins inge-
deukt, mogelijk door een gebrek aan vocht. De
schaal was onregelmatig verkalkt in die zin, dat
er brede kalkbanden overheen liepen. Het oppervlak
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van de schaal was zeer fijn paral1e1 gestreept en
vertoonde hier en daar wat klejne stervormige fi-
guren (knistal1en?). De eieren víaren regelmatig
van vorm en maten ongeveer 25 b'ij 35 mm. Ze leken
n'iet op de eieren van het legsel van vrouwtje 1.
Helaas waren er al op 18 maart in Leiden 4 eieren
met een groene uitslag. Had het transport mis-
schien een nadelige invloed gehad? Na over'leg
werd besloten er één'open te maken om de volgende
vragen te kunnen beantwoorden:
a. zijn de e'ieren bevrucht?
b. is het embryo op het moment dat de eieren ge-

legd worden a1 verder ontwikkeld dan bij andere
pythonsoorten? Dit in verband met de korte ge-
middelde broedt'ijd van Chondz,opython ut ridis:
50 dagen (Ross, 1978).

c. is de plaats van het embryo te bepa'len? In ver-
band met de (norma'le) ontwikkel ing van een
luchtkamer boven het embryo, zal deze als het
ei 1800 gedraaid is n'iet kunnen groeien, waar-
door het embryo stikt (Ross, 1978).

Nadat de eischaal voorzichtig was opengekn'ipt,
bleek dat dit ei bevrucht was en dat het embryo
1 eefde.
Drie dagen na het leggen van de eieren is het em-
bryo ongeveer 1cm'lang. De kop met de ogen en het
kurketrekkerachtig opgerold lichaam zijn duidel jjk
te ondenscheiden. Rond het embryo zijn al bloedva-
ten aanwezig die over en tot in de dooiermassa lo-
pen. Dit ontwikkelingsstadium verschilt njet van
dat van Python molutus bíuittatus en ELaphe obso-
Leta.
Het wit-roze gekleurde embryo js bij het door-
lichten van een ei met behulp van een lamp mis-
schien nog niet, maar de grote bloedvaten net on-
der de eischaal zullen al wel te zien zijn.
0p grond van dit resultaat z'ijn vervolgens de 13
overige weeseieren met behu'lp van een zogenaamde
"koudlichtbron" doorgelicht. Alle e'ieren bleken
bevrucht te zijn, de bloedvaten waren inderdaad
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goed te zien en liepen vanuit êén punt, het embryo.
In alle eieren, die groene vlekken vertoonden,
bleek het embryo onder de dooier te liggen. Pas nu
werden alle e'ieren aan de bovenkant met een pot-
lood van een merkteken voorzien. ten viltstift of
een bal pen z'ij n voor di t doel ni et geschi kt , j a
zelfs dodelijk (Ross, 19iB). In den Bosch van het
Zoólogisch Laboratorium van de Un'iversjteit van
Leiden had echter na het nummeren van hagedisssen-
eieren met Rotr jng inkt noo'it en'ig nadel ig effekt
gekonstateerd. Door de hoge relatieve luchtvochtig-
heid (100%) hadden alle eieren behalve een van de-
groene exemplaren vocht opgenomen en stonden weer
bol .

0p 2I maart, zes dagen na het leggen, waren 4
ejeren'in Leiden sterk ingedeukt,-bruin van kleur
en plakkerig aan de buitenkant. Ze werden daarom
geopend; éên embryo bevond zich nog in redelijke
staat, maar was dood, de drie andere waren reódstot ontbinding overgegaan. Bij het openen van zo,n
e'i kleurde de dooier al snel groen. Éen dergelijke
groene verkleuring b'ij nog ongeopende eiereÁ zou
misschien het gevolg kunnen zijn van een in eerste
instant'ie te droge omgeving. Hierdoor kan er lucht
tussen de schaal en de dooier van deze wellicht alin slechte staat verkerende of zelfs al dod.e e.ie-
ren gekomen zijn.
Leiden, 22 naart: éên ei was slecht, het embryo
bleek na openen van dit ei nog in redelijke
staat te verkeren, maar het vras al dood. De bloed-
vaten wanen iets verder vertakt. Van de vijf reste-
rende eieren was en één helemaal gaaf en wjt, de
andere vier waren in meer of mindóre mate vei-
kleurd. vooral aan de onderkant bevonden zich roze
en bruilg plekken met een gele rand. Den Haag, ZZmaart: êén ei van de drie had enigszins bruiáé
vlekken. Het vrouwtje broedde nog steeds voorbeel-dig en schokte onregelmatig maar voortdurenO.-Èii
toenadering begon ze te blazen. De temperatuur vanhet bodemopperv'lak direkt naast het vrbuwtje wai
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Fig. 1. CLtonfu'opython uirídís. Foto: J.R. Schouten.

v

Fig.2. ChondropytLton
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220C, hetgeen veroorzaakt werd door een koele re-
genachtige dag. De temperatuurin het sphagnum
echter was gem'iddeld 280C en varieerde van 26 tot
310C .

Leiden, 29 maart: Het enige overgebleven ei was
gaan indeuken maar bleef wit, wat niet ongewoon is
bij pythoneieren. Na veert'ien dagen waren beide
eieren jn Den Haag slecht, ze waren behalve 'inge-
deukt ook verkleurd. Na openen bleken de embryo's
al dood en verschi I I end van grootte te zij n. Het
grootste had vermoedelijk het langst geleefd en
was duidelijk gegroeid ten opzichte van het embryo
van 18 maart, het mat ongeveer 6 cm.
Het vrouwtje broedde met onregelmatige schokken,
dat wi1 zeggen dat na een korte rustpauze het hele
slangef ichaam twee of drie keer achter elkaar
schokte. Als geprobeerd werd met een thermometer
tussen de kronkels van het vrouwtje te komen, rea-
geerde ze met blazen en na voorzichtig duwen sloeg
ze toe, maar met gesloten bek. H'ierdoor was het
mogelijk een glimp van de eieren op te vangen: ze
stonden bol en hadden een mooie witte kleur, het-
geen hoopgevend was. Het vrouwtje kontroleerde de
e'ieren af en toe door de kop tussen de kronkels
van haar broedtoren te steken. Soms maakte ze
rangschikkende bewegingen met haar lichaam en
veranderde daarbij van positie. Eenmaal was gezien
dat ze het bovenste e'i verplaatste door het
daadwerkelijk op te tillen, ingeklemd tussen hals
en kopi
De luchtvocht'igheid in de buurt van het vrouwtje
werd op peil gehouden door regelmat'ig sproeien.
Hierdoor varieerde deze tussen 60-65% overdag en
80-90% 's nachts. Af en toe lag het vrouwtje 1os-
jes om de eieren heen, was onrustig en kontroleer-
de haar broedsel. D'it bleek vaak voor te komen,
wanneer de rel at'ieve I uchtvocht'ighei d daal de tot
60%. Na verhoging daarvan broedde het vrouwtje
weer "normaal". Uit vele waarnemingen zou gekon-
kludeerd kunnen worden dat een relatieve lucht-
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vochtigheid van meer dan 70% en/of een "natte', di-
rekte omgeving van het broedende vrouwtje het broe-
den pos'itief bei:nvloed.,Het vrouwtje schokte dan
met vaste tussenpozen en 1ag keurig om de ejeren.
Daalde de relatieve luchtvochtigheid tot beneden
70%, dan g'ing ze plat en los om de eieren liggen,
werd onrustig en kontroleerde en rangschikte-àe
eieren met p'laatselijke bewegingen van haar lj-
chaam. 0pvallend was, dat het vrouwtje tjjdens het
broeden niet dronk. Als geprobeerd werd haar via
een siliconenslangetje water te geven, schudde ze
heft'ig met de kop en weigerde te drinken.
Eenenveertig dagen na het leggen van de eieren
werd op 26 april het enige in Leiden overgebleven,
ingedeukte, maar nog steeds witte ei doorgelicht.
Door de gedeukte schaal was het moejlijk 'iets te
zien, maar in de rand van een plooi liepen mooie
rode bloedvaten.
0p 30 apr"i1 'lag er een e'i naast het broedende
vrouwtje. Het was n'iet meer regelmat'ig van vorm,
de schaal stond strak en bol en was hier en daar
roze van kleur. Later bleek, dat bij direkt kon-
takt met sproe'iwater de eischaal min of meer roze
werd en zelfs enigszins doorzichtig. Het ei werd
voorzichtig opgepakt en naast de kop van het
vrouwtje gelegd. Ze herkende en aksepteerde het on-
middell'ijk en werkte het ej tussen haar kronkels.
Dit zou zich nog drie keer herhalen, onder andere
op 1 mei. Geprobeerd werd het ei weg te nemen.
Het vrouwtje reageerde door de "v'ijandige" hand weg
te stoten met haar lichaam. Hierdoor was het moge-
1 i j k tenm'inste 5 e'ieren te tel I en , d'ie er nog
steeds goed u'it zagen.
Qij een gemiddelde broedtijd van 50 dagen zouden
de eieren op 5 mei moeten uitkomen. Het u.itkomen
zou uiteindel'ijk twaalf dagen later plaatsvinden.
Het uitkomen van pythone'ieren kan zelfs vertraagd
worden net 40% van de gemiddelde broedt.ijd. In het
geval van Chondropythcn uiy,ídís dus nog 20 dagen
I anger.
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Het enige ei in Leiden vertoonde op 13 mei een
groene vlek en voelde hard aan, wat tot nu toe nog
niet het geva'l was. Na enig aarzelen, maar vanwege
het ingedeukt zijn, het hard aanvoelen, de groene
vlek en de ongeduldig en bezorgd makende lange
broedtijd, besloot de auteur djt e'i te openen. 0m
een lang en trjest verhaal kort te maken: er zat
een levend, goed ontw'ikkeld, enigszins geel jong
jn met een doo'ier, die ongeveer even groot was als
het jonge slangetje zelf. Helaas was het n'iet meer
te redden, want bjj het openen van het ej bleek
een relatjef groot bloedvat te zijn beschadigd.
In verband hiermee is het art'ikel van Barnett
(1982) zeer jnteressant. Hij laat een Lrasis chíL-
dt,eni embryo van 30 dagen oud nog volledig tot ont-
wikkeling komen door het opengebarsten ei in een
margarinekuipje aan draden op te hangen. Dit jong
kwam uiteindelijk' zelfs enkele unen voor de ande-
re uit.
De bejde hemjpenissen van de jonge boompython ble-
ken te zijn uitgestulpt (lengte 0,5 mm).
Ze worden vlak voor het uitkomen pas ingetrokken;
dit komt algemeen voor bij slangen en hagedissen.
A11e hoop was nu gevestigd op het broedende vr. 2,
waarvan nog steeds n'iet bekend was, hoeveel eieren
ze tussen haar kronkels verborg. Vanaf 6 mei ver-
anderde het vrouwtje regelmatig haar pos'itie om de
ei'eren en 1ag er nu eens losjes en dan weer strak
omheen, in een hoge cilindervorm of meer plat uit-
gespreid, maar steeds zo dat er weinig of niets
van cie eieren te zien was. 0p 15 me'i 1ag er weder-
om een ei naast het vrouwtje, het was en'igsz'ins
bru'in en de eischaal stond strak en bol. Door de
eischaal heen waren enkele bloedvaten te z'ien;
het e'i voelde warm aan, 0p 16 mei bedekte het
vrouwtje de eieren weer volledig en schokte nog
steeds onregelmatig, maar zwakker.

Het uitkomen van de jongen
0p 17 mei was het dan eindelijk zover, na 62 da-
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gen broeden. 0m 12.45 uur liet het eerste jong
zlch zien, het knalgele kopje tussen de kronkels
van vrouwtje 2 uit stekend. Rond 16.00 uur kon
met behulp van een spiegel ook een tweede jong
worden waargenomen. Dit jong zat nog in het ei en
trok verschrikt zijn kop terug. Het vrouwt.je kon-
troleerde haar broedsel nu veelvuldjs maar bleef
schokken en vri j strak om de e'ieren heen l'iggen.
0p 18 mei 's morgens 1ag het eerste jong in een
plant in het terrarium, het was ongeveer 30 cm
1ang. 0p 19 me'i vroeg in de morgen waren er ten-
slotte drie levende, gezonde jongen uitgekomen.
De eÍschaal was met behulp van een eitand 'in een
of meer halen opengesneden. De eitand is bij slan-
9êh, in tegen stelling tot bij vogels, een echte
tand die loodrecht op de bovenkaak boven het ton-
gelgat naar voren steekt.
Toen er op 20 mei 's morgens geen nieuwe jongen
te zjen waren, werd het vrouwtje voorzichtig aan
een kant opgetild. 0nderhaar 1ag een stinkende
massa van volle, lege en verschrompelde e'ieren,
di e al 1e I i chtbru'in van kl eur waren.
Alles werd onder het vrouwtje vandaan gehaald, met
het volgende teleurstellende resultaat: 3 lege ei-
schalen, 2 platte verschrompelde e'ieren met jonge
slangen, die hàlverwege de ontw'ikkeling waren over-
leden en 4 eieren, waarvan 2 al met sneden'in de schaal, waarin volledig ontwikkelde en niet'lang tevoren gestorven jongen zaten.
In totaal bleek vrouwtje 2 dus 23 bevruchte eieren
gelegd te hebben waarvan ze er slechts t heeft be-
broed. Het broedgedrag van vrouwtje 2 stopte pas
toen ze op 20 mei werd overgezet'in een klein qua-
rantaineterrarium. Bij Kratzer (1962 b) schokte het
vrouwtje al m'inder na 2 tot 3 weken broeden en
stopte helemaal daarmee na 5 weken.
U'iteindelijk was de teleurstelling nog niet kom-
p1eet, want op 23 mei 1983 stierf het sterk verma-
gerde dier, ondanks toedienen van vjtaminen en
vloeibaar voedsel. Ze had sinds 8 januari niet
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meer gegeten en nauwelijks w'illen drinken. De in
haar achterlichaam opgehoopte ontlasting was ke'i-
hard, haar neusgaten bleken verstopt te zijn en er
bevond zich een kaasachtige, stinkende substantie
in de holte van haar verhemelte. S'inds beg'in mei
had ze vaak met geopende bek geademd, daarbii een
p'iepend en snuivend gelu'id makend. Vlak voor ze
stierf, had ze nog we1 zelf willen drinken, maar
was verder te zwak om op een tak te kunnen gaan
liggen.

SAMINVATTI NG KhlEEKRESULTATEN

Broedpl aats
De broedplaats bevond z'ich in het Chondropython-
terrarium op een verwarmd plateau en bestond uit
een 7 cm dikke, 'luchtige 'laag houtkrullen met daar-
op een laag sphagnum vermengd met houtkrullen van
8 cm dik. De temperatuur bij het broedende vrouw-
tje bedroeg minimaal 22"C en maximaal 31oC, met
een gemiddelde van 28"C. De relatieve luchtvochtig-
heid, eveneens b'ij het vrouwtje gemeten, bedroeg
minimaal 50% en max. I00%, met een gemiddelde over-
dag van 60-65% en 's nachts van 80-90%. Hoewel de
temperatuur en de luchtvochtighe'id hier niet kon-
stant en enigszins afhankelijk van het weertype
waren, werden er toch I evende jongen geboren, ech-
ter pas na 62 dagen broeden. Gemiddeld staat voor
de broedtijd van Chondtopython uiz.ídís 50 dagen
(Ross, 1978). Van R'iel (1981) vermeldt een broed-
tijd van 54-56 dagen, Kratzer (1962 b) noemt 47
dagen. Ook in het gebruikte broedsysteem (methode
"au bain-marje") met een vrijwel konstante tempe-
ratuur van 28"C en 100% relatieve luchtvochtigheid,
bleek een embryo van 58 dagen nog een doo'ier te
hebben, die even groot is als het dier zelf. De
voorgekomen temperatuurschommel'ingen hadden de
broedtijd wellicht verlengd. Voor mogelijke broed-
gevallen in de toekomst zal getracht worden het
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2.

vrouwtje in een kleine ru'imte de eieren te laten
leggen, waarin de temperatuur en de luchtvochtig-
heid nauwkeurig te beheensen zijn

E'ieren
1. Een (lichtbruine) verkleuring (enlof stervor-

mige (kristal) strukturen) van de gewoonlijk
witte eischaal heeft op zich n'iets te betekenen
voor wat betreft het al of niet levend zijn van
het embryo.
Een verkleurde eischaal met roze, gele of brui-
ne plekken in combinatie met een kleverige bui-
tenkant en eventuele schimmels, duidt zeer waar-
schijnlijk op een dood embryo. Echter, dode ei-
eren tasten de levende niet aan (Ross, i978).
ten ei met alleen schimmels op de buitenkant
duidt zeer waarschijnlijk op een dood embryo
(Ross, 1978).
Het hard aanvoelen van de inhoud van een ei
hoeft op zich niet te betekenen, dat het embryo
dood i s.
Het indeuken van een ei duidt op een te lage
luchtvochtigheid (50-60%), bij verhoging daar-
van (tot meer dan 70%) kunnen de eieren meer
vocht opnemen en weer een bol uiterlijk aanne-
men. Het ingedeukt blijven hoeft op z'ich niet
te betekenen, dat een embryo dood is. Volgens
Barnett (1982) zou een eischaal van een Lías'ís
chiLdteni onder invloed van inwendige krachten,
ontstaan door overmat'ige vochtopname, kapot ge-
gaan zijn.
Het bevrucht zijn van een ei kan bepaald worden
met behulp van een (koud)lichtbron. Het ej moet
dan op enige afstand boven de lichtbron gehou-
den wordeh in een stukje karton, waarin een zo-
danige uitsparing is aangebracht, dat het ei er'inpast, maar er n'iet doorheen zakt. 0p deze wi j-
ze bekeken moeten er bloedvaten te zien zijn.
Het embryo zelf is te heÊkennen als een donkere
plek of aan één bepaalde p'laats samenkomen van

3.

4.

5.

6.
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een aantal (grote) bloedvaten.
7. De eieren mogen niet verdraaid worden, daar dit

de dood van het embryo betekent (Ross, 1978).
Het embryo dient boven de dooier te 'liggen 

en
niet eronder. De bovenzijde van een ei kan be-
paald worden door middel van "doorlichten"
(zie punt 6) en worden gemarkeerd met een zacht
potlood (HB, B of 28), maar nooit met inkt (ba1-
pen) of een viltstift, daar dit dodelijk is
voor het embryo (Ross, 1978).

8. Het transporteren van eieren een dag na het
leggen heeft mogelijk een nadelige inv'loed op
de ontwikkeling van de vrucht of kan zelfs de
dood van het embryo betekenen. Deze kans wordt
groter geacht, a1s geen rekening wordt gehouden
met wat de bovenziide van het e'i is (zie punten
6 en 7). Dezelfde indruk bestaat ook naar aan-
leiding van ervaringen met het transporteren
van eieren van futhon moLtuus biuíttatus, ech-
ter hierbij ongeveer êén week na het leggen.

9. Door een CVnrdt'opython vrouwtje genegeerde of
verstoten eieren hoeven niet onbevrucht te zijn.
Ze kunnen in een broedsysteem gewoon uitkomen.

Incubat'ie
Bij een goed doorvoed vrouwtje en een qua tempera-
tuur en luchtvochtigheid redelijk te beheersen, te
kontroleren en daarbij ook rustige broedplaats,
kan het uitbroeden van de eieren door het vrouwtje
zelf geschieden (zie ook Ross, 1978). Een broedend
vrouwtje is te benaderen, maar ze blijft alert.
Eieren, die per ongeluk (of expres) naast een broe-
dend vrouwtje terechtkomen, kunnen weer geaksep-
teerd worden, a'ls ze voorzjchtig bovenop het vrouw-
tje (bijvoorbeeld naast de kop) worden geplaatst.
Het uitbroeden kan ook in een broedsysteem plaats-
vinden, bijvoorbeeld volgens het "au bain-marie"
principe. Het verdient aanbevel'ing om een van te-
voren uitgetest broedsysteem kant en klaar én in
werking te hebben staan, a1s men eieren verwacht,
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dan wel tjjdens het broeden van een vrouwtie. In
het laatste geval indien er onderweg iets mis
mocht gaan (ziekte, parasietenplaag' onvoorziene
storinóen en/of reparatiewerkzaamheden).
Het is-mogef iik om een broedend vrouwtie van de
eieren af te halen, als de eerste iongen uitkomen
en de eieren'los van elkaar (a1s ze tenminste niet
aan elkaar vast zitten) neer te 'leggen. De overige
eieren zullen eveneens op'uitkomen staan en het
vrouwtje kan er toch weinig meer aan doen. ltlaar
wat belangrijker is: de kans op verstikking van de
jonge slangen (R0ss,1978), onder andere door de
restinhoud van reeds uitgekomen eieren of door ver-
sperring van een reeds gemaakte opening in de ei-
schaal, wordt hiermee verkleind of voorkomen.
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Tlbg] 1:_9"gevens Cto,ndropgthon víridis mannetje 1.
9-il-1978 aangeschaft, lengte g0 cm.1i- 3-1981 overleden, lengte 110 cn.

datum
vervel'l i ng

(s/LL) -

17 /3

27 /6

rc/r

24/ 4

27 la

30/11 -

i1 3

aantal maan-
den tussen 2
vervel 1 ingen

in

aantal
prooi di eren

in deze
peri ode

aanta'l
prooi di eren
per jaar

jaartal

4l
5 5 1978

7

27 19793l 8

6l
L2

0

24 1980

3à 7

4 10

3 6

3l
I

4 4 1981
( i1l3)

19782 4 muizen en 1 woestijnrat (gerbil)
1979: 26 muizen en I jonge rat
1980: 20 muizen, 2 kuikens en 2 jonge ratten
1981: 4 muizen
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Tabel 2. Gegevens ChonfuopgtÍlon oítidis mannetje 2.
24- L-1982 aangeschaft, lengte 90 cm.
i- 1-1984 lengte 160 cm, gewicht 700 g.

datum
vervel I i ng

(24/t) -

tl6

9/8

LL/tz _

rlc

4/7

20/rL -

22/3

aantal maan-
den tussen 2
vervel I i ngen

in

aantal
prooi di erer

in deze
peri ode

aantal
prooi di qren
per jaar

jaartal

4à 7

24 1982
2I 7

3 7

3l
2

4

4l 1983

3 I

4' 24

4
5

4

15+ 1984
1l +

19821 23 muizen en 1 chinese dwergkwartel
1983: 24 volwassen muizen en 17 halfwas muizen
1984: 10 volwassen muizen en 5 halfwas muizen
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Tabel 3. Gegevens Chondropgthon oitidis vrouwtje 1.
?-19-i9i8 aangeschaft, lengte 90 cm, gevricht 300 g.
1- 1-1984 gewicht 800 g.

datum
vervel1ing

(3/10) -

26/LL

L9/3

L2/6

t2/8

L/LO

t3/12

2/4

28/7

t9/12

Ls/3

aantal maan-
den tussen 2
vervel I i ngen

in

aanta I
prooi di eren

in deze
peri ode

aantal
prooi di eren
per jaar

jaartal

1l 5
8 1978

3l
3

8

30 L979

2t 7

2 5

rl 5

2L 4

3à
0

9

27 1980

4 7

41 1l

3
0

3
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L5/3

29/4

7/6

5/9

L6/L

6/4

27 ls

3/8

4/rt

27 /r2

10/3

20/6

L9/8

1à 2

32 19811l 6

3 8

4L
13

0

28 1982

2? 7

1l 2

2L 6

3 9

1l 4

2'
0

10

41 1983

31 4

2 18

158



19/8

24/LL

t3/3

1978: 7 mujzen en 1 woestiinrat (gerbil)
1979: 29 muizen en 1 jonge rat
1980: 18 muizen, 8 jonge ratten en L kuiken
1981: 29 muizen en 3 kuikens
L982: 24 muizen, 2 chinese dwergkwartels en 2 kuikens
i983: 26 volwassen muizen en 15 halfwas muizen
1984: 12 volwassen muizen, t halfwas muis en I ratje

14 + ..
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Tabel 4. Gegevens Chonátopython oírídís vrouwtie 2.
Z8-FI981 àangeschaft, l-engte 120 cm' gewicht 760 g.
23- 5-1983 overleden, lengte 150 cm.

datum
vervel I ing

(28/L) -

6/2

30/3

29/5

23/7

t8/9

L3/1

L6/ 4

e/a

30/7

18/10

aantal maan-
den tussen 2

vervel I i ngen
in

aanta'l
prooi di eren

in deze
peri ode

aantal
proo i di eren
per jaar

jaartal

I 0

57 1981

1i 13

2 L?

1l 14

1t 7

3i
11

0

41 L982

3 10

1i 6

1i 0

?T L4
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18/ 10

28/2

(23/s)

1981: 54 muizen
1982: 38 muizen
1983: I muis

woestiinratten (gerbi I s)
chinese dwergkwartels

en3
en3
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