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EERSTE KWEEK

Sinds het naiaar van 1983 verzorg ik deze forse,
mooie s1ang. In eerdere kweekverslagen van miizelf
en anderen (d'Hondt & Cherlet, 1984; Steehouder,
1985), ziin de kenmerken van deze soort uitgebreid
beschreven.
In 1984 kweekte ik voor de eerste maal met mijn
koppel volwassen dieren van rond de 1,30 m. Alle
twaalf gelegde eieren kwamen toen u'it. In 1985
mislukte de kweek, doordat alle vijftien e'ieren na

enkele weken bedierven, hoewel ze voordien goed wa-
ren gegroeid en ook alle bevrucht bleken. De meest
waarschijnfijke oorzaak acht ik een te grote voch-
tighe'id van het broedsubstraat (grof zand), gekom-
bineerd met te weinig ventilatie.
Gedurende de winter heb ik de slangen niet geschei-
den enige weken koeler gehouden: zonder (warmte)-
lamp bij een omgevingstemperatuur van 16-170C over-
dag, 's nachts wat koeler. 0p 23 januari, nadat de
lamp enkele uren dagelijks weer aan was geweest ge-
durende een week, begonnen de d'ieren onverwacht te
paren, laat op de avond. Die dag waren de lichten
extra lang aan geweest: ongeveer twaalf uren. Het
lijkt mij dat dit een belangrijke rol heeft ge-
speel d al s paringsst'imul ans .

Vanaf die dag waren er regelmatig paringen, de
eerste week zelfs elke avond. Het vrouwtje at ge-
woon door, het mannetje weigerde alle aangeboden
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voedsel . 0p 12 maart vervelde het vrouwtje, waarna
ze op 16 en 17 maart nog muizen aksepteerde.
Ik had verwacht dat ze een tiental dagen na de ver-
velling zou gaan leggen. Dat gebeurde echter niet.
Ze bleef onrustig, en vanaf 27 maart was er een
duidelijke spanning te zien in de lengtesp'i.eren
van de nek. De eieren kwamen ook niet, zoals an-
ders, vlak voor de cloaca te liggen. Ik kreeg de
indruk dat ze haar eieren opzettelijk inhield om-
dat zij de legplaats die ik voor haar,in orde had
gemaakt (een hondedrinkbak met vochtige turfmolm)
niet geschikt vond. Andere keren had ze een geslo-
ten saladebak met vochtig zaagsel gehad, met een
gat 'in het deksel geknipt.
0p 29 maart legde ze toch onverwacht zestien gave
eieren met een diameter van 45x25 mm. Opvallend
was, dat ze al vrij ver ontwikkeld waren: tegen
het licht gehouden, vertoonden ze heel duidelijk
bloedvatvorming 'in de wand, alsmede een donkerrood
embryonaal begin.
0mdat ik de eieren telkens weg haalde, kon ik ze
grotendeels los 'leggen in vochtig grof zand, in
twee bakken, waarvan de eerste een broedtempera-
tuur had van ongeveer 290C, de tweede van ongeveer
280C, met een afwijking van ongeveer een graad
naar boven en naar beneden. Met het oog op de mis-
lukking van het vorige jaar, zorgde ik ervoor dat
het zand niet te nat was, en dat er voortdurende
ventilatie was. Eén ei, dat vastgeplakt was aan
een ander ei en daardoor diep in het zand terecht
was gekomen, bedierf later toch nog: een bevesti-
ging van mijn vermoeden dat een te grote vochtig-
heid vorig jaar voor een mislukking-had gezorgd.
Alle eieren die goed kontakt met de lucht hadden
gehad, zijn prima uitgekomen.
Na 5]. dagen, op 19 mei, staken de eerste jongen
hun kopjes uit het ei, dat ze de volgende dag ver-
lieten. Uit bak 1 verlieten de laatste jongen op
22 nei hun eischaal. De jongen uit bak 2 wáren wat
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later: de eerste kwamen op 23 mei uit, de laatste
zelfs pas op 25 mei. Dit laatste jong was overi-
gens mooi zwaar en sterk.
De getalsverhouding tussen mannetjes en vrouwtjes
was als vo'lgt: in bak 1 (bii 290C) een verhouding
van 3:2 in het voordeel van de mannen; in bak 2

(bii 280C) een verhouding van 3:2 in het voordeel
van de vrouwen. Dit kan een toevallige verhouding
zijn, samenhangend met het verschil in broedtem-
peratuur.
Bjj het sexen van de jonge dieren bleek een dui-
deliik verschil jn staartlengte tussen mannen en

vrouwen: bij een totale lengte van ongeveer 35 cm

bleken de vrouwties een staartlengte te hebben van
ongeveer 4 cm, de mannen van ongeveer 5 cm. Het
sexen gebeurde door m'iddel van 'poppen', waarbij
de hemipenes door lichte druk op de staartbasis
worden geêrecteerd.

TWEEDE KWEEK

Enkele dagen na het leggen van de eerste serie
eieren, begonnen de dieren opnieuw te paren, 9ê-
durende een drietal weken. 0p 26 mei vervelde het
vrouwtje opnieuw, en veertien dagen daarna, op 9
juni, legde ze viiftien eieren. Toen ik ze vond,
ditmaal wel in een vertrouwde saladebak, waren ze
allemaal in een cluster samengeplakt. Ik heb de
hele cluster zo luchtig mogeliik in grof zand in-
gegraven, bij een gedurende de eerste helft van de
broedperiode lagere temperatuur dan de vorige keer,
namelijk ongeveer 270C. Doordat er later andere
eieren bijkwamen, is de temperatuur in de tweede
helft van de broedperiode iets hoger geweest
(290C) . Toen de ei eren ui tkwamen, bl eek di tmaal de
verhoudi ng tussen mannen en vrouwen i n het voor-
deel van de vrouwen te z'ijn, nameliik 9 tegen 6.
Het is niet onmogelijk dat de lagere broedtempera-
tuur in de eerste helft van de broedperiode van
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invloed is geweest op deze verhouding. Dat kan
alleen, a1s in dat stadium het geslachtschromo-
soom (nog) niet herkenbaar is. Petzold (1984)
wijst erop, dat van een groot aantal reptielen-
soorten bekend is, dat de geslachtsbepaling afhan-
kelijk is dan wel beïnvloed wordt door de inkuba-
tietemperatuur van de eieren. Franse embryologen
hebben dit aangetoond voor verscheidene sch'ildpad-
den en hagedissen. Uit legsels van Testudo graeca
en ErnAs oy,bícularis ontwikkelden zich bi j hogere
temperaturen (300C) signifikant meer vrouwelijke
nakomelingen dan bij lagere (260C). Bij Agona
agatnq is het omgekeerde het geva1. Het temperatuur-
effekt kan zo sterk zijn dat bij bepaalde waarden
zich uitsluitend mannetjes, bij andere uitsluitend
vrouwtjes ontwi kkelen.
Ik heb geen gegevens kunnen vinden over het voor-
komen van dit verschijnsel bij slangen. Het zou in-
teressant zijn voor enige soorten wat systema-
tischer proefnemingen te doen. Mijn eigen waarne-
mingen zijn in dit verband te onsystematisch ge-
wees t.
0pvallend is, dat de broedduur in het tweede geval
korter is geweest (name'lijk 48 dagen) dan in het
eerste geval (namelijk 51 dagen), ondanks de wat
lagere broedtemperatuur. Mogelijk speelt de clus-
tervorming hierbij een rol.
De jongen uit het tweede 1egse1 waren minder uni-
form van lengte en gew'icht dan die uit het eerste
1 egsel . Door el kaar genomen waren de meeste wat
I i chter.
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