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KWEEK MET DE GRIJZE RATSLANG 
(ELAPHE OBSOLETA SPILOIDES) 

Door: Ton Steehouder, Theresiaplein 24, 5041 BJ Tilburg. 

Inhoud: De ouders - De kweek - De jongen - Besluit. 

* * * 

DE OUDERS 

Het gaat hier om dieren die ik twee jaar voor de kweek had aangeschaft. De man deed het 
vanaf het begin prima, de vrouw niet. Zij at weliswaar goed, maar spuwde voortdurend de 
prooi weer uit. Dit bleef zo, ondanks behandeling tegen darmparasieten. Pas na ongeveer 
een jaar begon er verbetering in de situatie te komen, al bleef de ontlasting voortdurend 
wat lichtrozig van kleur en was de geur ervan in elk geval anders dan normaal. 

Het tweede jaar at ze veel beter en nam ze iets in gewicht toe. Tot op de dag van 
vandaag is de ontlasting echter altijd wat roodgekleurd en mooi gevuld is ze nooit gewor
den. 

DE KWEEK 

De dieren zijn tezamen in winterrust geweest en ook daarna niet gescheiden. Paringen heb 
ik niet gezien. 

Op 6 juli 1989 legde het vrouwtje gedurende de ochtenduren 5 eieren, waarvan er 
één duidelijk niet goed was. Dit ei was 11 g zwaar en sterk langwerpig van vorm; de kleur 
was onregelmatig en te geel, bovendien was het ei nattig. De overige vier eieren waren 
bevrucht, wat te zien was aan de adervorming bij doorlichting met behulp van een 
schouwlamp. De gewichten van de eieren waren als volgt: 

ei gewicht gewicht 
nr. (g) jong 

1 3 
2 12 8,5 
3 3 
4 5 3,5 
5 11 

Tabel 1 

Eigenaardig was, dat één van de eitjes (nr. 3) een soort 'eitje-en-suite' was: er zat 
een minuscuul ander eitje aan vast, of anders gezegd: het had een rond uitstulpinkje. 



Kweek met de grijze ratslang / 5 

DEJONGEN 

Alleen de eieren 1 en 4 zijn uiteindelijk uitgekomen: alle andere bedierven in de loop van 
de broedtijd. Het kleinste slangetje had de dooierzak niet geheel opgenomen en was vrij 
dun. Vergeleken met hem was het tweede, grotere jong een reusje. Helaas waren beide 
diertjes mannetjes, zodat ik er geen koppeltje van kan vormen voor mijn kweekgroep. 

Het grootste jong begon onmiddellijk na de eerste vervelling zelfstandig nestmuisjes 
te eten. Het kleine jong heb ik al voor de eerste vervelling gedwangvoederd met stukjes 
runderhart en muizestaartjes. Na een week of twee begon ook dit diertje eendagsmuisjes te 
eten. 

BESLUIT 

Het aardige van deze kweek vind ik, dat de aanvankelijk al bijna opgegeven vrouw toch 
uiteindelijk tot voortplanting is gekomen, en dat zelfs het heel kleine jong het tenslotte 
goed is gaan doen. Een aardig succes·! 




