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MUN KWEEK MET DE GRIJZE RATSLANG
Door: Chiel Sterkens, Pelikaanstraat 13, 5022 BL Tilburg.

Inhoud: Inleiding - Mijn Dieren - De voortplanting - De jongen.

***
INLEIDING
De grijze ratslang (Elaphe obsoleta spiloides), ook wel 'eikslang' genoemd, is een middelgrote
slang. De dieren kunnen volgens de literatuur een lengte bereiken van ongeveer 210 cm, maar
de meeste zullen deze lengte niet halen.
De grondkleur van deze slang is licht- tot donkergrijs, met lichtbruine tot zwarte
blokvormige vlekken over de gehele lengte.
De grijze ratslang komt voor van Zuidwest-Georgia tot in Louisiana, en van de Golf
van Mexico tot in Indiana.
MIJN DIEREN
Mijn slangen, waarvan de leeftijd onbekend is, zijn 160 cm (het mannetje) en 145 cm (het
vrouwtje) lang. Ik voer ze met muizen, ratten en diepvrieskuikens. Vooral het mannetje eet deze
laatste heel graag. Ruim twee jaar lang weigerde hij zelfs iets anders te eten.
De dieren zijn dagactief en heel beweeglijk. Ze bewonen een terrarium van 80x60x150
cm (lxbxh). In het terrarium bevinden zich enkele klimtakken, een drinkbak en een ligplank,
waarin de voorschakelspoel van de TL-buis ingebouwd is. Op deze plank liggen de dieren graag,
vooral wanneer ze gegeten hebben. Voor het overige zijn er wat kunststof planten en een lamp
van 80 Watt.

DE VOORTPLANTING
Vanaf begin oktober 1988 heb ik de dieren niet meer gevoerd. In november heb ik de
verlichting en verwarming geminderd, totdat ik plotseling op 5 januari 1989 een paring waarnam,
zonder dat er een lichtduurverlenging of nadrukkelijke temperatuursverhoging was geweest.
Het enige wat invloed gehad zou kunnen hebben was, dat ik enige tijd tevoren centrale verwarming had aangelegd, en de dieren dus niet meer echt afkoelden. Blijkbaar was dit toch al
voldoende om de dieren tot paren aan te zetten.
Na deze paring heeft het vrouwtje nog maar 1 prooi gegeten. Ik denk, dat ze daardoor
toch te weinig reserve heeft kunnen opbouwen, want op 7 en 8 februari legde ze plotseling 2
onbevruchte eieren, en op 14 februari 6 eieren waarvan er weer 2 onbevrucht waren.
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De eieren werden uitgebroed bij 27 tot 29°C. Op 18 april was er nog steeds geen ei
uitgekomen. Ik heb ze toen voorzichtig wat ingesneden. Dom genoeg heb ik één ei toen helemaal geopend: er zat een volgroeid, levend jong in dat de volgende dag echter overleed. De
rest van c;le eieren kwam op 22 en 23 april uit.

DEJONGEN
De jongen van de grijze ratslang zijn, in tegenstelling tot die van de andere ondersoorten van
Elaphe obsoleta, identiek getekend en gekleurd als de ouders. Je zou het ook kunnen omkeren:
de jongen van de meeste ondersoorten lijken allemaal sterk op elkaar, maar naarmate ze ouder
worden, worden ze anders van kleur en verliezen voor het grootste deel hun tekening. Grijze
ratslangen daarentegen blijven vrijwel dezelfde kleur en tekening houden.
De drie jongen van dit jaar aten alle zelfstandig na de vervelling. Twee ervan zijn echter
weer gestopt met eten en op 5 juni is et één overleden. De jongen van vorig jaar aten behalve
nestmuisjes ook stukjes kipfilet.

