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C. H. M u n n I g S c h m I d t 
Sterrelaan 3, Hilversum. 

Verslag van een geslaagde kweek met de 
afrikaanse python (Python sehae) 

lngezonden september 1972. De heer M u n n i g 
S c h m i d t kreeg voor de tweede maal een python 
aan het broaden, dit maal kwamen de eleren uit. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - het terrarium - copula
tie - het broaden - hat uitkomen - conclusle - sum
mary - literatuur. 

IN LEIDING 

Twee jaar geleden (M u n n i g S c h m i d t, 
1971) is bet mij reeds gelukt mijn Python 
sebae te Iaten copuleren, waarbij wei be
vruchte eieren werden geproduceerd, maar 
waarbij de broeding helaas mislukte. Ik heb 
biervan en van de literatuur, waarin tal van 
mislukkingen en min of meer geslaagde 
kweekpogingen worden beschreven, veel 
kunnen leren. 

HET TERRARIUM 

Om te beginnen heb ik voor mijn pythons 
een geheel nieuw terrarium gebouwd. De 
afmetingen hiervan zijn: 1,75 meter hoog, 
1,70 meter lang en 1,10 meter diep, met een 
waterbassin van 70 bij 40 bij 20 em. Het ge
beel is gebouwd van beton, voorzien van 
een stalen ombouw met glas, en door een 
hor gescheiden van een daarnaast liggend 
oerwoudterrarium dat 90 em breed is en 
verder dezelfde hoogte en diepte heeft als 
bet terrarium van de pythons. Dit kleinere 
terrarium beb ik ingericht als beplant ter
rarium voor kleinere tropiscbe dieren, waar
onder bagedissoorten zoals Anolis, Phelsu
ma, etc. Het gebele terrarium is gebouwd op 
een stenen muurtje van 65 em hoog. De 
ruimte onder de bak gebruik ik als controle
ruimte voor de onderkant van de waterbak. 

Hier bevindt zich tevens, behalve een radia
tor van de centrale verwarming, een kleine 
gasgevelkacbel zonder mantel maar met 
thermostaat. De warmte hiervan kan via een 
rooster in bet terrarium komen. Drie ven
sters werden voorzien van een dubbele be
glazing en de muren werden rotsachtig ge
maakt met ruwe cement met een kleurstof. 
Het waterbassin werd tegen de tijd dat ik 
eieren verwachtte leeggemaakt om als broed
plaats te kunnen dienen en voorzien van een 
dubbele bodem. Hiervoor heb ik een eter
niet boardplaat, die iets kleiner was dan de 
binnenmaat van bet bassin, op de bodem 
geplaatst, zodat bet eventuele water dat in 
bet bassin kon druipen, afgevoerd kon wor
den. Onder aan de waterbak beb ik 4 thee
lichtelementen in serie bevestigd met een 
thermostaat om ook daar de temperatuur te 
kunnen regelen. 
Rest mij nog te vertellen dat in dit terrarium 
drie Python sebae, een Boa constrictor en 
een Epicrates cenchris (regenboogboa) zijn 
gehuisvest. 

COPULA TIE 

Moeder slang is 3,75 meter lang, het dier 
is 6 jaar in mijn bezit. Het mannetje is 
1 meter korter ~n 12 jaar in mijn bezit. 
Reeds gedurende november-december 1971 
begon bet wijfje dikker te worden en zc 
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Fig. 1-2. Boven het ei dat op 12 ju li ter controle 
werd geopend. Onder is het embryo uit het vlies 
get:aald. Het hele ei woog 160 gram, het embryo 65 
gram blj een Iengie van 49,5 em. Foto·s: M u n n i g 
Schmidt. 

bleef dit ook na ontlasting.· Vanaf half de
cember weigerde ze aile voedsel en bleef 
zwellen; v66r deze tijd was ze de beste eter 
van het hele stel. 
Omstreeks half februari ving de copulatie
tijd aan, in deze tijd heeft geen enkele slang 
in het terrarium interesse in voedsel, zelfs 
niet de slangen die niet direct aan het huwe-
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lijksleven deelnemen. Op 15 februari nam 
ik de eerste copulatie waar van het grootste 
~ Python sebae met het d. Meestal blijven 
ze 24 uur vastzitten om dan 24 uur te wach
ten en de dag erop weer te te copuleren. 
To·t mijn grote verbazing constateerde ik 
echter de volgende dag dat het d Boa con
strictor met het ~ Python sebae copuleerde 



en ook werkelijk vast zat. Het ~ kreeg nu 
helemaal geen rust meer en daarom heb ik 
de Boa constrictor verwijderd. Het was ook 
interessant te constateren dat bet andere 
~ Python sebae, dat ruim 3 meter is, onge
moeid werd gelaten. 

HBT-LBGGEN 

Op 8 maart heb ik de laatste copulatie waar
genomen. Twee weken daama werden aile 
slangen, met uitzondering van bet drachtige 
wijfje, uit bet terrarium verwijderd. Om
streeks half april werd bet dikker wordende 
wijfje steeds onrustiger en trachtte ze steeds 
uit te breken, om een geschikte broedplaats 
te zoeken. Ik heb haar zelfs de gelegenheid 
gegeven uit te breken en haar de hele koele 
kamer te Iaten onderzoeken, zodat ze- zelf 
kon zien dat bet terrarium toch wei de beste 
plaats was. lk moet hierbij vermelden dat 
deze slang mij geheel accepteert en nistig 
met zich laat sollen als er maar geen vreem
den bij zijn. 
Het bassin, dat ik inmiddels van een bodem
plaat had voorzien, werd nu zodanig afge
dekt, dat er slechts een klein,e opening over
bleef om in en uit te kruipen, en voor mij 
om waarnemingen te kunnen doen zonder 
bet dier te storen. N a enige dagen werd deze 
plek geaccepteerd, hetgeen ik opmaakte uit 
bet feit dat de nogal labiele opstelling van. 
deze kunstgrot geen enkele maal werd ver
schoven, wat normaal elke nacht wei ge
beurt. 
lk verwachtte dat ze evenals de vorige keer 
in de nacht haar eieren zou leggen, doch 
tot mijn verbazing merkte ik dat ze op 
28 april 1972 om half vier 's middags juist 
bezig was de gelegde eieren op een grate 
hoop te schuiven, door alsmaar ,.A"Ond de 
eieren te schuiven en de kring steeds kleiner 
te maken, tot alles op een grote hoop ge:.. 
frommeld was en de slang bet geheel vol
komen kon afsluiten. 
De volgende dag vond ik een uitgestoten ei 
dat bij controle bevrucht bleek te zijn. Ver
moedelijk heeft ze dit aileen maar gedaan, 
omdat ze anders niet goed kon liggen om 
de rest af te dekken. De tweede week heeft 
ze nogmaals een ei uitgestoten, waar ze ken
nelijk ook last van had. Dit ei heb ik onder
gebracht in de warme ruimte onder bet ter-

rarium, in een gleen pot op vochtig mos 
en afgedekt met een eterniet pl~atje, zodat 
bet geheel goed vochtig bleef. 

HET BROEDEN 

De eerste twee weken hield ik de vochtig
heid tussen 70 en 900fo. De temperatuur in 
bet terrarium was 's nachts en overdag als 
de zon niet scbeen 25 tot 26°C. Bij zonne
schijn Iiep de temperatuur op tot rond ~3°C. 
De contacttemperatuur van bet broedbassin 
werd op ongeveer 27°C gehouden en de 
slang verhoogde deze temperatuur tot 29 a 
30°C. Ze blies regelmatig Iucht tussen de 
eieren, waarschijnlijk voor de zuurstofvoor
ziening. Ze lag evenals de vorige keer ook 
nu weer met de kop als sluitstuk bovenop 
de eieren. 
N a twee weken kwam de slang er plotseling 
af, begon wat te drinken, was onrustig en 
zocht naar iets. Dit was voor mij een teken 
dat er iets niet naar wens verliep. De tem
peratuur van de eieren was tamelijk hoog, 
30°C, en van de omgeving nog iets boger, 
bovendien was de: vochtigheid laag, onge
veer 700/o. Nadat de contacttemperatuur 
werd verlaagd en de vochtigheid werd opge
voerd, hield de slang zich rustig en bleef 
weer op de eieren. Ik zorgde er nu voor dat 
de temperatuur van bet bassin niet meer ho
ven de 27°C kWam en ik voerde de vochtig
heid op tot 80 a 950/o. Hiervoor had ik 
10 liter water per dag nodig. Twee maal 
daags spoot ik met een verstuiver 2 liter 
water .de bak in, een druppelaar druppelde 
nog eens 5 liter per dag op de gaskachel en 
een verstuiver, die onder bet terrarium op
gesteld was, verstoof ook nog eens 2 liter 
per dag. Door ook af en toe water te Iaten 
druppelen onder de bodemplaat hield ik bet 
contactvocht op peil. 
Reeds na een maand constateerde ik dat de 
eieren beboorlijk waren gerimpeld en ge
deukt. Het geheel zag er allesbehalve ple
zierig uit en begon ook nog te ruiken. Ben 
onvolgroeid ei werd voorzichtig door mij 
verwijderd. Daar de slang dit niet graag toe
liet, moest ik dit doen als zij er even afkwam. 
Dit ei bleek de veroorzaker van de stank te 
zijn. Het ei barstte uit zichzelf open, stolde 
spoedig weer en verhardde. Ben niet te ver
wijderen onvolgroeid ei is toen spoedig gaan 
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Fig. 3. Het ei dat op 22 juli, dus drie dagen voor
dat de eieren begonnen uit te komen, ward geopend. 
Het embryo leefde en ward In daze couveuse gelegd. 
Op 26 juli ward het dier zelfstandlg . Foto: S t e
v ens. 

vermossen en leverde geen gevaar meer op 
(het ei dat er tegenaan lag is uitgekomen). 
Gedurende de eerste twee maanden kwam 
de slang er nog verschillende malen af en 
ik constateerde dat het temperatuurveiscbil 
tussen omgeving en eieren langzaam terug
liep. Was in het begin het broedsel en de 
slang 3°C warmer, later verminderde dit tot 
2 en 1 °C. lk kreeg de indruk dat de slang 
van het nest ging om bij te warmen op de 
plaats waar de kachel zicb bevond. Het was 
wei vreemd dat zij geen enkele keer 's mar
gens het nest verliet maar meestal in de 
rniddag en een enkele keer in de vooravond. 
Na twee maanden werden de eerste ·ver
moeidheidssymptomen waargenomen. De 
slang zag geen kans meer het nest op een 
hogere temperatuur te houden dan de om
geving. Op een keer zag ik dat ze in de zon 
lag te koesteren en daarna terugkroop om 
de verkregen warmte af te geven aan de 
eieren. Misscbien gebeurt dit in de natuur 
ook. 
De eieren bleven er slecht uitzien. Merk-

waa:rdig genoeg ging het afgezonderde ei 
geheel pral staan en vertoonde een totaal 
ander beeld dan de bebroede eieren. Het 
stood geheel gespannen terwijl de bebroede 
eieren een hoop frommels waren. Er stonk 
echter niets en de slang bleef waakzaam, 
want ze stoof op me af als ik aan de eieren 
kwam wanneer ze er a.f was. Het was of de 
slang in de gaten had dat ik bet niet ver
trouwde en een eitje wilde stelen, hetgeen 
me dan ook pas op 12 juli lukte. Dit ei be
vatte · een haast volgroeid embryo, gewicht 
65 gram, lengte 49,5 em, gewicht ei· 160 
gram. Het embryo leefde nog 24 uur. 

Inrniddels had ik de contacttemperatuur op
gevoerd tot 28 a 29°C om de slang wat te 
helpen; het vochtgehalte hield ik op onge
veer 950/o. Op 22 juli sloot de slang het nest 
niet meer in zijn geheel af, maar liet een 
plek hoven open. Er lag echter een losge
raakt ei naast de slang. Dit bevatte een le
vend embryo dat ik met dooierzak en al op 
een schoteltje in een soort couveusc legde 
bij 30°C en dat vochtig gehouden werd met 
0,80/o zout bevattend water. Ik heb aileen 
bet vlies van het k9pje verwijderd. ~ 
Deze slang is op 26 juli zelfstandig gewor
den en is blijven Ieven. 
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Fig. 5-11 . Het uitkomen van de eieren. Aile toto's: 
Munnig Schmidt. 

HET UITKOMEN 

In de ochtend van de 25e juli constateerde 
ik dat het eerste slangetje zijn kopje uit het 
ei stak. Moeder slang lag er nog wei omheen 
om bet geheel te bewaken, maar bedekte de 
eieren niet meer. In de loop van de dag 
staken overal kopjes uit eieren, maar geen 
enkel slangetje verliet bet ei. De moeder 
slang liet mij wei kijken en foto's maken, 
maar ik mocht er niet aan komen, want dan 
werd ze wild. Op 26 juli verliet bet eerste 
slangetje het ei, op 27 juli volgden er meer 
en toen ging bet regelmatig verder. Moeder 
slang bleef bet nest verzorgen en wroette 
's nachts in de eieren om de onder-ste vrij 
te maken. 
Een slang die eenmaal bet ei verlaten had 
keerde niet meer terug. De moeder· slang 
bleef alert, ze werd zeer kwaad toen ik ceo 
jong slangetje verwijderde. Ze ging zelfs zo 
ver dat ze bleef sissen totdat ik bet terug
gelegd had. Op 30 juli ging de moederslang 

Fig. 12. Een reeds geopend el, waar het jong rustig 
In blljft zltten. Foto: Foe k e m a. 

hoven op de eieren liggen en perste de laat
ste jongen uit de· eieren. Ook deze slange
tjes bleven Ieven. Hierna ging de moeder
slang vervellen en de interesse voor de 
jongen en bet nest verdween op slag. 
Meestal verliet de jonge slang het ei 24 uur 
na bet doorbreken van de eiwand. 

Als laatste verbrak het zorgvuldig apart ge
zette slangetje in het pral staande ei met 
zijn eitand de eiwand. Merkwaardig genoeg 
is het daarbij gebleven. Na enkele dagen 
bleek bij opening dat de ingewandeo uit een 
opening in de buik puilden. Het diertje was 
dood maar wei volgroeid. Vermoedelijk was 
een te vee! aan vocht de oorzaak van het 
pral staan van dit ei. 

Het gewicht van de slangen bij de geboorte 
was ongeveer 100 gram, hun lengte ruim 
60 em. Er zijn 29 jonge slangen uitgekomen 
die alle levensvatbaar bleken. Geteld wer
den 36 eieren, waarvan 2 onbevrucht, 4 on
volgroeid en 2 opengemaakt. Waarschijnlijk 
werd bij bet tellen een vergissing gemaakt, 
maar de mogelijkheid is ook niet uitgeslo
ten dat er een tweeting bij heeft gezeten. 
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Fig. 14-15. De eitand van de jonge pythons. Fete's: 
Munnig Schmidt. 

CONCLUSIE 

Het broeden met Python sebae in gevangen
schap is mogelijk. Er zijn geloof ik twee 
belangrijke voorwaarden waaraan voldaan 
moet worden: 
1) de temperaluur en luchtvochtigheid moe
ten juist zijn; de temperatuur vooral niet te 
hoog en de vochtigheid niet te laag; 
2) het is noodzakelijk dat de slang geheel 
aan de omgeving gewend is en zijn verzor
ger in het terrarium accepteert. Een uitste
kend hulpmiddel hierbij is het om de slang 
zo nu en dan uit de hand te voederen; hij 
accepteert zijn verzorger dan als een pret
tig gebeuren. 

SUMMARY 

A report is given of the successful breeding 
of Python sebae in captivity. 
In 1970 the female was breeding for the 
first time. Though the eggs proved to be 
ferti lized, they became spoiled and no young 
hatched (M u n n i g S c h m i d t, 1971). 
April 28, 1972, the snake produced eggs for 
the second time. Copulations had taken 

Fig. 13. Het uitkomen van eieren. Foto : M u n n I g 
Sc hmidt. 

place between February 15 and March 10. 
During breeding the temperature around 
the snake was kept between 25 and 27°C, 
the humidity of the air between 80 and 950fo. 
The first weeks the temperature of the 
female seemed about 3°C higher. After one 
month the eggs were not looking very well , 
they were dirty and wrinkled. The difference 
in temperature -between the snake and its 
surroundings disappeared. More and more 
often she left the eggs for a few hours 
to bask in the sun or near a heater. 
On July 25 the first eggs hatched. The young 
stay for about 24 hours in their egg after 
opening it. July 30 the last young left their 
egg. The mother-snake sloughed and started 
feeding again. 

AU together 29 young ones were born and 
proved healthy, 2 eggs proved to be unfertile, 
4 eggs contained ill developed embryo's and 
2 eggs were opened during breeding to check 
development. The young measured about 
60 em and weighed about 100 g. 

Llleratuur 
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J. B I ok 
Lassuslaan 18, Dieren. 

Belevenissen met een kleine agame van Formosa, 
Japalura swinkonisii 

lngezonden november 1971. Drs. B I o k constateert 
dat Japalura swlnhonlsll een geschikt terrarlumdler Is. 
lnhoudsoverzicht: in Ieiding - uiterlijk en- gedrag -
eerste ervaringen - jongen - experimenten met vrljere 
huisvesting - verdere ontwikkeling van de jongen -
summary. 

IN LEIDING 

Hoewel bet me spijt dat ik weinig meer in
formatie kan geven dan mijn eigen ervarin
gen, moet bet toch even van bet hart: voor 
mij is een terrarium niet meer compleet zon
der Japalura swinhonisii. 
Na twee jaar plezier van deze dieren gehad 
te hebben ben ik ervan overtuigd, dat dit 
een terrariumdier bij uitstek is, speciaal ge
schikt voor oerwoudterrarium of palludaria. 

UITERLIJK EN GEDRAG 

Japalura is een kleine vleesetende boom
agame afkomstig van Formosa. De volwas
sen mannetjes me ten zonder staart 9 tot 10 
em, met staart 20 em. De dieren zijn niet 
opvallend fraai gekleurd maar gewoon licht
bruin. De rug is wat donkerder met dwarse 
Iichte banen. Vanaf de nek lopen twee gele 
strepen over de rug tot op de flanken. De 
keelzak is klein en vertoont een schaakbord
achtige tekening door banen witte vlekjes. 
De vrouwtjes zijn wat mitlder fors gebouwd 
en hebben wat smallere gele banden en een 
kleiner kopje met een vrij stompe neus. 
Het meest interessante van dit dier is echter 
niet bet uiterlijk maar bet karakter. Kort 
samengevat komt bet bier op neer: ze zijn 
dynamisch en Ievendig maar niet hinderlijk 
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druk of nerveus. De mannetjes zijn zeer 
heldhaftig en trots in hun rivaliteitsgedrag. 
Voor de vrou~jes zijn ze echter een en al 
tederheid. 
De dieren zijn beslist niet kieskeurig wat 
voedsel betreft. Voor andere dieren verto
nen ze geen enkele vijandigheid, maar zijn 
ook voor niets bang en niet schuw. In bet 
terrarium zijn ze altijd te zien op een be
haaglijk plekje in de warmte of op een lager 
gelegen rustplaats. De dieren verlangen een 
vrij hoge luchtvochtigheid, boger dan 55°/o, 
en zijn dol op water, in vijvertjes om te ba
den, en gespoten op de planten om te 
drinken. 
De voortplanting Ievert in bet terrarium 
nauwelijks problemen op. De jonge dieren 
heb ik wei afzonderlijk groot gebracht om 
geen risico te lopen. Met hun ondeugende 
kraaloogjes, koddige kopjes en hun gezellig 
gedrag stelen ze voortdurend de show en 
bet hart van uw vrouw, waardoor de ver
zorging ook tijdens uw afwezigheid gewaar
borgd is. 

EERSTE ERVARINGEN 

Na aankoop van bet paar, door mijn vrouw, 
was ik aanvankelijk zeer kritisch en met mij 
vele andere reptilofielen, die een vraatzuch
tig en bijterig gedrag van het dier veronder-



stelden. AI zeer spoedig bleek het tegenge
stelde waar te zijn. Het paar had het vee! 
te druk met sex. De man liet het wijfje geen 
moment uit het oog en seinde voortdurend 
met kopknikkende bewegingen. 
Na een paar weken kreeg de man een grote 
dikke bobbel op zijn onderkaak. Daar ik 
bang was voor besmettingsgevaar zette ik 
hen enige weken apart. De bobbel werd dik
ker en dikker. Tenslotte kon ik het niet Ian
ger aanzien. Met een schoongebrand scheer
mesje heb ik een kleine snede gegeven en 
onmiddellijk kwam er een dikke dot pus uit. 
Na goed leegdrukken heb ik er terramycine
zalf in gedaan en ook in de bek. Gedurende 
vijf dagen gaf ik hem iedere dag een nieuw 
portie in de bek. Het wondje genas prachtig 
en onze jap heeft nooit meer bobbels gehad. 
Deze ziekte kan een Pseudomonas-infectie 
geweest zijn. Een ziekte die ook vee! bij 
Anolis carolinensis voorkomt en zeer be
smettelijk is voor vele andere hagedissen. 

JONGEN 

Het wijfje was herhaaldelijk dik en begroef 
haar eieren op precies dezelfde plaats als 
A no/is sabanus. De eieren zijn echter groter, 
ronder en iets bruinig. 

Fig. 1. Japalura swlnhonlsll. Foto: B I o k. 

Tot mijn grote vr.eugde werd ik op een 
goede dag verrast door mijn vrouw met een 
stralende blik. In een klein bakje had ze 
twee kleine jappies. Ze hadden zich verra
den door heen en weer te hollen boven in 
het grote terrarium. Uit angst voor de vraat
zucht van andere dieren had ze die dag be
steed aan het vangen van de peutertjes. Dat 
was 7 augustus 1970. De twee volgende 
dagen leverden nog twee exemplaren op. De 
vier verschilden reeds in grootte toen ze een 
dag oud waren. De eerste vervelling kwam 
na ongeveer vijf weken. Op 20 september 
miste ik een achterblijvertje. De overgang 
van zomer naar winter ging gepaard met 
voedselschaarste. Gekweekte voedseldieren 
had ik nog te weinig toen het weideplankton 
plotseling schaars werd. Gelukkig kwamen 
de andere dieren er doorheen, waaronder 
een achterblijvertje en een koploper. 

EXPERIMENTEN MET VRIJERE 
HUISVESTING 

In mijn nieuwe huis in Dieren kreeg ik meer 
ruimte en gaf de jonge jappies een grotere 
bak. De winter kwamen ze door met kleine 
meelwormen, huiskrekels en meelmotlarf
jes. Dit grovere voedsel ging gepaard met 
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snelle groei. 
Na mijn verhuizing wilde ik proberen de 
oude jappies in een grote plantenbak met 
boomstronken en spotlights los in de kamer 
te houden. Dit hebben ze enige maanden 
volgehouden, waarbij ze wei in de planten 
en stronken bleven maar zich steeds minder 
Iieten zien. Te laat kwam ik tot het inzicht 
dat de dieren aan het verzwakken waren. 
Het wijfje was hoog zwanger. Weer in bet 
terrarium teruggeplaatst bleek ze dermate 
uitgeput dat ze stierf. In haar eileiders zaten 
zeven eieren met zeer kleine, mooie levende 
embryo's. De man was ook vermagerd, kre
kels en meelwormen waren onvoldoende 
geweest en het voortdurend te droge milieu 
was hen zeer slecht bekomen. 
Inmiddels was het zomer geworden en had 
ik in de tuin een buitenterrarium gemaakt 
voor de kameleons. Ik besloot de jap ook in 
de zon te zetten. Na 'n week keek hij al wat 
vrolijker uit zijn ogen en was nog niet ont
snapt; dit gebeurde echter de volgende dag. 
Een hele zondag observeren en ja boor, hij 
klom in een hoge tak en van daaruit sprong 
hij over de schutting. Ik was blij dit gezien 
te hebben, na het opbinden van diverse tak
jes gebeurde het niet meer. Na drie weken 
oefenen lukte het jap echter opnieuw. Speur
tochten leverden niets op, aile tuintjes en 
struikjes heb ik uitgekamd, tenslotte aile 
jongetjes uit de buurt een beloning in bet 
vooruitzicht gesteld. Drie maanden nadat 
Japalura weggelopen was kwamen de jon
gens zeggen dat ze een kameleon gezien 
hadden. Na het tonen van foto's twijfelde 
ik echter en dacht, dat ze een Lacerta vivi
para gezien hadden. Twee weken later trof 
ik mijn vrouw hoogst opgewonden in de 
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tuin; ze had jap gezien en vijf minuten later 
was hij gevangen. ~ 

VERDERE ONTWIKKELING VAN 
DEJONGEN 

Jap-junior had intussen een aardig formaat 
gekregen maar was nog wei kleiner dan zijn 
vader. Het bleek onmogelijk deze twee bij 
elkaar te houden. Sindsdien zit jap-senior 
apart. Merkwaardigerwijs trokken de vrouw
tjes zich van rivaliteit niets aan. Ze hadden 
soms wei de neiging om te verslappen. Een 
paar maal moest ik ze weer apart zetten en 
wat extra voedsel, drinken en vitamine ge
ven. Het jongste vrouwtje is nog steeds een 
achterblijvertje, zij woont nu samen met de 
vader. Het oudste vrouwtje echter is goed 
stevig en vermoedelijk zwanger van haar 
broer. Ik ben zeer gespannen in mijn ver
wachtingen en hoop eens de niet meer ge
importeerde Japalura swinhonisii aan te 
kunnen bieden aan serieuze liefhebbers en 
zo het aantal terrariumdieren, dat in gevan
genschap gekweekt is, te helpen vergroten: 

SUMMARY 

The author tells about his experiences with 
Japa/ura swinhonisii in captivity. This little 
agama from Taiwan proved to be a suitable 
and very funny species for the terrarium. 
They require an air-humidity over 550/o. 
During the first year eggs were produced 
several times and hurried in the terrarium. 
Four hatched, three of the young grew up 
well. 


