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De betekenis van de herpetogeografische dienst 
van Lacerta 

lngezonden februari 1973. De heer B e r g m a n s, 
thans beheerder van de Herpetogeografische Dienst, 
Iicht in dit artlkel toe wat deze dlenst inhoudt, wat 
hlj zich ten doer stelt en hoe doze doelelnden worden 
nagestreefd. 
lnhoudsoverzlcht: inlelding - de Herpetogeografische 
Dienst - wetenschappelijk onderzoek - waarom her
petogeografle? - werkwijze van de Herpetogeogra
flsche Dienst - literatuur. 

IN LEIDING 

Wanneer de leden van de Nederlandse Ver
eniging voor Herpetologie en Terrarium
kunde zich in bet kader van hun herpetolo
gische belangstelling in de eerste plaats zou
den bezig houden met de amfibieen en rep
tielen die in Nederland voorkomen, zou dat 
een vanzelfsprekende zaak lijken, die geen 
nadere verklaring behoefde. Het is daaren
tegen niet gemakkelijk oorzaken of redenen 
aan te wijzen voor bet feit, dat juist bij velc 
Lacerta-leden weinig aandacht bestaat voor 
bet 'eigen' kruipend gedierte. 
Een aantal, zo niet de meeste, van de in
heemse soorten amfibieen en reptielen zijn 
taxonomisch, biologisch noch ·ecologisch 
goed bekend en bieden ideate studieterre:
nen voor natuurliefhebbers met een speciale 
belangstelling voor deze diergroepen, voo: al 
doordat waarnemingen in bet veld vrijwel 
onbeperkt mogelijk zijn, terwijl men er geen 
dure expedities voor behoeft te ondernemen. 

DE HERPETOGEOGRAFISCHE 
DIENST 

Een kleine 30 jaar geleden reeds ontstond, 
binnen de toen nog overzichtelijk kleine 
groep Lacerta-leden, bet idee om een dienst 
op te richten die zich speciaal op de studie 

van bet inheemse herpes zou gaan toeleg
gen. Deze Herpetogeografische Dienst (ver
der aan te duiden als H.G.D.) zou, met hulp 
van de leden van Lacerta, gegevens gaan 
verzamelen over de N ederlandse herpeto
fauna, niet aileen om hiaten in ooze kennis 
van deze fauna aan te vullen maar ook om, 
steunend op de verworven kennis, waar no
dig bij natuurbeschermende instanties aan 
te dringen op bescherming van bedreigde 
soorten amfibieen en reptielen. 
De activiteiten van de H.G.D. zijn in de loop 
der jaren, hoewel niet van aard veranderd, 
aanzienlijk in omvang toegenomen, hetgeen 
blijkt uit de omvang van de door de H.G.D. 
verzorgde publikaties. Deze, de zoge~eten 
Herpetogeografische Verslagen, verschenen 
in 1946, 1947, 1951 en 1964, en telden res
pectievelijk 2, 4, 19 en 72 bladzijden. 
Uit contacteD met Staatsbosbeheer kwam in 
1955 de totstandkoming van een natuurre
servaatje voor de vroedmeesterpad voort. 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Zoals reeds werd opgemerkt is er over ver
schillende in ons land voorkomende amfi
bieen en reptielen eigenlijk maar weinig 
bekend. Van de Bun d (1964) kon bij
voorbeeld over slechts vijf exacte waarne
mingen over de voortplantingstijd van de 
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groene kikker bescbikken; van de knoflook
pad zijn, sinds de ontdekking van de soort 
in ons land in 1897, in totaal slechts een 
honderdtal waarnemingen geregistreerd 
(P e l t & V a n B r e e, 1965), en van de 
Nederlandse ringslangen bleek nog vrij kort 
geleden zo weinig materiaal in verzamelin
gen aanwezig, dat bet onmogelijk was te be
paleo tot welke ondersoort onze ringslangen 
moeten worden gerekend (P e I t & V a n 
B r e e, 1965). 
Men kan zich afvragen aan welke omstan
digheden in bet verleden deze gebrekkige 
kennis van bet Nederlandse herpes is te 
wijten. Bij bestudering van de bestaande 
literatuur blijkt, dat er in vroeger jaren bin
nen de Nederlandse vakherpetologie nooit 
veel aandacht voor bet Nederlandse herpes 
heeft bestaan. Er zijn vele, weinig omvang
rijke publikaties, veelal verslagen van waar
nemingen, en zeer weinig meer uitgebreide 
studies. Met name heeft zich op dit gebied 
geen wetenschappelijke traditie ontwikkeld. 
Twee ontwikkelingen van meer recente da
tum zijn te bespeuren aan de universiteiten 
van Amsterdam en Nijmegen. In bet begin 
van de zestiger jaren begon een kleine reeks 
publikaties van resultaten van onderzoek 
naar amfibieen en reptielen in Nederland, 
een onderzoek onder auspicien van bet toen
malige R.I.V.O.N. en bet Zoologisch Mu
seum te Amsterdam, ten dele speciaal over 
het voorkomen en de biologie van de niet 
algemene soorten. 
Alhoewel in deze publikaties onveranderlijk 
wordt gewezen op de onbekendheid van vele 
aspecten van de biologie en ecologie van 
zulke soorten, waarmee het wetenschappe
lijk belang van voortgezet onderzoek van 
een stevig argument is voorzien, heeft zulk 
onderzoek niet plaatsgehad, althans niet 
meer vanuit bet Zoologisch Museum. Wei 
worden vanuit · dit instituut, door biologie
studenten in bet kader van hun doctoraal
studie, incidentele onderzoekingen gedaan 
over de taxonomie en de verspreiding van 
amfibieen in Nederland of delen van Neder
land. 
Van groter belang zijn vooralsnog de recen
te onderzoekingen over Nederlandse amfi
bieen, geleid vanuit de afdeling Dieroecolo
gie van bet Zoologisch Laboratorium van de 
Katholieke Universiteit van Nijmegen. 
Het is inrussen verheugend te kunnen op..: 
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merken, dat de publikaties van de H.G.D. 
steeds in de wetenscbappelijke literatuur 
worden geciteerd. Daarin ligt de volledige 
erkenning van bet belang van de 'amateuris
tische' activiteiten van Lacerta-leden en de 
H.G.D. op bet terrein van de studie van bet 
N ederlandse herpes. 

WAAROM HERPETOGEOGRAFIE? 

De oorspronkelijke doelstellingen van de 
H.G.D., kennisvermeerdering en bijdragen 
tot natuurbescherming, zijn reeds genoemd. 
Uit bet voorgaande bleek tevens dat de 
H.G.D. effectief aan de verwezenlijking van 
zijn doelstellingen kan werken. Blijkens in
formele berichten van bet Ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk 
wordt bij dit departement hard gewerkt aan 
de totstandkoming van een besluit, waarbij 
aile inbeemse reptielen en amfibieen tot be
scbermde dieren worden verklaard (en niet 
aileen de adder, zoals een aantal maanden 
geleden sommige kranten berichtten). De 
afkondiging van dit besluit zou reeds op 
korte termijn te verwachten zijn. 
Het lijkt alsof hiermee de tweede doelstel
ling van de H.G.D. overbodig wordt. Met 
de verklaring dat een diersoort bescbermd 
is, is die soort dat in de praktijk nog lang 
niet. Tal van bedreigingen blijven onvermin
derd voortbestaan. Nederland raakt in toe
nemende mate bebouwd en vervuild. Een 
aantal plantaardige en dierlijke organismen, 
die worden beschouwd als indicatoren voor 
de goede kwaliteit van de Iucht of bet water 
waarin zij Ieven, zal men in ons land niet 
meer vinden. Ecbt schoon oppervlaktewater 
komt in Nederland "niet meer voor, en al
hoewel niet zonder meer geldt dat amfibieen 
en reptielen vervuild water mijden staat wei 
vast dat, vooral in de dichte bevolkings- en 
industriecentra, de graad van vervuiling van 
vele, vroeger bijvoorbeeld rijkelijk inet kik
kers bevolkte sloten en andere wateren zo 
ernstig is, dat er nauwelijks enige vorm van 
boger Ieven meer in· mogelijk is en dat met 
de gevarieerde vegetatie en bet bijbeboren
de voedseldierenbestand ook de kikkers en 
andere gewervelden eruit' verdwenen zijn. 
Wie als terrariumhouder de goede gewoon
te heeft om regelmatig buiten insecten voor 
zijn terrariumdieren te vangen is bet vast 



opgevallen, hoe bet met de insecten allengs 
slechter gesteld raakt. Het worden er voort
durend minder, minder soorten en minder 
individuen. Biotoopvemietiging door de zich 
uitbreidende steden- en wegenbouw, of door 
verontreiniging met afvalstoffen of bestrij
dingsmiddelen, zijn meestal de directe of 
indirccte oorzaken. 
In die gebieden waar de aile natuur opslok
kende stedebouw nog wordt beteugeld vormt 
bet verkeer vaak een directe bedreiging voor 
amfibieenpopulaties in de paartijd, wanneer 
massale trekbewegingen naar de paaiplaat
sen optreden. Een reden temeer voor natuur
liefhebbers om bet gebruik van de auto zo 
veel mogelijk te vermijden. In bet Neder
landse wegverkeer vallen jaarlijks ruim 3000 
doden en 60 000 tot 70 000 gewonden, maar 
ook is de auto een van de voomaamste ver
vuilers van de zee, vergiftigt bij vooral kin
deren (in steden) en planten met lood, 
slokt hij door steeds meer wegen te eisen 
veel van onze laatste natuurgebieden op en 
rijdt hij, behalve veel salamanders en pad
den, bijvoorbeeld ook 1500 reeen per jaar 
dood en onze laatste dassen. 
Een andere vorm van bedreiging voor som
mige amfibieen is bet verbruik voor wetcn
schappelijke experimenten, hetzij door stu
denten tijdens hun opleiding, hetzij door 
gevormde onderzoekers. Niet aileen de kik-

Fig. 1. De meldin~skaart die de Herpetogeografische 
Dienst momenteel m gebrulk heeft. 

Bijzondc.orh~c:n waarnc:ming: 
Vak 

Latijnsc.o naam: 
Datum: 

N~c:rlandsc: naam: 

kers lopen hierbij gevaar, maar tegenwoor
dig ook salamanders (V a n d e r M e u I e n, 
1971). De omstandigheden waaronder bij
voorbeeld tijdens de universitaire biologic
en medicijnenstudies kikkers worden ver
bruikt zijn voorzover ik ze ken verre van 
ideaal. Een betere kennis van de verzorging 
van deze dieren zou in zulke gevallen on
middellijk tot een verlaging van bet aantal 
verbruikte proefdieren kunnen leiden. Voor 
zover bet verbruik van proefdieren niet is te 
vermijden, biedt bet kweken van deze die
reo uiteraard de beste oplossing om schade 
aan bet natuurlijke hestand tegen te gaan. 
Het Centraal Proefdierenbedrijf van de Me
dische Faculteit te Rotterdam is, uitgaande 
van deze overweging, begonnen met de 
kweek van groene kikkers (V a n d e r 
K o o ij, 1971). Het is mij niet bekend of 
dit nu met succes gebeurt. 
Er zijn ongetwijfeld nog andere vormen van 
bedreiging te noemen waaraan bet Neder
landse herpes, of een deel daarvan, bloot 
staat. Het gaat mijns inziens niet te ver om 
te stellen dat, bij de huidige algemene na
tuurafbraak, elke bedreiging van een soort 
of soortengroep er een te veel is, en zo mo-

. gelijk moet worden afgewend. Hiertoe dient 
men zulke bedreigingen allereerst te onder
kennen en zo mogelijk hun omvang vast te 
stellen. Daarvoor is bet weer nodig zo veel 
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mogelijk te weten van de stand van zaken 
bij de afzonderlijke soorten. In het geval van 
de Nederlandse amfibieen en reptielen zijn 
Ieden van Lacerta de aangewezen mensen 
om op grote schaal gegevens te verzamelen 
en in het archief van de H.G.D. te bundelen. 
Tenslotte zij nogmaals benadrukt dat er voor 
Nederlandse herpetologen (of het nu ama
teurs betreft of vakbiologen) geen idealer 
werkterrein bestaat dan de studie van de 
eigen fauna. 

DE WERK.WIJZE VAN DE 
HERPTOGEOGRAFISCHE DIENST 

De werkwijze van de H.G.D. is vrij eenvou
dig. Aan Lacerta-leden en ook aan andere 
geinteresseerden worden meldingskaarten 
verstrekt waarop de bijzonderheden van een 
bepaalde waarneming kunnen worden inge
vuld. Uit de reeds op de kaarten gedrukte 
tekst wordt men gewaar om welke gegevens 
bet in de eerste plaats gaat. De waarnemin
gen moeten amfibieen of reptielen in Neder
land betreffen. Per kaart vermeldt men een 
waarneming van een soort. N a terugzending 
aan de H.G.D. worden deze kaarten in een 
systeem opgeborgen. Indien de H.G.D. pu
blikaties bereiken, waarin nieuwe gegevens 
voorkomen, worden deze eveneens op kaar
ten in bet archief ondergebracht. Buiten La
certa zijn verschillende andere personen of 
groeperingen op gelijke wijze actief, en waar 
mogelijk wordt gestreefd naar een onder
tinge coordinatie. 
Bij elkaar vormen de verzamelde kaarten 
een uniek depot van gegevens met behulp 
waarvan het de H.G.D. mogelijk is van tijd 
tot tijd rapporten met aanvullende gegevens 
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over de verspreiding, biologie en ecologie 
van de Nederlandse herpetofauna te publi
ceren, dan wei in sartienwerking met andere 
in~tellingen bij te dragen aan de bevordering 
van natuurbeschermende maatregelen. 

Meldingskaarten kunnen aan bet hoven dit 
artikel vermelde adres worden aangevraagd. 
Werkgroepen gelieve zo veel mogelijk geza
menlijke aanvragen in te sturen. 

SUMMARY 

The Dutch Society for Herpetology has a 
service for the registration and study of the 
distribution of reptiles and amphibians in 
the Netherlands. This resulted in several 
publications on this subject ('Herpetogeogra
fische Verslagen', published in 1946, 194 7, 
1951 and 1964). There are many important 
reasons for continuing this work. Members 
of the society are told how to help the 
service. 
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G. M. M. F o e k e m a 
Kruisstraat 9, Utrecht. 

Ontwikkeling en voortplanting van Boa constrictor 
Linnaeus in een huiskamerterrarium 

lngezonden oktober 1972. Het kweken met Boa con
strictor wordt beschreven. 
lnhoudsoverzicht: inleiding • de verzorging van de 
dieren - de ontwikkeling' van de ouders - paring -
zwangerschap - de bevalling van wijfje-2 - de bevel
ling van wijfje-1 - worden de jongen steeds In het 
eivlees geboren? • vergelijking met andere auteurs • 
eerste ontwikkeling van de jongen - verspreidlng van 
de jongen • perspectleven voor domesticatie • con
clusies - summary • llteratuur. 

IN LEIDING 

Nadat gedurende vijf jaar Boa constrictor 
in bet terrarium werd verzorgd, wierpen 
twee vrouwtjes kort achter elkaar jongen. 
In dit artikel wordt de manier waarop de 
dieren werden gehouden zo bondig moge
lijk beschreven. De ontwikkeling van de die
ren wordt geschetst. Vervolgens wordt de 
voortplanting beschreven en vergeleken met 
de gegevens, die andere auteurs over de 
voortplanting van Boa constrictor in gevan
genschap geven. 

DE VERZORGING VAN DE DIEREN 

Over dit onderwerp valt veel te discussieren. 
Vooral wat betreft de terrariuminrichtlng, 
de temperatuur en de vochtigheid zijn er 
vele mogelijkheden. In een afzonderlijk ar
tikel hoop ik daar nog eens op in te gaan en 
mijn manier van bet houden van Boa con
strictor toe te lichten. Hier wil ik volstaan 
met een kort resumee van de verzorging, die 
ik na enig experimenteren ben gaan toepas
sen. 
Ik houd Boa constrictor in een eenvoudig 
terrarium zonder bodemgrond en zonder 
planten. De bodem bestaat uit gelakt hard
board of spaanplaat. Tegen de wanden op 

zijn in de hoeken horizontale planken beves
tigd. Dikke takken lopen zoveel mogelijk 
naar de uithoeken van bet terrarium. Op ge
noemde ligplanken en op de bodem, niet ver 
van de wanden, zijn stronken vastgeschroefd. 
Tussen de wanden en die stronken hebben 
de dieren hun schuilplaatsen. Bovenin aan 
de voorkant van bet terrarium bevindt zich 
over de gehele lengte een licbtkap, afge
schermd met volieregaas, waarin een aantal 
T.L.-buizen is gemonteerd. Een borizontale 
tak loopt in de voile lengte onder de licht
kap door, zodat de dieren daar kunnen 
'zonnen' tot op 10 em afstand van de T.L.
buizen. Dat wordt tamelijk vaak door ze 
gedaan. In de bodem weggezonken en ge
deeltelijk overdekt bevindt zich een water
bassin van 50 bij 70 em, waarin een laag van 
10 em water. De maten van bet terrarium 
zijn op bet moment ongeveer 2 bij 1 m, 
hoogte 1,8 m. 
De T.L.-buizen branden gemiddeld circa 
9 uur per dag. De luchttemperatutir in bet 
terrarium buiten de directe omgeving van 
de lichtkap varieert van 20 tot 28 °C, ze 
hangt af van bet weer en van andere toe
vallige omstandigheden. Meestal is ze over
dag 26° C en 's nachts 23° C. De warmte
bron is een kacbel in de kamer waar bet 
terrarium is gebouwd. Deze brandt zomer 
en winter. 
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Een maal per week wordt er flink water ver
stoven in bet terrarium. Voor bet overige is 
de luchtvocbtigbeid laag. Het water in het 
bassin is Ievens drinkwater. De dieren wor
den ad libitum gevoed met laboratorium~at
ten. 
Naast bet voeden (bij wat oudere dieren niet 
vaker nodig dan, zeg, twee maal per maand) 
en bet water verversen bestaat de verzorging 
uit bet wekelijk Iappen van ruiten en verwij
deren van vaste outlasting. Urine ruikt erg 
en wordt kleverig bij opdrogen, daarom 
wordt die opgedweild zodra ze ontdekt 
wordt. 
Deze opsornming geeft. niet zo een leuke in
druk van bet bouden van Boa constrictor. 
De verzorging is in werkelijkheid bijzonder 

Fig. 1. Het terrarium waarln de dieren worden ge
houden. Totale lengte 2,2 m, diepte 1,1 m, grootste 
hoogte 1,9 m. Een plastic waterbassln bevlndt zich 
helemaal rechts In de bodem weggezonken. Foto : 
Foe k em a. 

132 

boeiend en enerverend. Ik heb me hier even
wei willen beperken tot de meest zakelijke 
aspecten. 

DE ONTWIKKELING VAN DE 
OUDERS 

Op 22 augustus 1967 kocbt ik een baby Boa 
constrictor, 51 em lang. Het dier bleek later, 
zowel door onderlinge vergelijking van leng
te van sporen als door sonderen (S z i d a t, 
1968), een mannetje te zijn. AI meteen wer
den wat kleinere volwassen muizen gegeten. 
Het dier groeide snel. Na een half jaar was 
hij 96 em lang en at bij steeds drie muizen 
achter elkaar, doorgaans een mail! per week. 
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Fig. 2. De ontwikkeling van het lichaamsgewlcht 
van een mannetje en drie wljfjes Boa constrictor. 

N a 7 maanden gaf ik hem voor bet eerst 
een jonge rat. Een jaar na aanschaf had bet 
dier de lengte van ongeveer 125 em bereikt. 
Hoewel hij helemaal niet aggressief was 
werd bet toch steeds moeilijker de lengte te 
bepalen. Ik ging daarom over op bet wegen 
van slangen als middel om hun ontwikkeling 
te kwantificeren. Ook bij bijterige individuen 
Ievert dat geen al te grote problemen op, 
omdat men ze aileen maar in een doos of 
emmer hoeft op te sluiten. Ik weeg de die
ren meestal vlak na een vervelling. Ze heb
ben dan normaliter enige tijd niet gegeten 
zodat de inhoud van bet maag-darmkanaal 
de meting niet al te zeer verstoord. 
De ontwikkeling van bet gewicht van o.m. 
bet mannetje is in figuur 2 in beeld gebracht. 
Duidelijk valt er in de eerste helft van 1970 
een kentering waar te nemen. Het voedsel
gedrag van bet dier veranderde toen ook in
grijpend. Vanaf bet begin was hij ontzettend 
vraatzuchtig geweest, daar kwam toen een 
eind aan. Gedurende de eerste helft van 
1970 begon hij minder fel te worden en ging 
minder eten. In juni weigerde hij voor bet 
eerst voedsel, vlak na een vervelling nog wei. 
Pas na twee maanden wilde hij een voor zijn 

,.,, 

doen kleine rat accepteren. Sindsdien is hij 
een betrekkelijk onregelmatige eter gewor
den, die soms erg fel met eten is, en dan weer 
een paar maanden niets wil hebben. Ik inter
preteer deze ommekeer als bet begin van de 
volwassenheid. De slang groeit nog steeds 
door, maar aanmerkelijk langzamer dan in 
zijn jeugd. 
Zomer 1968 kocht ik weer twee baby's Boa 
constrictor, de eerste op 1 juli en de tweede 
op 8 augustus. Deze dieren bleken later bei
de vrouwtjes te zijn, in bet vervolg noem ik 
ze ~-1 en ~-2. Hun lengte was ongeveer 
50 em. Ook deze diertjes waren aile twee 
zeer vraatzuchtig. Toch gaven ze in bet be
gin voedselproblemen, omdat ze de halfwas 
muizen die ik ze gaf af en toe na een of 
twee dagen weer uitbraakten. Ik vreesde 
aanvankelijk voor een ontsteking van bet 
maag-darmkanaal (bv. door Entamoeba in
vadens), maar die vrees bleek ongegrond. 
Door wat kalmer aan te doen met voeren 
gingen de moeilijkheden vanzelf over en na 
enkele maanden kon ik ze ad libitum voeren 
zonder dat ze braakten. Ook deze twee die
ren ontwikkelden zich verder voorbeeldig, 
maar iets minder snel dan bet mannetje. 
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Fig. 3. Copulalle van Boa constrictor. De dieren zijn 
zich aan hat scheiden, het einde van de penis (bo
ven, door een slagschaduw niet te zien) bevindt zich 
nog in de kloaka van het wijfje. Goed 1s een van de 
sporen van het mannetje zlchtbaar. Foto : F o o k o 
m a. 

Zie figuur 2. 
Op 4 apri11970 tenslotte kocht ik een vierde 
Boa constrictor, een bijzonder mooi S? met 
een scherpe tekening, zwart gespikkelde 
onderzijde en een rood gevlekte staart. Het 
land van herkomst zou Equador zijn, de an
dere drie, aile minder indrukwekkend van 
kleur en tekening, zouden uit Colombia ko
men. Bij aanschaf was dit S?-3 al geen baby 
meer maar een slang van 365 gram. Zoals 
in figuur 2 te zien ontwikkelde zij zich snel
ler dan de andere twee vrouwtjes. Ik ben 
ervan overtuigd dat dit geen kwestie van 
gezondheid is, maar van geografische varia
tie: de Boa constrictor uit verschillende ge
bieden zijn niet alleen anders in kleur en 
tekening, maar ook anders in hun uiteinde
lijke grootte. 

PARING 

De eerste poging van het d' om te paren 
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werd waargenomen op 2 november 1971. 
Het dier kroop steeds over de gehele lengte 
van bet lichaam op S?-3 en was erg bewege
lijk met de staart. Heel duidelijk en nadruk
kelijk krabde hij regelmatig met zijn sporen. 

· Ben copula werd niet waargenomen, de cloa
ca van het mannetje bevond zich steeds te 
hoog tegen het lichaam van het vrouwtje. 
Het S?-3 reageerde nauwelijks op de vrijages. 
Af en toe kroop ze langzaam een stukje 
weg, gevolgd door het mannetje. Bij bet 
krabben reageerde ze af en toe heftig met 
een ge'irriteerde beweging van bet acbterl ijf. 
Deze pogingen om te paren herbaalden zicb 
gedurende de maanden november en decem
ber voortdurend. Er werd uitsluitend inte
resse voor S?-3 aan de dag gelegd. Zij was 
op dat moment iets groter dan de andere 
twee, maar tevens bet jongste en vrijwel ze
ker nog niet geslachtsrijp. Ondanks de vele 
urenlange pogingen bleef S?-3 naar aile 
waarschijnlijkheid maagd. Vaak kwam bet 
d' wei op haar tot rust, maar voorzichtige 



inspectie in zulke gevallen wees steeds uit, 
dat de cloaca's niet tegen elkaar zaten en er 
geen penis was binnengebracht. 
Hoewel nooit enige interesse voor de andere 
twee vrouwtjes was getoond werd op 8 janu
ari 1972 bet mannetje in copula aangetrof
fen met ~-2. De paring scheen al vrijwel 
voorbij, omdat de dieren zich reeds van el
kaar los maakten. Van dit moment maakte 
ik enkele opnamen (fig. 3). 
De pogingen om met ~-3 te paren gingen 
nog enige tijd door, voor zover na te gaan 
steeds zonder succes. Bind januari scheen 
de paartijd voorbij, op 24 januari werd voor 
bet laatst een poging waargenomen. 
Inmiddels is gebleken dat bet paren niet 
strict een maal per jaar gebeurt en ook niet 
aileen 's winters. Bind juli 1972 begon bet 
mannetje opnieuw ~-3 te belagen. Op dit 
moment (eind september) is hij daar nog 
steeds van tijd tot tijd mee bezig. 

ZWANGERSCHAP 

Uiteraard hoopte ik dat ~-2 zwanger ,·;as. 
Zeker was ik bepaald niet, met name vroeg 
ik me af of ze al geslachtsrijp zou zijn gezien 
haar leeftijd van nog maar 31/2 jaar. Ook 
was ze, met haar 51h. kg lichaamsgewicht, 
bepaald niet groot te noemen. Ik schatte haar 
niet Ianger dan 175 em. 
Behalve de waargenomen copulatie berust
te mijn hoop op de plotselinge voedselwei
gering van ~-2. Ze was altijd bijzonder 
vraatzuchtig geweest maar te beginnen met 
januari weigerde ze. Ook ~-1 wilde trou
wens niet meer eten, maar daat hechtte ik 
minder betekenis aan omdat zij altijd min
der fel met eten was geweest dan ~-2. Oat 
zij, met haar lichaamsgewicht van amper 
3 kg, jongen zou kunnen krijgen hield ik n:et 
voor mogelijk. 
De voedselweigering van beide dieren hield 
aan, maand na maand. Zowel ~-1 als ~-2 
lagen overdag op de tak vlak onder de licht
kap, waar bet enige graden warmer is dan 
in de rest van bet terrarium. Voorheen de
den ze dat ook wei, maar onregelmatig. Bei
de dieren werden ongeveer halverwege bet 
lichaam dik. Toch geloofde ik niet in zwan
gerschap. De verdikking voelde namelijk 
niet stevig aan, als men er in kneep veerde 
bet lichaam in, om bij loslaten weer vol te 

springen. Het.·leek wei op een zacht opge
pompte luchtband. Juist enkele maanden te
voren had ik een slang gehad met een lucht
oedeem, en bet gezwollen lichaam van dat 
dier voelde net zo aan als bet verdikte ge
deelte van bet lichaam van de twee boa's. 
Het enige verschil was, dat bij bet dier met 
bet luchtoedeem de verdikking zich tot aan 
de cloaca voortzette, hetgeen bij de boa's 
niet bet geval was. 
Het genoemde luchtoedeem was vanzelf 
weg gegaan zonder schadelijke gevolgen ach
ter te Iaten, ik maakte me daarom geen zor
gen over de twee boa's. Wei werden beide 
dieren, ondanks de verdikking in bet midden 
van bet lichaam, erg mager. Het achterlijf 
ging invallen. Als ze rondkropen, wat ze 
maar zeer weinig deden, waren de ribben 
duidelijk door de huid been te zien. Ook de 
ruggegraat werd op den duur beter zicht
baar. Regelmatig werd geprobeerd bet twee
tal te voeren, maar ze toonden geen enkele 
interesse voor voedsel. Ook Iieten ze zich 
niet tot eten provoceren. 

DE BEV ALLING VAN ~-2 

Mijn verrassing was bijna even groot als mijn 
blijdschap, toen ik, na de hele dag van huis 
te zijn geweest, op 28 juni om 23.30 uur een 
mini-boa beneden in bet waterbassin zag 
dobberen. De meeste jongen lagen nog in 
een hoek van bet terrarium bij de moeder, 
die tegen haar gewoonte in bijterig was. Om 
~-2 been lag een massa glibberige jongen, 
vliezen, bloedsporen, eierstruif en onbe
vruchte eieren. Maeder werd verwijderd en 
gewogen: 3250 gram. In februari woog ze 
nog 5525 gram. Op de foto's die de beer 
M o o n e n twee dagen na de bevalling van 
de moeder en haar kroost maakte (fig. 4) is 
goed te zien, dat ze erg mager was. Haar 
lengte was 180 em. 
De worp bleek te bestaan uit 12 levende 
jongen, 3 dode jongen en 7 onbevruchte 
eieren. Het gewicht van de levende jongen, 
nog vochtig en glibberig van bet eierstruif, 
varieerde van 65 tot 72 gram (65, 66, 67, 67, 
68, 68, 68, 69, 70, 71, 71 en 72 gram). De 
diertjes waren 45 tot 50 em lang. Van de 3 
dode jongen had er 1 een darmprolaps, de in
gewanden puilden bij de navelstreng uit de 
buikholte. Dit dier woog 65 gram. De ande-
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Fig. 4. Wlj"fje-2 met haar jongen. De tegels van de 
vloerbedekk ng meten 30 blj 30 em. Foto: M o o n e n. 

re 2 dode jongen waren duidelijk onderont
wikkeld en klein, ze wogen slechts 34 en 36 
gram. De onbevruchte eieren zagen er uit 
als grote geconfijte dadels, langwerpig, rim
pelig en donker bruin. Het gewicht ervan 
varieerde van 40 tot 75 gram (40, 40, 43, 55, 
55, 55 en 75 gram). 
Opmerkelijk is dat de jongen de eerste da
gen van hun Ieven beboorlijk aan gewicht 
verliezen, ongeveer 100/0. De diertjes dro
gen uit. Op 2 juli varieerde bet gewicbt van 
de jongen van 60 tot 66 gram. 
Vanaf de dag van de bevalling was de moe
der ongekend vraatzucbtig. Bij bet inzetten 
van ratten in bet terrarium kroop ze er met 
abnormale snelheid op af, ondanks een na
derende vervelling. In de loop van een week 
gaf ik baar 4 volwassen ratten te eten, die 
samen meer wogen dan de belft van haar 
eigen lichaamsgewicht op dat moment. 

DE BEVALLING VAN ~-1 

Nooit was er een copula met ~-1 waarge-
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nomen, maar het dier had zicb sinds januari 
precies en precies betzelfde gedragen als 
~-2. Daarom twijfelde ik er na 28 juni niet 
aan, dat ook ~-1 spoedig jongen zou wer
pen. Zondagmorgen 9 juli werd haar beval
ling ontdekt. 
Aile jongen lagen dicbt bij de moeder, stuk 
voor stuk keurig opgerold in een eivlies. 
Wellicht was de geboorte nog slechts kort 
acbter de rug. De jongen lagen roerloos in 
doorzicbtige ballonnetjes gevuld met vocbt. 
Omdat ze niet bewogen vreesde ik dat er 
iets mis was en maakte ik bet ei dat vooraan 
lag open. Nadat bet vlies kapot was stroom
de er struif uit bet ei en bewoog bet jong 
met de kop naar buiten, bet leefde. Vervol
gens werden foto 's gemaakt (fig. 6-9) en wer
den de vliezen verder geopend. Later bleek 
dat twee jongen dit al zelf badden gedaan en 
bet terrarium in waren gekropen. 
De worp bleek te bestaan uit 16 levende 
jongen, 1 volledig ontwikkeld maar dood 
jong en 3 onbevrucbte eieren. Het dode jong 
was bet enige dat zich in een vlies bevond 
dat niet opbolde, omdat er niet vee! struif 



Fig. 5. De jongen van wijfje-2. De diameter van de 
bodem van de emmer is 30 em. Foto: M o one n. 

in zat (fig. 9). De onbevruchte eieren zagen 
er heel anders uit dan bij ~-2, ze Ieken bet 
meest op de dooier van een kippe-ei, ovaal
rond, glad en oranje-geel van kleur. Ze wo
gen 29, 30 en 31 gram. Het dode jong 54 
gram. De levende jongen werden nu 24 uur 
na de geboorte gewogen, toen ze al waren 
opgedroogd, hun gewichten liepen toen uit
een van 47 tot 55 gram (47, 49, 50, 50, 50, 
50, 52, 52, 52, 52, 53, 53, 53, 55, 55 en 
55 gram). 
Zonder veel nadenken werden de jongen, 
nadat ze waren ontdekt en er toto's waren 
gemaakt, met de hand uit de vliezen bevrijd. 
Dit werd achteraf betreurd. Het zou interes
sant zijn geweest de dieren zelf uit de vlie
zen te Iaten komen. Bovendien vreesde ik 
dat ik de jongen te onvoorzichtig uit de vlie
zen had gehaald, omdat bij een aantal de 
streng aan de buik ongewoon dik leek. Was 
er misschien iets uit de buik getrokken? De 
heer Q u a r t e I (Zeist, dierenarts) die raad 
werd gevraagd constateerde dat er in ieder 
geval geen sprake was van een darmprolaps. 
Hij knipte de langste strengen af en behan-

delde ze met een breedspectrum antibioti
cum (chlooramphenicol). Aile jongen zou
den later geheel levenskrachtig blijken. 
De moeder werd vlak voor en vlak na de 
bevalling gewogen met als resultaat 3800 en 
2180 gram. In december 1971 woog ze 
4200 gram. Voedselweigering en produktie 
van de worp kostten haar dus bijna de helft 
van haar lichaamsgewicht. Ten tijde van de 
bevalling was ze 170 em lang. 
Ook ~-1 werd meteen na de bevalling erg 
voedselgraag, de dag erna gaf ik haar twee 
grote ratten (samen zeker 800 gram). Ze 
wilde nog wei meer, maar dat vond ik niet 
veilig. 

WORDEN DE JONGEN STEEDS 
IN HET EIVLIES GEBOREN? 

Zoals vooral op figuur 8 fraai is te zien, 
kwamen de jongen van ~-1 opgerold in het 
eivlies ter wereld. De foto illustreert bijzon
der mooi het begrip 'eierlevendbarend'. Het 
wonderlijke feit doet zich echter voor dat 
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Fig. 6. De jongen van wijfje-1 in hun vliezen, die 
naar de zijkanten opbollen door de grote hoeveelheid 
s.ruif die zich in ieder ei bevindt. Het meest linkse 
ei was juisl mel de hand geopend. Foto: M o o n e n. 
Fig. 7. Het geopende ei dat ook op figuur 5 te 
zien is. Op de achtergrond een van de onbevruchte 
eieren. Foto: M o o n e n. 

Honegg-er (1970) een rontgenfoto publi
ceert van een drachtige Boa constrictor en
kele dagen voor de bevalling. Duidelijk ziet 
men op deze opname dat de jongen zich 
niet in opgerolde positie bevinden, maar in 
enkele flauwe bochten languit in de buik
holte liggen. Hoe is dat mogelijk? 
Twee maal heb ik de geboorte bij een le
vendbarende slang gezien. Een maal bij San
zinia madagascariensis. Daarvan maakte ik 
foto's (Foe k e ni a, 1970) waarop men het 
jong zonder vlies uit de cloaca ziet komen, 
even daarvoor echter had ik het eivlies zien 
knappen. Dat dit kan gebeuren bij het per
sen tijdens de bevalling is logisch. Een twee
de geboorte die ik heb gezien was bij Trime
resurus albolabris. Hier werden de jongen 

Fig. 8. Een van de nog ongeopende eieren. Deze 
opname illustreert duidelijk het begrip ,eierelevend
barend". Foto: M o o n e n. 

in het eivlies geboren, bleven als pakketjes 
enige uren liggen om daarna het vlies te 
openen en uit het 'ei' te kruipen. 
De foto van H o n e g g e r kan ik moeilijk 
plaatsen. De enige verklaring lijkt, dat het 
eivlies al enige dagen voor de geboorte ka
pot kan gaan, iets dat ik op zichzelf niet erg 
waarschijnlijk vind. 

VERGELIJKING MET ANDERE 
AUTEURS 

Er zijn heel wat artikelen over Boa constric
tor gepubliceerd. Hier wil ik aileen verge
lijken met auteurs die eveneens berichten 
over een voortplanting van Boa constrictor 
die zich geheel in gevangenschap voltrok, 
d.w.z. dat ook de copulatie in gevangen
schap plaats vond. Voor zover mij bekend 
zijn er vier zulke publikaties: M eyer
HoI zap f e I (1955), L u t ten be r g e r 
(1964), Honegger (1970) en Six t u s 
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(1971). 
M e y e r - H o I z a p f e I bericht over een 
voortplanting in het Berner Tierpark in 
1950. Het mannetje was daar een Argentijn
se boa (Boa constrictor occidentalis). Pogin
gen tot paren werden waargenomen in janu
ari. De jongen werden op 2 juli geboren, 
12 levende en 2 dode. Op deze punten is er 
dus grote overeenkomst met de geboorten 
bij mij. Het wijfje was wei aanmerkelijk gro
ter, in 1947 reeds 2 meter. De lengte van de 
jongen was 35 em. Januari tot en met maart 
1951 werden opnieuw paarpogingen gezien, 
dat jaar volgde er evenwel geen geboorte op. 
Voorjaar 1952 stierf het wijfje aan een in
fectie. Het is in Bern dus bij een worp ge
bleven. 
L u t ten berger (1964) beschrijft ook 
een voortplanting waarbij het mannetje tot 
de ondersoort occidentalis behoorde. Op 
8 februari werden de dieren in copula waar
genomen, alsook de twee volgende dagen. 
Op 26 juni volgde een worp van maar liefst 
47 levende en 3 dode jongen. De diertjes 
waren 44 tot 48 em lang. De draagtijd en 
paartijd komen dus overeen met de geboor-

Fig. 9. Hat jong dat dood ward gaboran zat heel 
strak In hat vilas, ar zat nauwalljks of geen strulf 
In d lt al. Foto: M o o n e n. 
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ten bij mij. Het geweldige aantal jongen 
houdt ongetwijfeld onder meer verband met 
de grootte van het wijfje, dit was augustus 
1950 250 em lang. Het mannetje stierf ok
tober 1961. Augustus 1962 produceerde het 
wijfje 30 onbevruchte eieren. In mei 1963 
echter 10 levende jongen, 8 dode jongen en 
6 onbevruchte eieren, dit zonder dat er een 
ander mannetje ooit bij haar was geweest! 
De jongen van deze laatste worp bleken niet 
volledig levenskrachtig en stierven alle bin
nen 3 maanden. Dit alles speelde zich af in 
Tiergarten Schonbrunn. 
H o n egg e r (1970) brengt verslag uit van 
kweek en nakweek van Boa comtrictor in 
de Zoologischen Garten Ziirich. Hier wer
den geen paringen gezien, op 18 maart 1966 
werden 15 jongen en enkele onbevrucbte 
eieren gevonden. Een tweede worp kwam 
op 29 mei 1969, deze bestond uit 5 levens
krachtige jongen, 2 dode en 2 onbevruchte 
eieren. Het tijdstip van deze geboorten wijkt 
af van de tot nu toe gesignaleerde. 
Bijzonder interessant is, dat twee van de 
jongen die maart 1966 werden geboren zelf 
voor het eerst jongen wierpen op 13 en 17 



maart 1970, nadat in september daaraan 
voorafgaande paringen waren waargenomen. 
Deze wijfjes waren dus 4 jaar oud toen ze 
hun eerste jongen kregen, dezelfde leeftijd 
als mijn twee dieren. De ene worp omvatte 
17 Ievende jongen (54 tot 67 gram, gemid
delde 60,7), 5 dode en twee onbevruchte 
eieren van 30 en 45 gram. De andere worp 
omvatte eveneens 17 levende jongen (25 tot 
65 gram, gemiddeld 52), 1 dode en 5 onbe
vruchte eieren. Het lichtste jong van 25 gram 
stierf na twee dagen. De wijfjes hadden een 
Iichaamslengte van rond de 190 em. Het ar
tikel van H o n e g g e r werd september 
1970 geschreven, informatie over verdere 
worpen ontbreekt daarom. 
Six t us (1971) tenslotte is de enige die als 
particulier de voortplanting van Boa con
strictor meldt. Hij nam op 11 augustus 1969 
een 2'/2 uur durende copulatie waar, de ge
boorte van 31 jongen en 3 onbevruchte eie
ren volgde op 11 april 1970. Het wijfje was 
toen ongeveer 6 jaar oud en 3 meter lang. 
Opvallend is hier de lange draagtijd, deze 
was bij mijn dieren en de vorige auteurs 
steeds voor zover na te gaan 5 tot 6 maan-

Fig. 10. De jongen van de worp van wij(je-1 even na
dat ze met de hand uit hun eieren worden gehaald. Het 
strulf gllbbert om de dleren heen. Foto: M o o n en. 

den, hier 7 maanden. Een verklaring is er: 
S i x t u s hield zijn dieren, met name 's win
ters, noodgedwongen koel: overdag 20 tot 
24°C, 's nachts soms dalend tot l2°C. Het 
is evident dat dit de ontwikkeling van de 
embryo's vertraagt. En Ievens interessant te 
weten dat het hun ontwikkeling niet schaadt. 
Het artikel van S i x t u s werd kort na de 
geboorte geschreven, zodat niet bekend is 
of zijn ouderpaar in volgende jaren nog
maals jongen heeft gekregen. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat 
L u t t e n b e r g e r en S i x t u s melden dat 
de wijfjes tijdens de zwangerschap ieder 
voedsel weigerden. De andere twee auteurs 
brengen dit punt niet ter sprake. 

EERSTE ONTWIKKELING VAN 
DE JONGEN 

De jongen werden ondergebracht in aqua
riumbakken die in een tropische kamer ston
den. De temperatuur was overdag 24 tot 
26°C en 's nachts 22 tot 24°C. Behalve tak
ken en een waterbakje werden in deze ter-
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raria enige bakstenen geplaatst, op enkele 
em afstand van de zijwanden. De jonge Boa 
constrictor klemmen zich namelijk bijzon
der graag vast in een spleet. 
De eerste jongen van de worp van 28 juni 
vervelden op 12 juli, de laatste op 14 juli. 
De jongen uit de worp van 9 juli vervelden 
van 20 tot 23 juli. 
V 66r de eerste vervelling werd niet gepro
beerd de dieren te voeren. Na de vervelling 
zette ik jonge muizen (geen nestjongen, 
maar behaarde en al zelfstandige muisjes 
van 10 a 15 gram) in, die erg vlot werden 
gegrepen. Het wurgen en ook bet slikken 
gaat de eerste keer al wonderlijk snel en 
soepel. Zo vlug een slangetje gegeten had 
werd hij overgeplaatst naar een andere bak, 
zodat iedereen met voeren aan de beurt zou 
komen. 
Van de eerste worp at bet laatste jong op 
17 juli. Op 29 juli hadden alle slangetjes 
van de tweede worp voor de eerste maal 
gegeten. Ongeveer een week na de eerste 
voedering werd een tweede muis gegeven, 
dit maal over bet algemeen volwassen mui
zen. De slangetjes hadden soms hun hele 
lichaamslengte nodig om deze te overmees
teren. Tijdens bet wurgen zijn ze zo gecon
centreerd op hun prooi, dat men de kluwen 
die prooi en slang samen vormen op kan 
pakken en ergens anders kan neerleggen. 
Daardoor is bet mogelijk in weinig tijd veel 
slangetjes te voederen zonder gevaar voor 
wederzijdse verwonding of dood door voed
selnijd en zonder dat enkele iets sterkere 
diertjes alle voedsel voor de andere weg
kapen. 
Het komt niet zelden voor dat jonge Boa 
constrictor hun prooi na 24 tot 48 uur weer 
uitbraken, omdat hun spijsverteringskanaal 
bet voedsel kennelijk niet kan verwerken. 
Na de tweede voedering met overwegend 
volwassen muizen was er van alle slangetjes 
maar een, die braakte. 

VERSPREIDING VAN DE JONGEN 

Aile 28 levend geboren jongen bleken goed 
levenskrachtig te zijn. Ik gaf er 11 weg aan 
bevriende reptielenhouders en verkocht er 
daarna 14 aan Lacerta-leden voor f 25,
per stuk; 3 hield ik er voorlopig zelf, ze ont
wikkelen zich tot op beden goed. 
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Fig. 11. De jongen van wijfje-1 een dag later, opge
droogd. Foto: F o e k e m 1). 
Fig. 12. Wljfje-1 met haar jongen. Foto: F o e k e m a. 

PERSPECTIEVEN VOOR 
DOMESTICATJE 

Mij is gebleken dat Boa constrictor geen bij
zondere voorzieningen behoeft om in ge
vangenschap to't voortplanting te komen. De 
verzorging van de volwassen dieren, noch 
bet grootbrengen van de baby's, stelt de ter
rariumliefhebber voor bijzondere proble
men. 
Wat mijzelf betreft hoop ik, dat mijn dieren 
de komende jaren opnieuw jongen zullen 
krijgen. Sinds augustus 1972 maakt bet man
netje weer voortdurend ~-3 bet bof. De 
vraag is, of ~-1 en ~-2 nu voortaan een 
maal per jaar een worp zullen produceren. 
Beide dieren eten sinds hun bevalling zo 
veel, dat bet zich laat aanzien dat hun vet
voorraden in januari a.s. wel weer bet oude 
peil bereikt zullen bebben. Voorts verwacht 
ik dat enkele andere liefhebbers in Neder
land de komende jaren ook jongen van Boa 
constrictor zullen krijgen. Gebeurt dit alles 
inderdaad, dan zal er naar aile waarschijn
lijkheid de verheugende situatie ontstaan, 
dat de markt verzadigd wordt met in gevan
genschap geboren dieren. Import van Boa 
constrictor za1 dan wellicht tot bet verleden 
gaan behoren. 
Bij een ruim aanbod van Boa constrictor en 
bij bet meer algemeen worden van bet boo
den ervan za1 de reptielenhouder steeds 
meer gaan letten op de fraaiheid van kleur 
en tekening van de dieren. Deze is namelijk 
zeer variabel. Ik acht bet waarscbijnlijk dat 
na bet verzadigen van de markt men steeds 
meer za1 tracbten fraaie kleuren en vlekken
patronen te kweken. De domesticatie van 
Boa constrictor zou dan een karakter krijgen 
dat een beetje vergelijkbaar is met dat van 
de grasparkiet en de kleurkanarie! 

CONCLUSIES 

1) Boa constrictor is een in een kaal en 
droog buiskamerterrarium kweekbare dier
soort. 
2) Ben wijfje kan baar eerste jongen wer
pen als ze vier jaar oud is. 
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3) Een wijfje Boa constrictor kan geslachts
rijp zijn bij een lengte van (slechts) 170 em. 
4) Voor bet oproepen van de paringsdrift 
is bet niet nodig de dieren eerst enige tijd 
te scheiden, of schommeliilgen van tempe
ratuur of vochtigheid te bewerkstelligen. 
5) Het paren blijkt in gevangenschap niet 
gebonden te zijn aan een bepaalde tijd van 
bet jaar. Het meest komt voor: paring in de 
(Europese) winter, geboorte in de zomer. 
6) De vrouwtjes eten niet tijdens de zwan
gerschap. In de paartijd is bet mannetje een 
zeer onregelmatige eter. 
7) Bij een temperatuur van 23 tot 28°C is 
de draagtijd een half jaar. 
8) Het produceren van de jongen kan de 
moeder bijna de helft van haar lichaamsge
wicht kosten. 
9) Het eivlies hoeft niet te knappen tijdens 
de geboorte, de jongen kunnen in bet 'ei' 
ter wereld komen. 
10) De jongen vervellen 11 tot 15 dagen 
na de geboorte. 
11) De jongen kunnen al meteen gevoed 
worden met halfwas muizen. 

SUMMARY 

Several specimen of Boa constrictor grew 
up in captivity. The development of their 
weight is given in figure 2. After four 
years two females produced their first off
spring, the litters containing 12 resp. 16 
living young, 3 resp. 1 dead young and 7 
resp. 3 unfertilized eggs. The unfertilized 
eggs of the two litters were looking quite dif
ferent: dark brown and wrinkled resp. 
orange-yellow and very smooth. 
When the second litter was discovered, all 
the young ones were still in undamaged 
membranes, the latter looking like slack 
balloons because of fluid inside (figure 6, 
the egg on the left was opened by hand). 
The completely developed but still-born 
young of this litter was the only one without 
a lot of fluid inside the membrane (figure 
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9). The article eads with the following 
conclusions: 
1) It is possible to breed Boa constrictor in 
a dry room-terrarium. 
2) A female Boa constrictor is able to 
produce her first litter at the age of 4 years. 
3) A female Boa constrictor of 1,70 meter 
total length may be sexually mature. 
4) In order to induce mating it is not 
necessary to separate the animals for some 
time or to change environment-conditions 
temporarily. 
5) In captivity mating is not confmed to a 
certain period of the year. Most usual is: 
mating in (the European) winter, birth in 
summer. 
6) The females often refuse food during 
pregnancy. During the mating period the 
male takes food only very irregularly. 
7) At a temperature of 23-28°C pregnancy 
lasted for about 6 months. 
8) Refusing food during the pregnancy and 
producing the young may reduce the weight 
of the female by half. 
9) The egg-membranes may stay undam
aged during birth. 
10) The young ones slough for the first 
time 11-15 days after birth~ 
11) The young ones can feed on medium
sized mice. 
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