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G. M. M. F o e k e m a 
Wouwermanstraat 38 hs. Amsterdam. 

Ontwikkeling en voortplanting van Python 
molurus bivittatus in een huiskamerterrarium 

lngezonden februari 1975. 
lnhoudsoverzicht: in leiding - pythons als terrarium
dieren - de twee ondersoorten van Python molurus -
onderzoek aan het broaden van Python molurus -
broedsuccessen met Python molurus - de onlwikke
llng van twee exemplaren - huisvesllng - gedrag -
het broaden - het uitkomen van de eieren - de 
jongen - conclusies - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Sinds 1968 verzorg ik een mannetje Python 
molurus bivittatus in het terrarium. In 1970 
kwam er een wijfje bij. In 1974 werden eie
ren gelegd die bevrucht bleken en met suc
ces door het wijfje werden uitgebroed. In 
dit artikel breng ik verslag uit over het op
groeien en de voortplan ting van de twee 

dieren. Vooraf besteed ik een paragraaf aan 
het houden van verschillende python-soar
ten en drie paragrafen aan Python molurus 
in het a lgemeen. 

PYTHONS ALS TERRARIUMDlEREN 

Boa's en pythons zijn onder de slangen po-
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Fig. 2. Python molurua blviHetua. Foto: Foe k em a. 

pulaire terrariumdieren. Oat is begrijpelijk, 
omdat ze er aantrekkelijk uitzien en goed 
houdbaar zijn. Ze blijken geen last te heb
ben van de bedompte atmosfeer van een 
huiskamer. Boa's hebben verder nog het 
voordeel dat ze levendbarend zijn en dat ze, 
op een enkele uitzondering na, niet erg 
groot worden. Deze laatste punten gelden 
helaas niet voor pythons. 

Het grote probleem bij pythons is het for
maat dat ze bereiken. Er zijn ongeveer 30 
soorten bekend. De meeste daarvan worden 
helemaal niet groot, maar juist onder de 
4 soorten die regelmatig worden aangebo
den bevinden zich enkele reuzen. Deze 4 
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zijn: Python reticula/us (netpython) uit 
Zuid-Oost-Azie, Python molurus (tijgerpy
thon) uit Zuid-Azie, Python sebae (rotspy
thon) uit Afrika bezuiden de Sahara en 
Python regius (koningspython) uit West
Afrika. 

Python reticulatus wordt bet grootst, de 
wijfjes 6 meter en de mannetjes 4,5 meter 
(Lederer, 1944). Deze lengten zijn geen 
maxima, maar normaal voor volwassen die
reo. Als de dieren in de handel komen zijn 
het meestal baby's met een lengte van min
der dan 1 meter die erg geschikt zijn voor 
het terrarium. Ik meen echter dat het on
juist is zulke dieren te kopen met de bedoe-



ling, ze na een paar jaar wei aan een dieren
tuin te geven. Maar na ongeveer 5 jaar kan 
de slang, als he t een vrouwtje is, een li
chaamsgewicht van zo'n 50 kg hebben be
reikt en is voor een particulier vrijwel niet 
meer te houden. lk raad slangenliefhebbers 
daarom aan Python reticulatus nooit te 
kopen. 

Python m olurus en Python sebae worden 
ook groot, maar een stuk minder dan Py
thon reticulatus. Volwassen excmplaren zijn 
gemiddeld 4 meter lang en wegen 30 kg. 
Terraria met een bodemoppervlak van 2,5 
bij 1 meter zijn wei het minimum wat men 
deze dieren moet bieden. Als men een de r
gelijke ruimte niet heeft, of als men niet 
gemakkelijk aan flinke hoeveelheden ratten 
kan komen, moet men er niet aan beginnen. 

Python regius tenslotte blijft klein. Volwas
sen dieren zijn gemiddeld 1,25 meter lang 
en wegen 1,5 kg. Helaas heeft deze soort 
het nadeel minder gemakkelijk in gevangen-

Fig . 3-4. De groei van Python molurus b lviHatus. 
De opnamen warden met anderhalf jaar tussentijd 
gemaakt. Foto's: F o e k e m a. 

schap te wennen. lk ben van plan in 197o 
een artikel over dit dier te schrijven. 

Het houden van pythons is dus niet zo pro
bleemloos. Zelf hield ik een wijfje van Py
thon reticulatus (Foe k em a, 1969). Een 
mannetje erbij kopen had geen z in, omdat 
spoedig bleek dat het wijfje steeds grotere 
problemen ging stellen. In enkele jaren tijd 
groeide ze uit to t een slang van meer dan 
4 meter lengte, terwijl ze nog steeds onmis
kenbaar in haar jeugdgroeiperiode was. Ge
lukkig kon ik haar aan diergaarde Blijdorp 
geven. lk ken geen particulier die een vol
wassen paartje van Python reticulatus houdt. 
Wat Python m olurus betreft houd ik een 
volwassen paartje. Ik woon ruim. Toch gaan 
de eisen die deze dieren op het gebied van 
ruimte en van voeding s tellen zo zwaar we
gen, vooral als men e r jaar na jaar aan moet 
voldoen, dat ik op het moment bezig ben 
ze te verkopen, hoe zeer me dat ook spijt. 
Wat Python sebae betreft ken ik een parti
culier in Nederland die volwassen exempla-
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Datum 

17 oktober 1968 
26 november 1968 
7 januari 1969 
21 februari 1969 
3 april 1969 
23 juli 1969 
4 september 1969 
25 november 1969 
19 januari 1970 
18 april 1970 
9 juli 1970 
9 september 1970 
11 december 1970 
1 mei 1971 
29 november 1971 
1 juli 1972 

Gewicht; 

375 
530 
890 

1250 
1860 
3750 
5000 
6350 
7400 
8370 
9300 

10100 
11600 
13500 
15000 
17000 

Tabel I. Ontwikkeling van een mannetje Python 
molurus blvlttatus. 

ren houdt, de beer M u n n i g Schmidt 
uit Hilversum (M u n n i g S c h m i d t, 1971 
en 1973). Hij slaagt daarin door zich bij
zonder grote inspanningen te getroosten. 

Resumerend wil ik iedereen waarschuwen 
voor pythons. De jongen zijn ideate terra
riumdieren, de volwassen exemplaren ech
ter stellen zulke volumineuze eisen, dat men 
bet op de tangere duur bijna niet volhoudt. 
Het kopen van boa's is verstandiger, omdat 
jonge boa's aile aantrekkelijkheden hebben 
van jonge pythons en het voordeel dat 
ze aanmerkelijk kleiner blijven. Dit geldt 
ook voor Boa constrictor, die meestal niet 
Ianger wordt dan 2 meter. Verder zijn de 
boa's levendbarend, waardoor de kans op 
jongen groter is. 

DE TWEE ONDERSOORTEN VAN 
PYTHON MOLURUS 

Python molurus leeft in Zuid-Azie. Er wor
den twee ondersoorten onderscheiden. De 
nominaatvorm molurus molurus komt voor 
in West-Pakistan, India en Ceylon en is 
daar de enige grote pythonsoort. De onder
soort molurus bivittatus komt voor in Bir
ma, Thailand, Indo-China, Zuid-China en 
Java. Eigenaardig genoeg is bet dier niet 
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Voedsel sinds vorige weging 

. 12 muizen a 20 gram 
23 muizen a 20 gram 
4 ratten a 125 gram 
5 ratten a 150 gram 

10 ratten a 250 gram 
7 ratten a 400 gram 
6 ratten a 400 gram 
7 ratten a 400 gram 
8 ratten a 400 gram 
9 ratten a 400 gram 
8 ratten a 400 gram 
8 ratten a 400 gram 

18 ratten a 400 gram 
2 a 3 ratten per maand 
2 a 3 ratten per maand 

bekend van Maleisie en Sumatra. Waar pre
cies de grens loopt tussen beide ondersoor
ten is onduidelijk; hetzelfde geldt voor de 
grenzen van de genoemde onderbreking in 
de verspreiding van bivittatus. In Zuid-Oost
Azie is Python molurus niet de enige grote 
pythonsoort. Hij leeft daar gedeeltelijk in 
dezelfde gebieden als Python reticulatus. 
Misschien dat zijn verspreidingsgebied ook 
nog gedeeltelijk overlapt met dat van Py
thon curtus. Deze soort komt voor in Ma
leisie, Sumatra en Borneo, dus grotendeels 
in bet gat in de verspreiding van Python 
molurus. 

Python molurus wordt tijgerpython ge
noemd, waarom is me niet zo duidelijk. De 
nominaatvorm molurus molurus beet dan 
Iichte tijgerpython en de ondersoort molu
rus bivittatus donkere tijgerpython. Het 
onderscheid tussen de twee ondersoorten 
wordt daarmee adequaat weergegeven. Bei
de zijn prachtig getekend, bruin met een 
Iichte dooradering. Bij molurus bivittatus is 
het bruin donkerder en zijn de aders smal
ler, zodat hij veel donkerder aandoet. 

Beide ondersoorten van Python molurus 
staan op de lijst van bedreigde diersoorten 
(Bergman s, 1972). Uit de verspreidings
gebieden leid ik af dat bet vooral molurus 



molurus zal zijn die bedreigd wordt door de 
mens. Naast het in cultuur brengen van 
grond is de belangrijkste bedrcigende oor
zaak wellicht de leerindustrie; door hun om
vang z ijn de dieren uitermate geschikt voor 
handtassen etc. Vrijwel aile grotere voor
werpen van slangenleer zijn gemaakt van de 
huid van of Python reticulatus of Python 
mo/urus. 

ONDERZOEK AAN HET BROEDEN 
VAN PYTHON MOLURUS 

De laa tste jaren zijn er enkele publikaties 
verschenen van V i n e g a r, D o w I i n g en 
H u t c h i s o n over onderzoek aan het 
broeden van Python m olums. Via nauwkeu
rige metingen, onder meer van het zuurstof
gebruik van broedende wijfjes, werd aange-

. toond dat cen broedend wijfje haar li
chaamstemperatuur verhoogt als de omge
vingstemperatuur beneden de 33 °C komt. 
Met het zakken van de omgevingstempera-

Fig . 5. Mooi maar bewerkelijk terrarium voor (jonge) 
Boidae. Lengle 150 em, hoogte 120 em, diepte 55 em. 
Foto : F o e k e m a. 

tuur neemt het zuurstofgebruik snel toe tot 
aan 27 °C. Wordt de temperatuur daarna 
vcrder verlaagd dan blijft het zuurstofge
bruik ongeveer constant ; het wijfje werkt 
bij 27 °C kennelijk op het maximum van 
haa r ve rwarmend vermogen (H u t c h i
s o n, D o w I i n g e n V i n e g a r, 1966). 

In een volgende publikatie (Vinegar, 
H u t c h i s o n en D o w I i n g, 1970) wor
den dezcifde metingen, maar nu aan meer
derc dieren, beschrcven. Verder wordt het 
broeden aan het ve rspreidingsgebied van 
Py thon molurus gerelateerd. In Zuid-Oost
Azic zijn Python molurus en Python reti
culatus sympa trisch, molurus komt echter 
vcel verder naar het noorden voor dan reti
culatus. Oat zou zijn oorzaak vinden in de 
c mstandigheid dat Python reticula/us nau
wclijks of niet in s taat is effectief te broe
den. Overigens is het wei zo dat Python 
reticulatus hetzelfde broedgedrag heeft als 
molurus, inclusief de rillingen die tijdens 
het broeden met regelmatige tussenpozen 
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door het lichaam gaan. 

In een volgende publikatie (V i n ega r, 
1973) wordt een proef beschreven met het 
kunstmatig uitbroeden van eieren bij ver
schillende temperaturen. Bij 23 °C kwam 
geen enkel ei uit, na drie weken waren aile 
embryo's dood. Bij 27,5 °C stierven de 
meeste embryo's in diverse ontwikkelings
stadia en kwamen er slechts enkele na 66 
dagen uit, deze jongen wogen 100 gram. Bij 
30,5 °C kwamen bijna aile eieren na 60 tot 
66 dagen uit en hadden de jongen een ge
wicht van rond de 150 gram. lk vind het 
erg verrassend dat de temperatuur er zo 
nauwkeurig op aan zou komen. 

Fig. 6. Het grote terrarium in Utrecht. Grootste 
hoogte 305 em, grootste Iengie 270 em, diepte 
110 em. Zie ook figuur 7. Tekening : Foe k e m a. 

BROEDSUCCESSEN MET 
PYTHON MOLURUS 

In de terrariumliteratuur zijn verschillende 
artikelen gepubliceerd over het succesvol 
broeden met Python 1nolurus. Mij zijn be
kend Led ere r (1956), Stem m I e r
M o r a t h (1956), L u t z (1962) en W a g
n e r (in press). L e d e r e r beschrijft over
zichtelijk een broedsucces in 1926 in de 
dierentuin van Frankfurt am Main, waar
bij het wijfje de eieren zelf uitbroedde. Hij 
geeft ook informatie over de ervaringen 
van anderen. Het artikel van S t e m m I e r
M o r a t h, dat handel! over ervaringen in 
de periode 1945-1952 in de dierentuin van 

·----------·------~ 
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Bazel, bestaat voor het grootste deel uit het 
onoverzichtelijk verstrekken van veel de
tails, terwijl daarnaast wezenlijke dingen 
onvermeld blijven. L u t z is een particulier 
en goed vergelijkbaar met mijn geval: zijn 
python legde eieren, helaas had hij geen 
tijd er bijzondere zorg aan te besteden, tot 
zijn verrassing kwamen de eieren bijna alle
maal uit. Van W a g n e r tenslotte raad
pleegde ik een fotokopie van een manuscript 
dat in 1973 of 1974 geschreven moet zijn. 
Ik wect niet of het artikel inmiddels al er
gens is gepubliceerd. Hij schrijft over erva
ringen in 1971-1973 in de dierentuin van 
Seattle. Daar werd eerst geprobeerd de 
moeder zelf tc Iaten broeden, maar dat mis-

Fig. 7. Foto van het terrarium voor Python molurus 
dat in figuur 6 is getekend. De ruiten zijn voor de 

lukte. Yolgende Iegsels werden daarom bij 
32 °C in een broedmachine gelegd en toen 
kwamen de eieren wei uit. 

De harde gegevens in de artikelen heb ik 
met elkaar vergeleken. Het aantal eieren 
(15 t.ot 54) en de tijd waarin gebroed wordt 
(eieren werden gelegd van maart tot en met 
juli) blijken tamelijk variabel. De broedtijd 
daarentegen blijkt verbazend constant, in 
aile gevallen begonnen de eieren na 58 tot 
60 dagen uit te komen. 

I nteressant vergelijkingsmateriaal zijn ook 
de broedresultaten met andere pythonsoor
ten. Een aantal artikelen over broedresul-

opname weggenomen. Foto: Foe k e m,_a_. ----------~ 
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taten met pythons worden geresumeerd in 
een overziehtsartikel dat ik enkele jaren ge
leden over het broeden van pythons schreef 
(Foe k em a, 1971). 

DE ONTWIKKEUNG VAN TWEE 
EXEMPLAREN 

Op 21 augustus 1968 koeht ik een jonge 
Python molurus bivittatus, een mannetje. 
Het dier was 65 em lang en zeker niet ouder 
dan een paar maanden. Hij bleek zeer vraat
zuehtig en at volwassen muizen. Twee 

Fig. 8. Terraria in Amsterdam. Hat grootste ter
rarium. links boven, is voor Python molurus. Foto : 
Foe k em a. 

9. Hat terrarium voor 
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maanden na aankomst was zijn Iengle 
85 em en begon ik het dier te wegen. De 
resultaten geeft tabel I. Een goed idee van 
de stormaehtige groei geven de figuren 3 en 
4, die met anderhalf jaar tussentijd werden 
genomen. Na ongeveer 3 jaar bereikte het 
oler een liehaamsgewicht van 15 kg en was 
zijn jeugd voorbij . Hij werd minder fel met 
eten en weigerde jaarlijks voedsel in de pe
riode september tot januari. Het groeien 
ging nog steeds in een langzamer tempo 
door. Op het ogenblik, februari 1975, weegt 
hij ongeveer 25 kg. 



Op 29 juli 1970 kocht ik van een particu
lier die genoeg had van zijn slangencollectie 
een wijfje Python molurus bivittatus dat 
ook in 1968 als baby was gelmporteerd. De 
gelijke ouderdom was aannemelijk doordat 
het dier een ongeveer even grate kop had 
als mijn mannetje. Zij woog echter slechts 
3 kg tegen mijn mannetje op dat moment 
9 kg. Het dier was duidelijk kort gehouden 
door een lagere omgevingstemperatuur en 
minder voedsel. Dit wijfje ontwikkelde zich 
verder voorspoedig, maar minder spectacu
lair dan het mannetje. In juli 1971 woog 
het 7,5 kg, juli 1972 10 kg. Het is steeds 

op figuur 8 te zien is. Oil terrarium is zo sober als 
maar mogelijk. Maten van de voorruit 190 bij 175 
em. Maten van het terrarium 205 em hoog, 230 em 
lang en 90 em diep. Foto: Foe k e m a. 

kleiner gebleven dan het mannetje, ik schat 
dat ze ook vlak voor het leggen van de eie
ren nooit zwaarder is geweest dan 15 kg. 

HUISVESTING 

De huisvesting van deze dieren kan uiterst 
eenvoudig zijn. In een verwarmde huiska
mer zijn lampen bovenin het terrarium, en
kele takken en een waterbassin voldoende. 
De takken en liefst ook ligplanken moet 
men zo aanbrengen dat de dieren op ver
schillende hoogten in bet terrarium kunnen 

131 



Fig. 10. Het broedende wijfje op 5 april 1974. Foto: 
Foe k em a. 

rusten en zieh versehuilen, zodat ze zelf een 
temperatuur kunnen uitkiezen. Daarom 
moet er ook vlak onder de Iiehtkap een 
stevige tak worden aangebraeht. 

In het begin riehtte ik poetisehe terraria in 
zoals dat op figuur 5. Het onderhouden van 
zulke terraria is tijdrovend. De grootste 
huisvestingsproblemen hangen eehter sa
men met de afmetingen die de dieren zo 
snel bereiken. Versehillende malen moest 
een nieuw terrarium worden gebouwd om 
het groeitempo bij te houden. 

Juni 1971 werd een groot terrarium in ge
bruik genomen dat de vorm had van een 
op zijn kop staande hoofdletter L. Het was 
110 em diep, had een grootste hoogte van 
305 em en een grootste breedte van 270 em. 
In de Iiehtkap zaten 4 TL-buizen van 40 
watt en voor sehemerlieht 's avonds een 
gloeilampje van 15 watt. Het was ingerieht 
met 4 ligplanken en met enkele zeer forse 
takken, waarvan er een Iangs de Iiehtkap 
Iiep. De figuren 6 en 7 geven samen een 
goed beeld van dit terrarium. De dieren 
lagen meestal op een van de plekken A t/m 

132 

D. De temperatuur in het terrarium was 
niet erg goed eontroleerbaar en varieerde 
normaliter van 20°C op de bodem tot 30°C 
helemaal bovenin. Het terrarium was ge
bouwd in een kamer waar de temperatuur 
op 25°C werd gehouden. In de bodem 
links-vooraan was een waterbassin verzon
ken van 70 bij 55 em, diepte 40 em, dat ge
vuld was met betrekkelijk koud water. De 
dieren lagen er weinig in. Dit was het ter
rarium waarin de dieren zieh voortplantten, 
het wijfje broedde haar eieren uit op plek A. 

Juni 1974 verhuisden wij naar Amsterdam 
en moesten er nieuwe terraria worden ge
bouwd. Het werden er in totaal zes (figuur 
8), waarvan het grootste, Jinks-boven, voor 
Python molurus werd bestemd. Dit terra
rium is soberder dan aile vorige. De voor
ruit meet 190 bij 175 em, de maten van het 
terrarium zelf zijn 230 bij 90 em, hoogte 
205 em. Het is gebouwd in een normaal 
verwarmde kamer (22°C). De verwarming 
komt van de Iiehtkap van bet onderliggende 
terrarium (maximaal 215 watt) en de eigen 
Iiehtkap bovenin (maximaal 210 watt). Dit 
terrarium is wat afmetingen betreft voor de 



dieren minimaal. 

GEDRAG 

De dieren houden zich meesta l op de hoge
re ligplanken op, ook liggen ze tamelijk re-

gelmatig op de tak vlak onder de lichtkap. 
Hun gedrag is erg rustig, aileen als er voed
sel in de buurt is worden ze wild. De reuk 
speelt bij het opmerken van prooi een zeer 
belangrijke rol. Tijdens het voeren moet er 
voortdurend opgelet worden dat de dieren 
elkaar niet lastig vallen. Werpen ze zich op 
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dezelfde rat en wordt er niet snel ingegre
pen, dan kunnen de gevolgen ernstig zijn. 

Het karakter van mijn twee dieren is heel 
erg verschillend. Het mannetje is nieuwsgie
rig en bijzonder tam, het vrouwtje is schuw 
en raakt in paniek als ze vastgepakt wordt. 
Het mannetje heeft nog nooit iemand ge
beten, bet vrouwtje probeert te bijten zodra 
men dichter dan bv. 50 em in haar buurt 
komt. 

Over de eetgewoonten, het acttvttettenpa
troon, het vervellen, etc. is niets bijzonders 
te melden, alles verloopt zoals bij de meeste 
Boidae. De dieren klimmen vlot, maar niet 
zo soepel. Niet zelden vallen ze naar bene
den. Van slapen in de takken is geen sprake. 

HET BROEDEN 

Paringen werden niet waargenomen. De 
voedselweigering van het mannetje, jaarlijks 

Fig. 12. Het uitkomen van de eieren. 25 mei "s mor
gens. Foto: Foe k e m a. 
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van september tot januari, kan met de paar
tijd samenhangen. Op 28 maart 1974 be
keek ik het wijfje, dat stevig opgerold op 
plek A lag, helemaal in de hoek achter het 
uiteinde van een dikke tak. Er was geen ei 
te zien maar regelmatig gingen er sidderin
gen door het lichaam van het dier. Na wat 
porren met een stok verlegde het dier haar 
kronkels een beetje en zag ik een moment 
een stukje van een hagelwit ei. De eieren 
moeten op 27 of 28 maart zijn gelegd. 

Maart 1974 was ik in Amsterdam gaan wer
ken en woonden we nog in Utrecht. Door 
de nieuwe baan, het dagelijks been en weer 
reizen en het voorbereiden van de verhui
zing had ik met de beste wil van de wereld 
geen tijd om veel zorg aan de pythons te 
besteden. Ik besloot de eieren te Iaten lig
gen waar ze gelegd waren en mij te beper
ken tot het overvloedig besproeien van de 
broedende slang met Iauw water. Het grote 
terrarium als geheel was erg droog en daar 
was niet veel aan te doen. Ik sproeide iedere 



dag om 7.30 uur en 2 1.00 uur. Per keer 
werd ruim een halve liter verstoven, hoofd
zakelijk op het broedende dier, zodat na het 
spuiten het water in straaltjes van ligplank 
A afdroop. Rond het broedende dier gooide 
ik wat proppen spagnum, zodat het vocht 
een beetje werd vastgehouden. 

De temperatuur op de broedplaats was 
tegen de 30°C. Het broedende wijfje at niet. 
Ze dronk af en toe van het sproeiwater. Het 
mannetje bleef tijdens het broeden in het 
terrarium en vie! het vrouwtje niet lastig. 
Het mannetje had ook niet de gewoonte op 
ligplank A te liggen, die plek was altijd de 
voorkeursplaats van het vrouwtje geweest. 

Het wijfje is waarschijnlijk de hele broed
periode nooit van de eieren afgekomen. 
Slechts twee maal was er van de zijkant iets 
van de eieren te zien doordat de windingen 
van de broedende slang niet helemaal slo
ten, bij een van die gelegenheden werd een 
foto gemaakt (figuur 10). Verder kon ik de 

Fig. 13. Het OJitkomen van de eieren, 25 mei ·s mer
gens. Foto: Foe k e m a. 

eieren aileen zien door schuin boven de 
broedende python een keukenspiegel te 
houden. Dan richtte ze oplettend haa r kop 
op en zag ik een deel van de paar bovenste 
eieren in de spiegel. Ze waren aanvankelijk 
hagelwit en glad. Pas begin mei begonnen 
ze duidclijk te verkleuren, half mei waren 
er rimpels te zien en bruine vlekken. 

HET UITKOMEN VAN DE EIEREN 

Ik had niet verwacht dat het goed zou gaan 
met de eieren, vooral omdat het terrarium 
zo droog was. Ik dacht dat het dagelijks 
natspuiten dat niet voldoende zou compen
scren. Er werd daarom bij het organiseren 
van de verhuizing naar Amsterdam geen 
rckening gehouden met de broedende slang. 
Toen de eieren echter begin mei er nog · 
steeds goed uitzagen ging ik de verschillen
de artikelen over het broeden van m orulus 
goed vergelijken en bleek de opvallend con
stante broedtijd van 58-60 dagen. De eieren 

135 



zouden dus in de periode 22-25 mei moeten 
beginnen met uitkomen. Gelukkig bleek het 
mogelijk de eind mei geplande verhuizing 
een week uit te stellen. 

Op 20 en 21 mei lag bet wijfje duidelijk 
minder strak om de eieren. Met de spiegel 
waren nu meer eieren te zien. Ze waren vaal 
en bier en daar gevlekt en hadden rimpels 
en deuken. Ik bleef, ook nu de eieren van 
boven gedeeltelijk bloot lagen, alles twee 
maal daags kletsnat spuiten. Op 24 mei ont
dekte ik met de keukenspiegel dat twee kop
jes van jonge pythons uit de eieren staken. 
Door in bet terrarium te kJimmen en op 
positie D te gaan staan kon ik foto's maken 
van bet uitkomen van de eieren. Figuur 11 
en foto voorpagina Iaten de situatie op 
24 mei zien. 

Op 25 mei 's morgens was er nog maar een 
kopje te zien. Na bet spuiten droop er be
halve water ook een heleboel eierstruif van 
de ligplank af. 's Avonds was een jong een 
stukje uit zijn ei gekropen. De figuren 12 

Fig. 14. Het uitkomen van de eieren. 25 mel 
·s avonds. Foto : Foe k e m a. 
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Fig. 15-16. Hat uitkomen van de eieren. 26 mei 
·s morgens. De moeder is nu naast de eieren gaan 
l iggen. Foto"s: Foe k e m a. 

tim 14 geven de situatie op 25 mei. 

Op 26 mei 's morgens was de moeder van 
de eieren afgegaan en lag er naast. Ecn ver
scbrompeld ei bleek buiten de eigenlijke 
groep te liggen en werd weggehaald. Er wa
ren vee! neuspuntjes te zien terwijl een jong 
helemaal uit bet ei was gekropen (figuren 
15, 16 en 17). De avond van 26 mei was 
moeder weggekropen en baalde ik de eie
ren weg. Ze werden in een plastic bak ge
legd (figuur I 8), deze bak werd in een klein 
terrarium gezet. Later op de avcind begon
nen de jongen hun eieren te verlaten, de 
volgende morgen waren ze er allemaal uit. 

Bij bet rapen van de eieren konden ze voor 
bet eerst geteld worden. Er waren 2 lege 
schalen van uitgekomen jongen, 9 eieren 
met levende jongen erin, die men door sne
den in de eischaal kon zien zitten, 1 ei was 
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helemaal glad en vol zonder sneden, 3 eie
ren waren helemaal bedorven en inge
schrompeld. Zie figuur 17. Het volle gladde 
ei bevatte een geheel ontwikkeld dood jong. 

Er waren dus 15 eieren, waarvan er mis
schien 3 onbevrucht waren. In aile uitgeko
men eieren zaten meerdere sneden. De ei
tand van de jongen moet erg scherp zijn, 
want de schalen zijn taai en sterk. 

DE JONGEN 

Bij bet bergen van de eieren werden twee 
lege schalen gevonden maar slechts een uit 
bet ei gekropen jong. Het andere jong was 
onvindbaar. Het werd pas een week later 
gevonden toen het terrarium wegens de ver
huizing werd afgebroken. Het diertje was 
een beetje uitgedroogd maar in goede toe
stand. Het totaal aantal jongen kwam door 
deze vondst op 11. Het gemiddelde gewicht 

Fig . 17. Hat uitkomen van de eieren. 26 mei "s mar
gens. Foto: F o e k e m a. 
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van de jongen was 150 gram. Op 27 mei 
werd er voor het eerst gegeten. De jonge 
dieren aten met gemak volwassen muizen. 
Na enkele weken werden ze vraatzuchtig. 
De meeste jongen verkocht ik voor f 60,
per stuk. 

CONCLUSIES 

1. Alvorens baby-pythons aan te schaffen 
moet men nagaan, of men enkele jaren later 
in staat zal zijn minstens een volwassen 
paartje voldoende ruimte en voedsel te hie
den. 

2. Python molurus bivittatus is zonder 
moeite in een huiskamerterrarium groot te 
brengen. 

3. De kans dat de eieren uitkomen als men 
de moeder de eieren laat bebroeden en men 
zich beperkt tot natspuiten is niet te ver-



Fig. 18. Veertien van de vijrtien eieren na het ver
garen, 26 mei 's avonds. Foto: F o e k e m a. 

waarlozen, dit gezien mijn ervaring en die 
van Lutz (1962). 

SUMMARY 

The breeding of Python molurus bivittatus 
in a terrarium is described. The only care 
was sprinkling water twice a day. The same 
was done by Lutz (1962), also with 
success. So there seems a reasonable chance 
for success when the female is allowed to 
incubate the eggs herself. 

Llteratuur 

Berg m a n s, W., 1972. Uitvoering van een be
stuursbesluit: vaststelling van een lijst van be
dreigde soorten amfibieen en reptielen, waarvan 
de import en de aanschaf wordt afgeraden . 
l acerta 31 , pp. 13-16. 

Foe k em a, G. M. M., 1969. Python rellculatus 
(S c h n .). lacerta 28, pp . 7-8 en 11-12. 

Foe k em a, G. M. M., 1971 . Broaden pythons moei
lijk in gevangenschap? Lacerta 29, pp. 107-110. 

H u I c h i s o n, V. H., H. G. D o w I i n g en A. 
V i n e g a r, 1966. Thermoregulation in a brooding 
female Indian Python, Python molurus blvlltatus. 
Science 151, pp. 694-696. 

led ere r, G., 1944. Nahrungserwerb, Entwicklung, 
Paarung und Brulfursorge von Python retlculatus 
(S c h n e i d e r) . Zool. Jahrbucher Anatomie 68, 
pp. 363-394. 

Lederer, G., 1956. Fortpflanzungsbiologie und 
Entwicklung von Python molurus molurus 
(l i n n e) und Python molurus blvlltatus (K u h 1). 
DATZ 9, pp. 243-258. 

lu tz, R., 1962. Fortpflanzung der Tigerpython. DATZ 
15, pp. 277-279. 

M u n n i g Schmidt, C. H., 1971 . Waarnemingen 
bij het broeden van Python sebae. lacerta 29, 
pp. 105-106. 

M u n n i g S c h m i d t, C. H., 1973. Verslag van een 
geslaagde kweek met de afrikaanse python 
(Python sebae). Lacerta 31, pp. 91-101. 

S I e m m I e r- M o r a I h, C., 1956. Beitrag zur Ge
fangenschafts- und Fortpflanzungsbiologie von 
Python molurus l. Der Zoo loglsche Garten Neue 
Folge 21 . pp. 347-364. 

Vinegar, A.. V. H. H u t chi son en H. G. 
D ow I i n g , 1970. Metabol ism, energetics and 
thermoregulation during brooding ol snakes of 
the genus Py1hon (Reptilia, Boidae). Zoologica 
55. pp. 19-48. 

Vi negar, A., 1973. The effects of temperature on 
the growth and development of embryos of the 
Indian Py1hon, Python molurus (Reptilia, Boidae). 
Copeia 1973, pp. 171-173. 

W a g n e r, E.. in press. Breeding the Burmese 
Python Python molurus blvillatus at Woodland 
Park Zoo, Seattle, Washington. Manuscript be
staande uit 7 getikte pagina·s. 

139 



Ult andere tijdschrlften 

FotokopleAn van onderstaande artlkelen kunnen wor
den besteld door f 0,25 per paglna plus f 1,- per 
zendlng over te maken op postglro 654738 t.n.v. H. l. 
d e K o n I n g h te Utrecht. Op het strookje vermel
den de naam van het tijdschrift, het deelnummer en 
de gewenste pagina's. Voorbeeld: Aquarien Terrarien 
20, p. 67. 

S t r e e t, D. J., 1973. Notes on the reproduction of 
the southern smooth snake (Coronella glrondlca). 
Brit. Journal of Herpetology 4, pp. 335-337. 

0 pat r n y, E., 1973. Clay 'nests' of toad tadpoles. 
Brit. Journal of Herpetology 4, pp. 338-339. 

The conservation of British Amphibians and reptiles 
- a policy. Brit. Journal of Herpetology 4, pp. 
339-341. 

E I k a n, E., 1973. Mites killing a snake. (Thamnophls 
slrtalls). Brit. Journal of Herpetology 5, pp. 344-
346. 

P e a r s o n, A. D., T a m a r i n d, D. L., 1973. Aca
rina parasites on the lizard Lacerta vlvlpara 
J a c q u i n. Brit. Journal of Herpetology 5, pp. 
352-353. 

N a u I I e a u, G., 1973. Reproduction twice in one 
year in a captive viper (VIpera aspls). Brit. Jour
nal of Herpetology 5, pp. 353-357. 

C 1 ark, R. J., 1973. Report on a collection of rep
tiles from Cyprus. Brit. Journal of Herpetology 5, 
pp. 357-360. 

Avery, R. A., M cArd I e, B. H., 1973. The mor
ning emergence of the common lizard Lacerta 
vlvlpara J a c q u i n. Brit. Journal of Herpetology 
5, pp. 363-368. 

Coo p e r, J. E., K a b e t e, P. 0., 1973. Veterinary 
aspects of recently captured snakes. Brit. Journal 
of Herpetology 5, pp. 368-374. 

C o o k e, A. S., 1974. Differential predation by newts 
on anuran tadpoles. Brit. Journal of Herpetology 
5, pp. 386-390. 

Hagstrom, T., 1974. Tadpoles and metamorphosed 
young of the smooth newt (Trllurus vugarls l.) 
in a pond in Gothenburg, Sweden. Brit. Journal 
of Herpetology 5, pp. 404-409. 

S p e II e r berg, I. F., 1974. Influence of photope
riod and light intensity on lizard voluntary tem
peratures. Brit. Journal of Herpetology 5, pp. 412-
420. 

Math u r, J. K., Go e I, S. C. ,1974. A note on a 
tallies embryo of the lizard Calotes versicolor. 
Brit. Journal of Herpetology 5, pp. 420-422. 

T e r e b e y, N., 1974. Scale regeneration in Thamno
phls slrtalls. Brit. Journal of Herpetology 5, pp. 
423-425. 

C 1 o u d s I e y- T h·o m p son, J. L., 1974. Water 
relations of the . african toad Bufo mauretanlcus 
s c h I. Brit. Journal of Herpetology 5, pp. 425-
426. 

H a z e I wood, E., 1974. Notes on some Brisbane 
frogs. Brit. Journal of Herpetology 5, pp. 427-428. 

140 

Po Ide r, W. N., 1974. Over verzorging en voort
planting in gevangenschap van Dendrobatus azu
reus en enkele andere Dendrobatldae (2). Het 
Aquarium 44, pp. 186-191. 

B r o o d m a n, D., 1974. Een terrarium maken voor 
Phyllobates lugubrls. Het Aquarium 44, pp. 183-
185. 

Groot he d de, G., 1974. Genezing van huidwon
den bij kikkers. Het Aquarium 44, p. 217. 

0 o s t v e e n, H., 1974. Corytophanes crfstatus in de 
natuur en in het terrarium. Het Aquarium 44, pp. 
268-273. 

B r o o d m a n, D., 1974. Belevenissen met Phylloba
tes lugubrls (slot). Het Aquarium 44, pp. 282-285. 

Po Ide r, W. N., 1974. Over verzorging en voort
plantlng in gevangenschap van Dendrobatus azu
reus en enkele andere Dendrobatldae (3). Het 
Aquarium 44, pp. 324-330. 

B e r g m a n s, H., 1974. Ethiek in de terrariumkunde. 
Het Aquarium 45, pp. 2-6. 

F I e m i n k s, F., 1974. Waarschuwing bij dwerg
klauwkikkersl Het Aquarium 45, pp. 54-55. 

C o r n e I i s s e n, Th., 1974. Ogen . . . die je doen 
dromen. (over Agalynchnls callfdryas). Het Aqua
rium 45, pp. 72-78. 

Po Ide r, W. N., 1974. Dendrobatidae {4) Het Aqua
rium 45, pp. 122-128. 

Van Be r k o m, W. A., 1975. Een paludarium en de 
kweek van Afrlxalus dorsalis. Het Aquarium 45, 
pp. 218-222. 

0 o s t v e e n, H., 1974. Prachtige Farben und Gift 
schutzen die Baumsteiger. Das Aquarium 8, pp. 
25-29. 

s t r e c k, H., 1974. Der Molch Cynops enslcauda, 
seine Pflege und Zucht. Oas Aquarium 8, pp. 30-
32. 

N i e t z k e, G., 1974. Testudo carbonarla - Kohler
schildkroten. Oas Aquarium 8, pp. 33-34. 

N i e t z k e, G., 1974. Testudo elegans - Sternschild
krote. Oas Aquarium 8, pp. 75-76. 

Z w I n e n b e r g, A. J., 1974. Die Smaragdeidechse 
Lacerta vlrldls im Terrarium. Das Aquarium 8, 
pp. 78-80. 

v o g e I, W., 1974. Erfolgreiche Nachzucht des ame
rikanischen Feuerbauchmolches. (over Tarlcha 
rlvularls). Das Aquarium 8, pp. 81-83. 

N i e t z k e, G., 1974. Testudo angulata - Schnabel
brustschildkrote. Das Aquarium 8, pp. 121-122. 

G u nth e r, R., 1974. Der Teichfrosch Rana esculen
ta l. - ein evolutionsbiologisches Phanomen. Das 
Aquarium 8, pp. 123-127. 

Mudra c k, W., 1974. Haltung und Zucht des Gold
froschchens Mantella aurantlaca M o c qua r d, 
1900. Das Aquarium 8, pp. 160-161. 

B au r, B., 1974. Colima-Krotenechse (Phrynosoma 
aslo C o p e 1864) - der mexlkanische Riese. Oas 
Aquarium 8, pp. 164-168. 


