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Aanvulling op het artikel 
over de drie boa's van Madagascar 

R e d a c t i o n e e l 

Er is een vergissing gemaakt met de illustra-
ties bij het artikel over Madagascar-boa's op 
de pagina's 82-91. Daardoor zijn cnkele fi-
guuronderschriften onjuist en is een bclang-
rijke figuur niet opgenomen. Deze figuur, 
een foto van een gele varieteit van Sanzinia 
madagascariensis, wordt bij deze alsnog af-
gedrukt. De foto toont het individu dat op 
pagina 90 wordt beschreven. 

De juiste figuuronderschriften luiden als 
volgt. 
Klcurenfoto pagina 84. Sanzinia madagas-
cariensis, jongdier van Perinet. Dit individu 
heeft de kleur die voor jongen van deze 
soort normaal is. Foto: B r a n c h . 
Zwart-witfoto pagina 85. Sanzinia Mada-
gascariensis, Een geconserveerd Jong indi-
vidu. Dit jong werd geboren uit een wijfje 
van noord-west Madagascar en heeft een 

Sanzinia madagascariensis, volwassen wijfje van 2 m 
lang uit de omgeving van Abanja, noord-west Mada-
gascar. Dit dier heeft de afwijkende kleur die karak-
teristiek is voor Sanzinia van het noordwesten van 
het eiland, zie pagina 90. Foto: B r a n c h . 

afwijkende kleur en tekening, die worden 
beschreven op pag. 90. Foto: B r a n c h . 
Bovenste klcurenfoto pagina 89. Acranto-
phis madagascariensis, wijfje van 7 maanden 
oud. Geboren uit een wijfje van Tsaraman-
drosa. Foto: B r a n c h . 
Onderste klcurenfoto pagina 89. Acranto-
phis dumerili, gefotografeerd in een dieren-
tuin. Herkomst onbekend. Foto: F o e k e-
m a . 

SUMMARY 

An additional illustration to the article on 
Madagascar boa's (pp. 82-91) is published. 
It shows the yellow color variant of Sanzi-
nia madagascariensis from the north-west 
of Madagascar. 
Some of the illustrations have wrong capi-
tons. Page 84 shows a usual juvenile San-
zinia madagascariensis, page 85 an unusual 
juvenile from the north-west of the island. 
Page 89 shows Acrantophis madagasca-
riensis (top) and Acrantophis dumerili (bot-
tom). 
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Waarnemingen aan de herpetofauna van Tunesie 
in de maand oktober 
G. M. M. F o e k e m a 
Wouwormanstraat 38, Amsterdam. 
Ingezonden december 1975. 
Inhoudsoverzicht: inleiding - waarnemingen - samen-
vattingen per diersoort - arabische namen - litera-
tuurbespreking • summary - literatuur. 

INLEIDING 

Van 15 tot 30 oktober 1975 werd op 6 
plaatsen in'Tunesie naar amfibieen en rep-
tielen gezocht. Om een idee te geven van 
de frequentie waarmee men dieren kan 
zien wordt bij de beschrijving van de waar-
nemingen zo veel mogelijk vermeld, hoe en 
hoelang gezocht werd. Verder waren na-
tuurlijk het weer en het jaargetijde van in-
vloed op de aantallen soorten en individuen 
die werden waargenomen. 
Na een beschrijving van het zoeken op de 
6 plaatsen volgen een samenvatting per 
diersoort, een paragraaf over arabische na-
men en een paragraaf over literatuur over 
de herpetofauna van Tunesie. 

WAARNEMINGEN 

Sousse 
Ten oosten van de stad Sousse loopt de 
Oued Bliban. Deze kleine rivier stond bijna 
droog, alleen dicht bij zee waren er grote 
plassen water. De vegetatie langs de oevers 
was schraal. Ik zocht hier op een onbe-
wolkte dag van 13.00 tot 15.00 uur. In het 

Ha mm am ex El Faht 
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Fig. 1. Tunesie. Ligging van de 6 plaatsen waar 
naar amfibieen en reptielen werd gezocht. Kaartje: 
F o e k e m a . 
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Fig. 2. sousse. Rana ridibunda perezi in de Oued ridibunda perezi. Verder van zee af werd 
Bliban. Foto: Foekema. d e h o e v e e l h e i d w a t e r e n h e t a a n t a , k i k k e r s 

veel minder. Ondanks zorgvuldig speuren 
werden er noch in de rivierbedding noch 
langs de oevers andere amfibieen of rep-
tielen waargenomen dan kikkers. 
Ik bezocht de rivier nog eenmaal op een 
half bewolkte dag. Het aantal kikkers was 
toen veel kleiner. 

weinige en vies eruitziende water zaten on-
voorstelbare hoeveelheden kikkers. Aan de 
hand van dia's die ik maakte determineer-
de de heer S p a r r e b o o m ze als Rana 

Fig. 3. Sousse. Rana ridibunda perezi in de Oued 
Bliban. Foto: F o e k e m a . 
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Fig. 4. El Djem. Jonge Psammodromus. Abnormaaal 
is dat de parietalen elkaar raken, dat komt mis-
schien doordat de dieren erg jong zijn. Foto: F o e -
k e m a . 

Enkele kilometers ten oosten van Sousse, 
langs de weg naar Tunis, zocht ik op een 
dag met lichte bewolking gedurende 1 uur 
langs de zuidkant van cactushagen. Ik zag 

1 volwassen en 2 jonge zandlopers, Psam-
modromus algirus. 
Aan de oostrand van Sousse stond het hotel 
waar wij gedurende onze vakantie logeer-
den. In de open gaanderij langs de hotel-
kamers werden 's avonds steeds Tarentola 

Fig. 5. Sousse. Een 's nachts gevangen Bufo viridis 
werd overdag gefotografeerd. Foto: F o e k e m a . 
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Fig. 6. Sbeitla. De brede bedding van de Oued 
Sbeitla. Ondanks onbewolkt wear werd hier geen 
reptiel gevonden. Foto: F o e k e m a . 

mauritanica gezien, 1 volwassen exemplaar 
en verschillcnde kleintjes. Overdag zag ik 
dc grote onbeweeglijk in een richel zitten. 
In de tuin rond het hotel werden door de 
hotelgasten 's avonds af en toe padden ge-
zien die dan op het wandelpad zaten, het 

\ , 
v 

Efr-£ 
waren Bujo v. viridis. Twee dagen voor ons 
vertrek kochten we een zaklantaarn om er 
een aantal gemakkelijk te kunnen vangen, 
maar we vonden er toen maar twee. Over-
dag werden er geen padden gezien. 

Fig. 7. Tussen Sousse en El Djem. Heel karakte-
ristiek landschap, opname vanuit de trein. Einde-
loze olijfboomgaarden. doorsneden door hagen cac-
tussen en agaven. Foto: F o e k e m a . 

' ,--'^ 
m w l'Wv-»^(<' l>T 

99 



Sbeitla 
Op een dag met vrijwel onbewolkte hemel 
bczocht ik van 9.00 tot 13.00 uur het rul-
nenveld Sufetula, onmiddellijk ten oosten 
van het stadje Sbeitla. Gedurende het be-
zoek werd steeds op reptielen gclet. Ook 
werd een kwartier gezocht in en langs de 
brede bedding van de Oued Sbeitla. De 
rivier, die langs het ruinenveld loopt, stond 
droog. Er werd geen enkel reptiel of am-
fibie gezien. 

insecten (vliegen, sprinkhanen en micren) 
en grote hoeveelheden slakkenhuisjes. Ein-
delijk zag ik aan de rand van een eilandje 
een heel jonge zandloper. Toen ik eenmaal 
wist waarop ik moest Ietten zag ik er spoc-
dig mccr, uiteindclijk wel een stuk of 15 in 
de loop van een uur. Ik zag alleen maar 
jongen, allemaal bij de eilandjes, nooil in 
het kale gebied tussen de eilandjes. Later 
zag ik ze ook nog bij een cactushaag langs 
een olijfboomgaard. 

El Djem 
Na een bezoek aan de amfitheaters in het 
stadje EI Djem wandelde ik een kilometer 
of twee de stad uit, speciaal om dieren te 
zoeken. Het was onbewolkt. Het gebied 
bestaat afwisselend uit olijfboomgaarden en 
braakliggende grond. Deze laatste is erg 
spaarzaam begroeid met kleine graspolletjes 
en verder met eilandjes van een doornic ge-
was, die zo een 10 a 12 meter van elkaar 
liggen. Zulke eilandjes zijn een paar meter 
in doorsnee en ongeveer een halve meter 
hoog. Het eerste kwartier of half uur dat ik 
zocht vond ik niets. Wel waren cr veel 

Fiq. 8. El Djem. Braakliggend gebied met een 
eilandje van doornig gewas van enkele meters in 
doorsnee. In deze eilandjes leefden de jonge 
Psammodromus. In de verte olijfboomgaarden. Foto: 
F o e k e m a . 

El Falls 
Het ruinenveld Thuburbo Majus, ongeveer 
2 kilometer van het stadje El Fahs. werd 
twee maal bczocht. De eerste maal was het 
half tot zwaar bewolkt en werd er geen 
dier gezien. Het tweede bezoek was van 
11.00 tot 12.00 uur op een licht bewolkte 
dag. Tussen de stenen van hei ruTncnveld 
zclf werd een gekko gezien. geen Tarentola, 
maar ik weet niet welke dan wel. Verder 
werd in een grote cactushaag langs het 
ruinenveld een parelhagedis gezien. 

Hammamct 
Op een licht bewolkte dag werd van 11.00 
tot 14.00 uur gezocht langs de weg van Bir 
Bou Rekba naar Hammamet en langs een 
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Fig. 9 Hammamet Acanthodactylus sp., overwe-
gend groen en beige met donkerbruine tekening. 
Foto: F o e k e m a . 

rivier die deze weg snijdt. De begroeiing 
in dit gebied is weelderig, vooral langs de 
bijna droog staande rivier. Bij de cactus-
hagen langs de weg werd 2 maal een vol-
wassen Psammodromus algirus gezien en 2 
maal een parelhagedis, Lacerta lepida. De 
parelhagedissen zijn erg schuw en snel, nor-
maliter ziet men alleen maar een grote hol-
der groene hagedis wegschieten. Maar een 
keer vluchtte een exemplaar in het centrum 
van een dichte struik en bleef daar zitten, 
zodat ik hem door de twijgen heen van an-
derhalve meter afstand goed kon bekijken. 
Pas toen zag ik dat het om parelhagedissen 
ging-

In de rivierbedding zag ik voor het eerst 
een franjeteenhagedis, Acanthodactylus. Dit 
dier zonde zich niet aan de rand van dichte 
vegetatie maar op het mulle zand van de 
rivierbedding. Bij het fotograferen rende hij 
verschillende malen enkele meters weg, na 
een paar minutcn tenslotte verdween hij in 
een holletje in het zand. Psammodromus 
zaten steeds bij een haag en verdwenen 
meteen in de vegetatie. Dit klopt allemaal 
heel mooi met hetgeen M a y e t (1903) 
zegt over deze twee genera. 
In en bij de weelderige vegetatie langs de 
rivier zag ik verder nog 1 half was Acan-
thodactylus, twee Lacerta lepida, 1 volwas-
sen en 2 jonge Psammodromus en tenslotte 
op een blad van een agave nog een mij 
onbekende gekko. 

Enfida 
Ten oosten van het stadje Enfida werd 
van 12.00 tot 13.00 uur gezocht op een 
half bewolkte dag. Tk werd geholpen door 
twee jongens, maar het weer was te on-
gunstig. Het braakliggendc land tussen de 
olijfboomgaarden was spaarzaam begroeid 

Fiq. 10. Hammamet. Rivierbedding met weelderige 
vegetatie rondom. Hier werden gezien Psammodro-
mus, Acanthodactylus, Lacerta lepida en een onbe-
kende gekko. Foto: F o e k e m a . 
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met wat uitgedroogde graspolletjes en de-
zelfde doornigc eilandjes als bij El Djem. 
Er werden alleen 3 volwassen en 3 kleine 
Bufo v. viridis gevonden, midden op de dag. 
De jongens vertelden dat er vooral in het 
voorjaar slangen te zien waren, ook ver-
zekerden ze me dat er kameleons bij Enfida 
voorkomen. 

SAMENVATTING PER DIERSOORT 

In Tunesie werden in de tweede helft van 
de maand oktober de volgende amfibieen 
en reptielen waargenomen. 
1. Rana ridibunda perezi. Sousse. Honder-
den exemplaren in de Oued Bliban, dicht 
bij zee. 
2. Bufo v. viridis. Sousse en Enfida. In 
Sousse 's nachts in tuinen, bij Enfida over-
dag. 

ARABISCHE NAMEN 

Twee tuncsische jongens uit Enfida hielpen 
me aan ccn aantal arabische namen voor 
amfibieen en reptielen. Ter vergelijking 
geef ik ook de arabische namen uit D o u -
m e r g u e (1901), dit zijn namen uit Oran 
(Algerije). Ze lopen dikwijls niet parallel 
met de namen die ik te horen kreeg. Bij 
de vergelijking moet men afzien van het 
verschil in spelling, daar het om arabische 
woorden gaat die niet eenduidig met Euro-
pese letters zijn weer te gcven. Ik Het de 
jongens de woorden opschrijven en hanteer 
hier hun spelling. Bij het uitspreken moet 
men doen alsof men Frans leest. ;t. 
Volgens de jongens kwamen er twee soor-
ten kikkers voor: de "grenouille d'eau" in 
het arabisch „Jrana", en de grotere "gre-
nouille de montagne", in het arabisch „Oum 

3. Tarentola mauritanica. Sousse. Op be-
bouwing, alleen 's nachts actief. 
4. Psammodromus algirus.' Sousse, E! 
Djem, Hammamet. Steeds bij dichte vege-
tatie. De dieren zijn ruw beschubd, bruin 
met lichte lengtestreep op de flank, onder-
zijde begin staart oranje. Parietale schilden 
raken elkaar niet. 
5. Acanthodactylus sp. Hammamet. In 
zand van rivierbedding. Deze soort was 
groen en beige met donker bruine tekening. 
Niet uitgesproken ruwe schubben, parietale 
schilden raken elkaar. 
6. Lacerta lepida pater. El Fahs, Hamma-
met. Vlakbij dichte vegetatie. 

Fig. 11. Sousse. Tarentola mauretanicas in een richel 
van een gaanderij van een hotel. Foto: F o e k e m a . 

Gorgoz". De Bufo v. viridis die we vingen 
rekenden ze tot ..Jrana". D o u m e r g u e 
(1901) noemt voor Bufo v. viridis ..Oum 
Gueurgeuer" en voor Rana ridibunda 
„Djeranat". Het gaat hier duidelijk om de-
zelfde arabische woorden, maar kruiselings 
gebruikt. 
Voor Psammodromus en Acanthodactylus 
werden mij de namen „Boukachach" 
(spreek uit Boekasjesj) en „Oural" gegeven. 
Lacerta lepida noemden ze „Zarzoumia". 
D o u m e r g u e (1901) geeft de naam 
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„Zermoumia" juist op voor kleine Lacerti-
dae, de naam „Boulam" voor grote zoals 
lepida. Tarentola werd door de jongens 
„Ouizka" genoemd, de kameleon „Oum 
Elbouya". D o u m e r g u e geeft voor deze 
twee soorten heel andere namen. 
Als het algemene woord voor slang werd 
mij „Ehnash" opgegeven, voor Cerastes 
cerastes „Laffa" en voor Vipera lebentina 
„Bouftira". D o u m e r g u e (1901) geeft 
voor beide adders „Lefaa" en de naam 
„Bouftera" voor Naja haje. 
Bij het vragen naar namen Het ik de jon-
gens zoveel mogelijk foto's zien uit de La-
certa-herdrukbundel over Noord-Afrika. 

LITERATUURBESPREKING 

Tunesie is een veel bezocht vakantieland. 
Ongetwijfeld zal een aantal Lacerta-le-
den er de komende jaren de vakantie 
doorbrengen en zal er waarnemingen 
aan de herpetofauna willen doen. Goede 
literatuur om soorten te kunnen onder-
scheiden is daarvoor een vereiste. Daarom 
karakteriseer ik hieronder kort de belang-
rijkste publikaties die ik ken. D o u m e r -
g u e (1903). Dit is het standaardwerk over 
de herpetofauna van Noord-Afrika (Maroc-
co, Algerije, Tunesie). Het is in 1972 her-
drukt door Linnaeus Press, Amsterdam, 
deze herdruk kost ongeveer / 150,—. Het 
boek telt 400 pagina's. Ik raad niemand 
aan het speciaal met het oog op een va-
kantie in Noord-Afrika te kopen, daar is 
het niet handig en overzichtelijk genoeg 
voor. 
M a y e t (1903). Dit is een checklist, dat 
wil zeggen dat alleen de namen van de 
voorkomende soorten er in worden ge-
noemd, de soorten worden niet beschreven. 
Bij elke soort staan vindplaatsen en andere 
bijzonderheden opgegeven. Het boekje telt 
32 pagina's en is dus gemakkelijk te foto-
kopieren. De Artis-bibliotheek in Amster-
dam heeft het in zijn collectie, Leiden 
heeft het niet. 
M e r t e n s (1929). Een artikel over een 
reis van enkele weken naar Tunesie, een 
prachtig voorbeeld van wat men in een 
paar weken kan zien. M e r t e n s verbleef 
vooral op Djerba en in Gabes, zij die daar 
heengaan moeten het artikel zeker lezen. 
Het artikel geeft geen totaalbeeld van de 

Tunesische herpetofauna. 
G u i b c (1950). Hier gaat het om de deter-
minatie van de hagedissen. Het artikel is 
bondig en overzichtelijk. Onmisbaar voor 
iedereen die in Noord-Afrika hagedissoor-
ten uit elkaar wil houden. Aanwezig in de 
Artis-bibliotheek, niet in Leiden. 
D o u m e r g u e (1959). Een checklist met 
uitsluitend namen en enkele zeer korte op-
merkingen over verspreiding. 
M a r i n k e 11 e (1962). Zeer geschikt voor 
de determinatie van slangen. Overzichtelijk, 
maar jammer genoeg niet gei'llustreerd met 
tekeningen. Opgenomen in de Lacerta-her-
drukbundel over Zuid-Europa en Noord-
Afrika. 

SUMMARY 

In Tunesia during the second half of the 
month October six species of amphibians 
and reptiles were seen: Rana ridibunda 
perezi (Sousse), Bufo v. viridis (Sousse, En-
fida), Tarentola mauritanica (Sousse), 
Psammodromus algirus (Sousse, EI Djem, 
Hammamet). Arab names for amphibian 
Hammamet), Acanthodactylus sp. (Ham-
mamet) and Lacerta lepida pater (El Fahs, 
and reptile species, given by boys from 
Enfida, differ on many points from the 
names given by D o u m e r g u e (1901) for 
the region of Oran. 
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Voortplanting in het terrarium van Ptyas mucosus 

C. A. P. van Rlel 
Magelhaensstraat 4, Breda 

Ingezonden november 1975. Inhoudsoverzicht: inlei-
ding - het terrarium - mijn exemplaren - de paringen 
- de broedbak en het uitbroeden - het uitkomen, de 
jongen - samenvatting - summary - literatuur. 

INLEIDING 

Voor zover mij bekend zijn er 2 soorten van 
het genus Ptyas: Ptyas korros en Ptyas mu-
cosus. Deze soorten zijn goed van elkaar te 
onderscheiden. Ptyas korros heeft midden 
op het lichaam 15 rijcn schubben, het aantal 
ventralen bedraagt 160 tot 187. Bij Ptyas 
mocosus zijn er er 16 of 17 rijen schubben 
midden op het lichaam. Verder varieert het 
aantal ventralen van 190 tot 213. Ptyas mu-
cosus is ook te onderscheiden van Ptyas 
korros door de kleinere ogen en door de 
zwartgerande supralabialen. 
Ptyas mucosus is geel, bruin, olijfgroen tot 
grijs van kleur. Op het eerste gedeelte van 
het lichaam zijn de rugschubben meestal 
effen van kleur, op de laatste helft van het 
lichaam hebben ze zwarte streepjes. De ven-
tralen hebben elk een zwarte streep, de 
subcaudalen zijn zwart omrand. 
Als totale lengte geeft S m i t h (1943) op 
<3 2,25 m, staart 0,55 m; ? 1.80 m, staart 
0,45 m. Er zijn ook grotere bekend, zoals 
een exemplaar van 3,30 m. ( Mi 11 a r d , 
1906). 

Deze slang heeft een zeer groot versprei-
dingsgebied, hij komt voor in Afghanistan, 
Turkestan (Rusland), Kashmir, Pakistan, In-
dia, Ceylon, heel Indo-China, Zuid-China, 
Malakka, Java en Sumatra. Het biotoop: 
meestal open veld met struikgewas, gras-
land en rijstvelden, vaak in de omgeving 
van mensen. Deze slangen zijn goede klim-
mers en worden dan ook wel eens hoog in 
de bomen aangetroffen. 
Ze voeden zich in de natuur meestal met 
kikkers en padden, maar ook kleine knaag-
dieren, hagedissen, slangen en vogels staan 
op hun menu. 
Paringen in de natuur vinden plaats bij heet 
weer in de maanden mei en juni. De 6 tot 
14 eieren worden gelegd in augustus of Sep-
tember. De jongen worden geboren van eind 
September tot december ( Sm i t h , 1943). 

ytfm&j 

Fig. 1. Ptyas mucosus. De volwassen dieren in het 
terrarium. Foto: Van L e e s t . 

HET TERRARIUM 

De afmetingen van het terrarium zijn 105 
bij 55 cm, de hoogte 135 cm. De achter-
wand is gemaakt van kurkschors, de bodem 
van glad cement dat geschilderd is. Deze 
bodem is dus goed schoon te maken en te 
ontsmetten, ik gebruik daar Halamid voor. 
Het terrarium is ingericht met een paar 
boomstronkjes en een paar dikke takken. 
Als beplanting alleen een grote Sansevieria 
De driehoekwaterbak, afmeting 35 bij 35 bij 
35 cm, is in de bodem verzonken. De diep-
te van de waterbak is 12 cm. Als warmte-
bron en verlichting worden een 40 watt 
T.L.-bak en een spotlicht-lamp van 75 watt 
gebruikt. Temperatuur is bovenin 30° C, op 
de bodem 24°. 's Nachts daalt de tempera-
tuur tot 22° C. 
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Fig. 2. Ptyas mucosus. Het volwassen mannetje 
Foto: V a n L e e s t . 

dicht benadert. en laten dan een grommend 
geluid horen. 

MIJN EXEMPLAREN DE PARINGEN 

In februari 1975 kwam ik in het bezit van 
een vrouwtje van 1,80 m lang, dit dier zag 
er gezond uit maar weigerde voedsel. Na 
een faeces-monster voor onderzoek te heb-
ben opgezonden (dr. B o r s t Utrecht) bleek 
de slang coccidien te hebben. Na dit in to-
taal 6 maal behandeld te hebben met sulfa-
metazine, 75 mg per kg lichaamsgewicht, 
bleek de slang na een nieuw onderzoek van 
de coccidien bevrijd te zijn. Ze is toen ook 
geweldig gaan eten. 
Het voedsel wat deze slangen bij mij krij-
gen bestaat uitsluitend uit muizen, die altijd 
bij de kop worden gepakt. 
Eind mei 1975 kwam ik via de fotograaf 
van dit artikel en ook slangenhouder de 
heer T. v a n L e e s t in het bezit van een 
1,70 mtr. lang mannetje. Omdat dit een 
goed gezond dier was ging deze slang niet 
in quarantaine maar ineens bij het vrouwtje. 
De slangen zijn erg agressief als men ze 

Paringen heb ik waargenomen op 17, 19 en 
21 juli 1975. Omdat ik het vrouwtje dikker 
zag worden dacht ik aan eieren. Ik heb toen 
vochtig sphagnum in een hoek van het ter-
rarium gelegd waarin de eieren gelegd kon-
den worden. 
Acht dagen voordat de eieren gelegd wer-
den nam de slang geen voedsel meer aan. 
Op 24 augustus werden 3 eieren gelegd, op 
25 angustus nog 9 eieren, alle onder het 
sphagnum. 
Dat bij een van de 3 paringen die ik heb 
gezien de bevruchting plaats vond waardoor 
de eieren gelegd werden is natuurlijk niet 
zeker, de tijd van paring tot eieren leggen 
was vrij kort, ongeveer 34 dagen (bij Tra-
sops jacksonii was dit 62 dagen). 
De eieren werden meteen uit het terrarium 
gehaald en in een broedbakje gelegd. De 
eerste 3 gelegde eieren waren 5,5 cm lang, 
de andere 9 eieren 5 cm. 
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DE BROEDBAK EN HET UITBROEDEN 

De eieren werden eerst in een plastic schaal-
tje gelegd, op de bodem van het schaaltje 
vochtig sphagnum, boven op de eieren ook 
nog een laagje sphagnum. Dit sphagnum 
had ik eerst een paar dagen in water gelegd 
om het zuur eruit te laten trekken. Over dit 
schaaltje met eieren werd een stenen bloem-
pot gezet. Dit geheel ging in een plastic 
aquariumbakje van 30 bij 22 cm waar een 
laagje water in stond van 15 cm, het water 
werd verwarmd door een aquariumvcrwar-
mer. Over het bakje ging weer een glas-
plaatje, een beetje open aan de bovenkant. 
De temperatuur bij de eieren was dag en 
nacht tussen de 28 en 30° C, de luchtvoch-
tigheid 100%. Deze luchtvochtigheid alleen 
was niet voldoende voor de eieren, want 
na 5 dagen waren 4 eieren (waaronder de 
3 grote) hard geworden en ingekrompen. 
Van de andere eieren was de schaal ook wat 
hard geworden, maar ze zagen er verder re-
delijk uit. Het sphagnum werd hierna elke 
dag behoorlijk natgespoten, en de schaal 
van de overige eieren werd weer normaal. 
Na 14 dagen ging nog 1 ei verloren door 
rotting. Op 10 oktober werd een ei openge-

Foto 3. Ptyas mucosus. Het uitkomen van de eieren. 
Foto: V a n L e e s t . 

Fig. 4. Ptyas mucosus. Het uitkomen van de eieren. 
Foto: V a n L e e s t . 

maakt omdat dit poreus was geworden, er 
zat een nog niet geheel ontwikkeld embryo 
in, waar geen leven in zat. 
Het uitkomen van de 6 overgebleven eieren 
verwachtte ik zeker niet voor november. 

HET UITKOMEN, DE JONGEN 

Toen ik op 24 oktober 's avonds de eieren 
controleerde op vochtigheid en het sphag-
num van de eieren verwijderde, zak ik een 
slangkopje uit een ei steken, in de andere 5 
eieren zat een scheurtje. Pas de volgende 
dag kwamen er 5 jongen helemaal uit het ei, 
een dag later het 6de. Het uitkomen kwam 

106 



$ A , . ^ ' 

'.-x 
dus toch nog eerder dan ik verwachtte. 
De lengte van de diertjes varieerde nogal bij 
de geboorte. 2 slangetjes waren duidelijk 
kleiner dan de andere. De grootste was 
38 cm de kleinste 32 cm. Op 20 november 
was de grootste gegroeid tot 48 cm, de 
kleinste slechts tot 34 cm. 
De kleur van de diertjes is veel feller geel 
dan van mijn volwassen dieren. Bij dichte 
benadering namen ze een aanvalshouding 
aan en probeerden te bijten. Op 30 oktober 
vervelde het eerste slangetje en een dag 
later het andere. 
Een slangetje het (grootste) heeft op 3 no-
vember voor het eerst zelfstandig gegeten. 
De 5 andere heb ik tot nu toe moeten 
stoppen. 

SAMENVATTING 

Bij Ptyas mucosus werden paringen waarge-
nomen op 17, 19 en 21 juli 1975, eieren ge-
legd op 24 en 25 augustus. Op 24 oktober 
kwamen 6 van de 12 eieren uit. De jonge 
diertjes vervelden zeer snel, een slangetje is 
10 dagen na de geboorte zelfstandig gaan 
eten. 
Hoewel Ptyas mucosus bij mij in het terra-
rium agressief blijft, is het toch een fijne 

Fig. 5. Ptyas mucosus. De jonge slangetjes 9 dagen 
oud. Foto: V a n L e e s t . 

slang om te verzorgen, vooral ook omdat 
hij tot voortplanting is gekomen. 

SUMMARY 

Reproduction of Ptyas mucosus in a terra-
rium is reported. Copulations were seen on 
July 17, 19 and 20, 1975. August 24-25 12 
eggs were produced. The eggs were put in 
a stove with temperature 28-30°C and hu-
midity of the air 100%. After a few days 
some of the eggs looked dried out, so water 
was sprinkled daily. On October 24, 6 of 
the eggs hatched. The young ones were 32-
38 cm in length. The largest one took food 
10 days after birth, the others were forced 
to feed. 
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