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Fig. 1. 
De twee witte 
puntjes bovenin 
het tongelga t zijn 
de beide eiertan
den van de pas
geboren tijger
python. Foto: 
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Voortplanting en ontwikkeling in bet terrarium, 
van Python molurus bivittatus 
Inhoudsoverzicht: inleiding - Python molu
rus - geslachtsverschil - het terrarium - de 
bewoncrs - bronst - hofmakcn - paring - de 
zwangcrschap - de eieren - ei afgestoten -
het broeden - het uitkomen van de eieren -
het eerste half jaar - journaal - summary 
litcratuur. 

IN LEIDING 
Het houden van pythons is tegenwoordig 
erg popula ir. Toch wordt er met deze 
dieren weinig in gevangenschap ge
kweekt, omdat men er van uit gaat dat 
dit toch een niet te bereiken ideaal is. 
Men houdt dan ook maar een bonte 
collage van allerlei slangesoorten. De 
kans op voortplanten wordt hierdoor 
nihil. Dit artikel zal er hopelijk toe bij
dragen dat er meer moeite gedaan wordt 
om terrariumdieren tot voortplanten te 
brengen. 

PYTHON MOLURUS 
Van de tijgerpython (Python molurus) 
zijn twee duidelijk van elkaar te onder
scheiden ondersoorten bekend. 
1. Python molurus mo/urus, de Iichte 
tijgerpython, die voorko.mt in Pakistan, 
India en Sri Lanka (voorheen Ceylon). 
Hij wordt hooguit 5 meter lang. 
2. Python mo/urus bivillatus, de donkere 
tijgerpython, wordt aangetroffen in 
Zuid-China, · Birma, Thailand, Indo
China en Java. Deze slang kan 7,5 meter 
lang worden. 
Molurus onderscheidt zich van bivillatus 
door de koptekening. Bivillatus bezit op 
de lichtbruine bovenzijde van de kop 
een donkerbruine lansvormige vlek waar 
een Iichte lengtestreep doorheen Joopt. 
Mo/urus heeft een y-vormige vlek boven
op de kop. Verder worden de bruine 



Fig. 2. 
C lose up o 
Python molurus 
bivittatus 
Foto: 
Getreuer 
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vlekken op de rug en flankcn van bivit
tarus door een zwartc rand omgcvcn. 
H et bruin van bivittatus is veel donkcrder 
van tint da n bij molums, zodat de 
laatste een veel lichtere indruk maakt. 
Vandaar de naamgeving Iichte en don
kere tijgerpython. Beide ondersoorten 
van f!~Jijgerpython staan als enige ver
tegenwoordigcrs van de pythons op de 
lijst van uitheemse bedreigde diersoorten 
en mogen dicntengevolge niet meer ve r
hande ld worden, zelfs de in gevangen
schap geboren jongen vallen hieronder. 

GESLACHTSVERSCH I L 
Het meest in het oog lopende geslachts
verschil bij pythons is, dat bij exemplaren 
van gelijke grootte de klauwtjes (rud i
mentaire pote n) van het ma nnetje veel 
groter zijn dan die van het vrouwtje. De 
lichaamsbouw van het mannetje is slan
ker, zijn staart is Ia nger, de kop is 
spitser. Verde r worden de vrouwtjes een 
stuk groter da n de mannetjes. Bij de 
donkere tijgerpython kan het vrouwtje 
een lengte bereiken van 7,5 m tegen 

krap 5 m voor het mannetje. Ve rder 
kan in de staart van het mannetje een 
holte gevoeld worden waar de geslachts
organen zitten. Het betasten van de 
staartwortel moet voorzichtig gebeuren. 

HET TERRARIUM 
Het terrarium waar de slangen in gehou
den werden bestond uit een .I ,8 bij 1. 1 
bij 1 m grote houte n constructie die 
boven op een paar 70 em hoge kas tjes 
was gebouwd. Omdat de slangen nogal 
fo rs groeiden werden in de loop van de 
tijd de kastdeurtjes door schuifrui tjes ver
vangen en de kastjes door middel van 
grote kruipgaten met het terrarium ver
bonden. Zo ontstond er een terrarium 
dat uit d rie gedeclten bestond. In een van 
de compartimenten stood een waterbassin 
van 0,9 bij 0,9 bij 0,3 meter. Deze drie 
delen hadden het grote voordeel dat de 
slangen uit elkaars zicht kunnen eten. 
Vier gloei la mpen van 75 W en een bo
demverwarmi ng verwarmden het geheel. 
De bodemverwarming die een derde van 
de bodem van het bovenste compartiment 
besloeg bestond uit een in een paar boch
ten gebogen buis van de centra le vcr
warming, die op de centrale verwarming 
van het huis was aangesloten. Aileen 
's winters functioneerde deze bodemvcr
warming. Twee TL-balken van 60 W 
verlichtten het terrarium. Licht zowel als 
verwa rming werden met een tijdklok ge
regeld. Om 9 uur ·s morgens ging alles 
a an en om 10 uur ·s avonds ging a lies 
weer uit. Het terrarium koelde dan af tot 
kamertemperatuur. Een thermostaat 
moest er voor zorgen dat de temperatuu r 
's nachts niet o nder de 16 · C daalde. 
Het wa ter in het bassin was onvcrwarmd. 
De zijwa nden en bodem bestonden uit 
steengaas met cen pleisterlaag van ce
ment. Op de bodcm lag verdcr een 15 em 
dikke laag grove houtkrullen die ecns 
in de veertien dagen ververs t werd. Een 
ligpla nk en een paar dikke takken zorg
den voor klimgelegenheid. Daar het ter
rarium toch wei aan de krappe kant 
werd, hcb ik onlangs een nieuw terrarium 
voor de slangen gebouwd van 2.5 bij 1.25 
bij 1,25 m, dric ligplanken. hct grote 
watcrbassin en enkele dikke takken erin. 



lampenkap 

waterbassin 

Fig. 3. 
Hct terrarium 
Tck. 
Gctrcuer 

Fig. 4. 
Python 
rcliculatus 
Foto: 
Getrc u er 

1,8 m 

DE BEWONERS 
Het terrarium wordt bevolkt door ccn 
volwassen mannetje en twee vo lwassen 
vrouwtjes Py thon molurus hivittatiH 
(K i.i h I ) en ccn mannetje Python reticu
latus (S c h n e i d e r). 
Het mannetje tijgerpy thon , dat een h al f 
jaa r lang in een varic tcnummer het ge
he le land werd rond gesold. bleek voor 
de artiesten een o nhandelbaar dier te 
zijn. De slang weigerde voedsel. beet ver
woed o m zich heen en heeft zijn ex-baas 
op het toneel tweemaal zo strak rond de 
nek gezeten dat deze blauw aan liep. D it 

was da n ook de aanleiding voor de artiest 
deze slang van de hand te doen. Op 17 
d ecember 1971 kwam d e s la ng in mijn 
bezi t en werd vlot tam. Nog s teeds wordt 
de slang liever nie t o pgepakt, hij laat dit 
ook blijken door luid te sissen. Bijten 
d oet hij nie t meer. Een groot e ter is hij 
nooit geweest, a ileen cavia's worden ge
accepteerd. Jaarlijks vast h ij ro nd de jaar
wisscl ing een paar maanden. Eenmaal 
heeft hij 256 dagen gevast, heeft toen ccn 
cavia gegeten en is wederom 4 maanden 
gaan vasten. Op het ogenblik weegt hij 
28 kilo bij een Iengle van 3,o meter. 
De beide vro uwtjes tijgerpython kwamen 
van een particulie r die de d ieren vanaf 
1973 als uit de natuur gevangen baby's 
in zijn bezit had. Beide dieren hadden 
last van rachitis en een baetericle hu id
aandoening, de sehubben waren plaatse
lijk erg d of en sehilferden af. Door de 
aangetaste plekken een maand lang drie
maal per week in te smeren met Cclesto
derm kon de huidaandoening met succes 
verho lpen worden. Beide vrouwtjes be
schikken over een fo rm idabele eetlust. 
Gemiddeld wordt ccns in de veertien da
gen cen konijn gegeten. Volwassen 
Vlaamse reuzen vormen geen probleem 
voor ze. Beid e dieren zijn bijzonder tam, 
eten uit de hand en Iaten zich zonder 
prote~t oppakken. Hun gewicht is onge
veer 20 kilo e n ze zijn 3,25 meter lang. 

-. ,. 



Fig. 5. 
Python molurus 
bivittatus links 
rna, rechts pa, 
het andere 
vrouwtje in het 
midden 
Foto: 
Getreuer 

Fig. 6. 
Het brocdende 
vrouwtjc 
Foto: 
Getreuer 

Tot slot wordt het terrarium sinds 28-9-
'73 bewoond door een nctpython. Deze 
python kwam in erbarmelijk slechte 
conditie bij mij aan. De organisatoren 
van een tentoonstelling, waar de python 
veertien dagen had gezeten, waren at 
van plan het die rtje uit zijn lijden te ver
lossen. Maar altijd eigcnwijs wilde ik 
trachten het diertjc op te knappen. Ik 
kreeg de python voor niets mee naar huis 
met de mededeling, dat het toch zinloos 
was. De slang was erg mager. had d rie 
vervellingen over elkaar hcen zitten. had 
last van mondrot en van bloedluizen. De 
laatste waren met een neguvonkuurtje zo 
verdwenen. Injecties met vi tamine 8 
complex, een Ripe rcolkuur en een anti
bioticum (Oxytetracycline) monterden de 
s lang weer wat op. Door langdurig we
ken in lauw water. waar jood-jood-kali 

(KJ2) aan was toegevoegd , lie ten de oude 
vervellingen spoedig los. De mondrot 
werd zoveel mogelijk uit de bek verwij
derd. De bek werd verder veertien dagen 
lang dagelijks met aangezuurd water ge
spoeld. In het begin bloedde de bek flink 
bij de behandeling. De mondrot was hier
mee afdoende bestreden. Sindsdien is het 
aileen nog maar bergopwaarts gegaan 
met de netpython. Hij meet nu 2,6 m 
en weegt 6 kilo. 

In de loop der tijd hebben ook nog an
dere slangensoorten de pythons in het 
terrarium vergezeld. Drukke zenuwach
tige sla ngen zoals Ptyas mucosus (ooster
se rattenslang) worden door de pythons 
als hinderlijk ervaren, dit uit zich 
direct door een veelvuldig voedselweige
ren. Het is dus zaak de pythons slechts 
die terrariumgenoten te geven die hen 
nict storen in hun levcnsritme. 

BRONST 
Medio november tot en met begin decem
ber kroop het vrouwtje Python m olurus 
bivillatus vaak onrustig door het ter
rarium, met opgeheven staa rt en een iets 
uitpuilende cloaca. Ze schcen jeuk te 
hebben aan haar cloaca, daar ze er soms 
langdurig mec tangs de takken en wandcn 
van het terrarium schuurde. Aanvankelijk 
vreesde ik een prolapsus cloacae (u it
zakking. uitpuiling van de c loaca). Bij het 
uit het terrarium nemen van het vrouwtje 
voor onderzoek verdween de cloaca lang
zaam weer naar binnen en zag alles er 
normaal uit. Naderhand is me gebleken 
dat het vrouwtje reuksporen aan het uit
zetten was, om mannetjes tijgerpythons 
kenbaar tc maken dat ze bronstig was. 
Soortgelijk gcdrag heeft Led c r e r 
( 1942) waargenomen bij anaconda
vrouwtjes. Het schijnt dat de reuksporen 
die vrij komen uit de anale klieren van 
het vrouwtje aantrekkelijk zijn voor het 
mannetje en deze ertoe bewegen het 
bronstige vrouwtje te dekken. 

HOFMAKEN 
Het mannetje bleek van nu af stcrk ge
interesseerd te zijn in het vrouwtje. Vaak 
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lagen beide slangen dicht tegen elkaar 
aan. Het was een vermakelijk schouwspel 
te zien hoe het mannetje soms meer dan 
een uur lang niets anders deed dan druk 
rond het opgerolde vrouwtje kruipen, 
daarbij beroerde hij haar zoveel mogelijk 
met zijn lichaam. Hoewel het vrouwtje 
duidelijk te kennen had gegeven dat ze 
bronstig was ging ze de eerste drie weken 
niet op de avances van het mannetje in. 

PARING 
Pas 4 december 1976 rood middernacht 
ging het vrouwtje op de toen alweer een 
paar uur durende toenaderingspogingen 
van het mannetje in. Beide slangen be
gonnen zij aan zij door het terrarium te 
kruipen. Om 1.40 uur lag het mannetje 
met zijn achterlijf hoven op dat van het 
nu weer passieve vrouwtje. Met ziin 
ongeveer 12 mm lange sporen maak
te hij ondertussen heftige loopbewc
gingen. Het vrouwtje platte hierbij haar 
achterlijf enigszins. Langzaam schoof het 
mannetje zijn buik onder die van het 
vrouwtje en ,liep" met behulp van zijn 
sporen richting de cloaca van het vrouw
tje. De cloaca's werden tegen elkaar aan
gedrukt. Of er inderdaad een coitus tot 
stand is gekomen kon niet waargenomen 
worden, maar het Iiet zich wei raden daar 
het mannetje rustige bewegingen maakte 
met het achterlijf. Hoe lang deze paring 
precies gcduurd heeft kan ik niet mee
delen, daar ik mijn waarnemingen om 
03.30 uur gestaakt heb. De slangen 
maakten toen nog geen aanstalten hun 
paring te beeindigen. Verdere parin
gen zijn niet waargenomen. Deze moeten 
zeker hebben plaats gevonden ge
zien het tijdstip van eieren leggen. Vol
gens onder andere L u t z (1962) ver
strijkt er tussen de laatste paring en het 
afzetten van de eieren een periode van 
zo'n 87 dagen. Dit wil dus zeggen dat de 
laatste paring van mijn pythons rond 5 
januari plaats gevonden zou hebben. Het 
vrouwtje bleef naar mijn mening nog 
ruim een maand paringsbereid. Dit con
statcerde ik door met wijs- en middelvin
ger snelle loopbewcging te maken over 
het achtcrlijf van het vrouwtjc. Ze zal 
dan haar achterlijf iets afplatten ten te-

ken dat ze bronstig is, of zal.t 
krachtige spierbewegingen de 11-. 
te kennen geven dat ze niet tot ~ 
ring bereid is. 

DE ZWANGERSCHAP 
Vanaf begin december kreeg het vrouwtje 
een haast niet te stillen eetlust. Ik het 
haar zoveel voedsel voorgezet als ze vrij 
willig aannam. Dit voedsel bestond uil 
ettelijke tientallen eendagskuikens, 10 
volwassen ratten en een viertal cavia's. 
Naast dit gevarieerd voedselpakket dien
de ik gedurende de zwangerschap iedere 
twee weken via het dode voedseldier 
vitaminen toe in de vorm van Davitamon 
10, ccn pil in de veertien dagen en een 1/2 

theelepeltje SA-37 van Intervet, dit poe
der strooide ik simpelweg over de pas ge
dode prooi. 19 januari nam ze voor het 
laatst voedsel aan. Ze begon zich steeds 
meer van de andere slangen af te zon
deren. Geregeld probeerde ze uit te bre
ken. Dit deed ze zo fanatiek dat ze daar
bij haar neus tot op het bot kaal ge
schuurd had tcgen het horregaas hoven in 
het terrarium. Een paar maal heb ik haar 
toegestaan door de kamer te kruipen. Ze 
zocht dan steeds de hoogste plekjes op 
en onderzocht donkere plekjes en nissen 
intensief. Binnen een uurtje hield ze het 
meestal wei voor gezien en ging dan weer 
uit eigen beweging terug in het terrarium. 
Alwaar ze dan hoven op de bodemver
warming ging liggen. Haar achterlichaam 
zwol zienderogen, zelfs nog nadat ze 
voor het laatst voedsel had geaccepteerd. 
Ze had duidelijk last van haar dikke buik 
met het klimmen in het tec.rarium, ge
regeld viel ze onhandig ~uit de takken 
naar beneden. Vanaf 17 maart lag ze 
vaak op haar rug of zij hoven op de bo
demverwarming, normaliter is een slang 
die op de rug of iij ligt er beroerd aan 
toe. Anderhalve week voor het leggen 
van de eieren bleek duidelijk dat het 
vrouwtje de ligplank bovenin het terra
rium als broedplaats had gekozen. Het 
door mij aangebrachte gesteriliseerde 
Sphagnum werd door schuivende be
wegingen te maken met haar lichaam 
netjes van de ligplank afgewerkt, zodat 
er een vlakke ligplaats over bleef. 



Fig. 7. 
Het afgestoten ei. 
Foto: 
Ge treu e r 
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De slang lag nu steeds vaker op de Jig
plank opgerold a ls een soort theemuts, 
met een ruimte tussen haar kronkels ter 
grootte van een voetbal. Ze stak regel
matig haar snu it in deze ruimte, mis
schien deed ze dit om de temperatuur 
e n luchtvochtigheid te controleren? Yan
a f 19 maart werd de slang vaak geplaagd 
door hevige krampen in haa r achterlijf 
die haar wild om haa r as deden kronke
len. Tijdens deze verkrampingen sloeg ze 
met haar kop ongecont roleerd aile kan
ten op, ademde diep en snel en was dan 
erg nerveus. De verkrampingen duur
den gemiddeld zo' n 3 minute n. In het 
begin traden de verkrampingen eenmaal 
per dag op, een week voor het e ieren 
leggen had de slang 3 a 4 maal per dag 
last van zulke krampen. Meestal volgden 
twee verkrampingen elkaa r binnen 5 mi
nuten op. Na zo'n aanval werd de slang 
weer rustig en ging ze zich warmen el
ders in het ter rarium. Opme rkelijk was 
dat de verkrampingen zich a ileen voor
deden als de slang op de ligplank lag. 

Deze ligplank zou de uiteindelijke broed
plaats worden. Vier dagen voor het 
eieren leggen kon al een verhoging van 
de lichaamstemperatuu r van 2° C wor
den waargenomen. Een dag voor het 
e ieren leggen ging er elke 10 a 15 se
conden een siddering door haar gehele 
lichaam. Haar lichaamstemperatuur steeg 
nu al tot 30,5° C, dat w·as 4 ° C hager 
dan de temperatuur van de omgeving. die 
26,5° C bed roeg. 

DE EIEREN 
17.00 uur, 4 apri l 1977 kwamen dan de 
lang verwachte eieren. Het vrouwtje lag 
weer als een soort theemuts opgerold 
voorop de ligplank. Haar kop en staart 
zaten in de ruimte tussen haar kronkels. 
Door een spiegel schuin boven haar te 
houden kon waargenomen worden dat ze 
met haar kop bij haar cloaca lag en toe
keek hoe de eieren met tussenpozen van 
10 a 15 min. gelegd werden. De pas ge
legde eieren werden flink betongeld. De 
eieren werden netjes gerangschikt met de 
punt naar he t midden van de cirkel toe. 

In totaal werden er 18 eieren in twee 
boven op elkaar liggende lagen gelegd. 

De figuren to nen het leggen van het 
twee na laatste ei. Om 21.15 uur 
waren a ile eieren gelegd en began het 
vrouwtje haar windingen te vernauwen 
zodat de eieren dichter op elkaar kwa
men te liggen waardoor het totaal aan 
verdampend oppervlak werd ve rminderd 
en de kans op uitdrogen van de eieren 
kleine r werd (fig. 6). D e pas gelegde 
eieren waren hagelwit, ie ts vochtig en 
glansden. De glans verdween spoedig. 
toen werden de eieren roomkleurig. De 
eierschaal is perkamentachtig en voelde 
zacht aan. De eerste maand namen de 
eieren in omvang toe en verschenen cr 
wat bruine vlekjes op de schaal. a een 
maand waren de eieren niet gelijkmatig 
ovaal meer van vorm, er vielen deuken 
in en sommige plekken kleurden zwart . 
Misschien doordat er kalk aa n de schaal 
onttrokken werd voor de opbouw van het 
skelet kwamen er dun nere plekken in de 
schaal die een glazige indruk maakte als 
mel kg las. 

Om het vrouwtje zo min mogelijk te 
Ia ten verontrusten had ik. op het man
netje tijge rpython na. aile slangen in een 
ander terrarium ondergebracht. Het 
mannetje werd een dag later uit het ter
rarium gehaald nadat hij boven op het 
broedende vrouwtje was gaan liggen om 
van haar warmte te profiteren. Het 
vrouwtje was onder het gewicht van het 
man netje erg s lordig rond haar eieren 
gaan liggen. Nadat het mannetje uit de 



Fig. 8. 
Broedbakje 
Au bain Marie. 
Foto: 
Getreuer 
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bak genomen was ging ze haar e ie ren 
weer rangschikken en schoof ze met 
eieren en a l een halve meter naar achte
ren toe de ligplank op. Hier is ze de rest 
van de broedtijd ook blijven liggen. 
In tegenste lling tot hetgeen er vaak op 
de fraai getekende plaatjes in de boeken 
staat houdt het vrouwtje haar staart 
tussen en onder het broedsel en niet zo
als vaak getekend is ergens naast zich. 

EI AFGESTOTEN 
E en ei werd 5-4-'77 om 16 uur door het 
vrouwtje afgestoten (fig. 7). Het ei woog 
toen 192 gram , was 90 bij 60 mm groot 
en zijn s.m. bedroeg bij benadering 1, l 
gr/ cm 3• Daar ik het vermoeden had da t 
dit ei bevrucht was werd het ijlings 
in een naar eigen o ntwerp ,au-bain
marie" brocdstoof o ndcrgebracht. Deze 
broedstoof bestond uit twee plastic aqua
ria van verschillcnd formaat, die in c l
kaar werden geplaatst. De ruimte tussen 
de beide aquaria werd met wa ter opge
vuld. Dit water werd met bchulp van cen 
the rmostaat en ccn 25 W verwarmings
element op 31 ,0 ± 0,5"· C gchouden. De 
re la t ieve luchtvochtigheid bcdroeg 8511/fl . 

Aanvankelijk werd het e i op de ka le 
bodem van de broedstoof geplaatst. 
Het ei begon de eers te twee dagen onrust
barend in gewicht af te nemen. Er vielen 
deuken in en het voelde week aan. Dit 
betekende dat ondanks de hoge luch t
vochtigheid het e i vocht ve rloor. Om dit 
tegen te gaan werd he t ei nu voor meer 
dan de helft in gesteriliseerd vochtig 
Splzagnummos gelegd. E ens in de drie 
dagen werd het e i met een beetje lauw 
water nat gestoven. Binnen twaalf uur na 
plaatsing in he t vochtige m os ve rdwenen 
de deuken weer uit het ei en begon het 
weer in gewicht toe te nemen. Tot 4 mei 
nam het gewicht to t 204 gram toe, het 
was toen 92 bij 62 mm groot. Na 4 mei 
liep het gewicht langzaam terug, het ei 
kleurde b ruin en er konden gemakkelijk 
deuken ingedrukt worden d ie langzaam 
weer verdwenen. Geregeld werd het ei 
doorgclieht m et behulp van een d ia
projector. In het begin was a ilee n een 
donker rode gloed in het ei waar te 
nemen, 12 mei waren er a l een paa r 
bloedadcren aan de binnenzijde van de 
eierschaa l te zien. Vanaf 24 mei klopten 
sommige van die adert jes met de hartslag 
van hct embryo mce. Tijdens het wegen 



Fig. 9. 
Hct lcggcn van 
hcl op 2 na 
laalslc ci. 
Foto: 
Gctrcuer 
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e n doorlichten is het ei nimmer gedraaid 
of aa n mechanische schokken bloot ge
s teld . Eenmaal. door het uitvallen van de 
elektrici teit ·s nachts. was de temperatuur 
in de broedstoof tot 24" C gedaald ge
durende zo'n vier uur. De gehele broed
tijd heeft de broedstoof in het donker ge
staan. 14 juni. 10 dagen na het ui tkomen 
van de andere jongen. verb rak het jong 
de eie rschaal. Het woog toen 98 gram, de 
eierschaal en eierstruif wogen gezamen
lijk 69 gram. Dit bij ruim 2 graden lagere 
broed te mperatuur uitgebroedde jong was 
bedu idend kleiner dan zijn broers en 
zusters. Na drie weken. vlak na de eerste 
vervelling. nam het jong een halfvolwas
sen muis aan. In het begin deed dit jong 
wa t vraatzueht aanging niet onder voor 
de rest van de jongen. Na een half jaar 
was hij nog s teeds erg klein . H ij begon 
voedsel te weigeren. kwam sleeht door de 
vervell ingen en is ondanks dwangvoeren 
en goede zorgen 30 janua ri overleden. 
Uit bovens taande blijkt dat een afgestoten 
ei best wei bevrucht kan zijn. dit in te
genstelling tot wat L e d e r e r sehrijft. 
Het afsto ten van het ei kan misschien 
verklaard worden uit het feit dat dit ei 
dwars ten opzichte van de andere eieren 
lag en het vrouwtje er zo hinder van 
ondervond. De andere eieren lagen aile 
keurig netjes met de punt naar het mid
den van de kring toe. De reden dat dit 
jong niet geheel goed ontwikkeld was 
vindt zijn oorzaak wellicht in een iets te 
lage broedtemperatuur (Vi n eg a r, 
1973). 

HET BROEDEN 
Nimmer heeft he t vrouwtje haa r eieren 
verlaten. Voedsel, levend zowel a ls dood , 
werd geweigerd. Daags werd tweemaal 
het terra rium nat gespoten met lauw wa
ter. Een luchtbevochtiger ve rdampte 4 
liter water per dag in het terrarium. Eens 
in de 2 a 3 dagen spool ik het vrouwtje 
nat zo dat het wate r in straalt jes van haar 
lijf afliep. af en toe dronk ze hier gretig 
van. Niet a ltijd bedekte het vrouwtje 
haar eieren. e nkele van die blootliggende 
eieren zij n dan ook wei eens nat gewor
den. gel ukk ig zonder nadelige gevolgen 
voor de verdere ontwi kkeling van het ei. 
Een ko rtstondig verblijf onder water 
schijnt echter wei fataal te zijn voor de 
verdere ontwikkeling van het ei . 
De bodembedekking. d ie normaal uit 
grove houtkrulle n bestond. had ik ge
durende de broedperiode uit de bak ge
nomen vanwege de sterk hygroscopische 
werking. Desondanks was het handha,·e n 
van een hoge relatieve luchtvochtigheids
graad een heel probleem. Overdag be
droeg deze 70 a 80%, 's nachts liep deze 
op to t 90 %. 
De temperatuur in het terrarium werd ex
pres aan de lage kant gehouden om de 
eieren te behoeden voor oververhi tting. 
Er gaan meer eieren verloren door een 
te hoge dan een te Jage broedtempcra
tuur. De tempera tuur was overdag zowel 
a ls 's nachts 27° ± 1° C. lndien het 
vrouwtje vermoeidheidsverschijnselen 
zou gaan vertonen kon de temperatuur 
naar believen verhoogd worden, dit is niet 



Fig. 10. 
Het rangschikken 
van de eieren. 
Foto: 
Getreuer 
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nodig gcbleken. Ondanks het fcit dat hct 
vrouwtje vanaf 19 januari gccn vocdscl 
meer had geaccepteerd, en zc zwarc ar
beid had te verrichten, warcn er geen 
sporen van vermoeidheid te bespeuren. 
Wei begonnen tegen het cinde van de 
broedpcriode haar franken bchoorlijk in 
te vallen. 
Het verhogen van de lichaamstcmpcra
tuur begon a l ruim vier dagcn voor het 
leggen van de eieren. Door middcl van 
spasmodische samentrekkingcn van de 
rompmusculatuur, iedere 2 a 3 sccondcn 
dag en nacht gedurende de gchcle brocd
periodc, verhoogde hct vrouwtjc haar li
chaamstemperatuur tot 33 00 C. Dit was 
6° C hoger dan de temperatuur van haar 
naas te omgeving die constant 27') C be
droeg. Deze spasmodische samentrekkin
gen van de rompmusculatuur kunt u zich 
het beste voorstellen als een soort on
wi llekeurige hikbeweging van haar gehelc 
lichaam. Het leek wei of er iedere 2 a 3 
secondcn een stroomstootje door haar 
heen ging, zo krampachtig trokken de 
spieren zich telkens samen. T ijdens zo'n 
spiercontractie werd de Iucht met kracht 
uit haar longen geperst. Een rekensom
metje leert ons dat het vrouwtje in de 
59 dagen durende bebroeding dcze hikbe
weging meer dan tweemiljoen maal heeft 
ondergaan. Door de arbeid van de spie
ren, samcn met een vcrhoogd zuurstof
vcrbruik, resulteert dit in cen verhogcn 
van de lichaamstempcratuur. Naarmate 
de omgevingstemperatuur daalt neemt 
het zuurstofverbruik snel toe. Als de 

omgevingstempcratuur onder de 27, C 
daalt neemt het zuurstof verbruik niet 
verder meer toe. Men meent hier uit te 
kunnen concluderen dat de sla ng bij 
27, C op het maximum van haar ver
warmend vermogen werkt. Het natuurlijk 
verspreidingsgcbied van de tijgerpython 
zou aan de 27" C isotherm kunnen wor
den gerelateerd, daar ten noorden van 
ct·e 27'' C isotherm het vrouwtje niet meer 
in staat is de voor haar eieren benodigde 
warmte te produceren. 
De broedtemperatuur werd dag en nacht 
op 8 verschillende plaatsen onder, tussen 
en vlak naast het broedsel electronisch 
gemeten. Verder werd de temperatuur 
10 em boven en vlak naast de broedende 
s lang en op een 5-tal andere plaatsen in 
het terrarium gemeten. De broedtempe
ratuur was opvallend constant namelijk 
33 '> C. Slechts eenmaal is er ovcrdag een 
uitschieter naar hoven van 34 ° C waar
genomen. Dit kwam waarschijnlijk door
dat het vrouwtje opgewonden was door 
de drukte voor haar terrarium van a ller
lei mensen die haar wilde aanschouwen 
en fotograferen. Ondanks het fcit dat de 
temperatuur in het terrarium overdag en 
's nachts constant was daalde tegen het 
einde van de broedperiode de tempera
tuur van het broedsel 's nachts tot ± 
32° C als Iaagterecord. 

De slang, die normaal altijd erg rustig is, 
maakte tijdens het broeden een nerveuze 
indruk. Een ieder die de kamer binnen
kwam werd precies in zijn bewegingen 



Fig. II. 
Close-up 
pasgeboren 
tijgerpython. 
Foto: 
Getreu e r 

Fig. 12. 
Het uitkomen 
van de eieren. 
Foto: 
Getreuer 
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gevolgd en ze siste zacht als je dichter 
bij kwam. Tekenen van agressie zijn 
nooit waargenomen. Ze stond toe dat je 
haar aanraakte en dat je zelfs je hand 
tussen haa r kronkels inwurmde om de 
eieren te betasten. Oat de sla ng dit alles 
zo gelaten over zich heen liet gaan komt 
volgens mij omdat ik mijn dieren vaak 
in de hand neem en ze ook vaak uit de 
hand laa t eten. Het vertrouwd maken 
van de dieren met hun ve rzorger lijkt mij 
zeker bij grote dieren als pythons. een 
eerste ve reiste om deze dieren ook als 
ze wat groter zijn zonder problemen te 
houden. 

HET UITKOMEN VAN DE EIEREN 
1 juni vanaf 16.00 uur was het vrouwtje 
erg opgewonden. ze keek geregeld tussen 
haar kronkels. Om 18. 15 uur was in een 
van de zichtbare eieren een klein sneetje 
te zien. Om 18.45 uur hing daar een klein 
kopje uit van een net geboren tijgerpy
thon. Toen ik het kopje wilde fotografe
ren trok het z ich snel terug in de eier
sehaal waar het de hele naeht rustig in is 
blijven zitten. In de loop van de nacht 
waren er in de meeste eieren sneeen ver
schenen. Het ka potsnijden van de eier-

schaal gaat snel met behulp van een ei
tand die de jonge pythons voor op de 
bovenkaak hebben zitten. Deze valt 
binnen twee dagen uit. De ei tand moet 
behoorlijk s tevig zijn daar de schaal 
van het ei nogal taai is. 3 juni 's ochtends 
waren er a l twee pythons geheel uit het 
e i gekropen. Uit de rest van de eieren 
staken overal kopjes. De jongen verlie ten 
het ei na het doorbre ken van de eier
schaa l niet d irect maar bleven nog cen 
halve dag in het ei zitten, di t om de na
velstreng te Ia ten afvallen. 



Fig. 13. 
Hct uitkomcn 
van cicrcn van 
tijgerpython. 
Foto: 
Gctrcucr 
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Het vrouwtje bedekte de eie ren inmid
dels al niet meer, zc lag er ruim om
h een. De s pasmodische samentrekkin
gen van de spieren hielden niet abrupt 
op. 2 juni 's ochtends volgden ze elkaar 
nog e lke 5 a 10 second en op, tcgen de 
avond liep dit a l terug tot eens in de mi
nuut, 3 juni af en toe eens om de 5 a 15 
minuten, 4 juni werden geen spiercon
tracties rneer waargenomen. Op 3 juni 
verliet het vrouwtje haar broedsel, 4 juni 
at ze ondanks haar blauwe ogen 4 ratten. 
6 juni vervelde ze en was wat haar be
treft a lles weer bij het oude. In de loop 
van 4 juni waren aile jongen uit het ei 
gekropen . Aile 18 eieren ware n uitge
komen. In ccn ei zat• zelfs een tweeling, 
helaas was ccn van hen nog te o nderont
wikkeld om het ei te verlaten. hij is dan 
ook vroegtijdig overleden. De andere 
twee ling was de helft kleiner en Iichter 
dan de andere pythons. Het gemiddelde 
geboo rtegewicht van de pythons bedroeg 
150 gram en hun le ngte was ongeveer 
55 em. 
(j juni werd voor het eerst door sommige 
jongen een volwassen muis gegeten. 7 
juni hadden aile jongen hun eerste ve r
velling achter de rug. 

HET EERSTE HALF JAAR 
Een week na de geboorte ontpopten de 
jo ngen zich als bijzonder vraatzuehtig. 
volwassen muizen vormden geen pro 
bleem voor ze. In de ban van de prooi 
belen ze elkaar en hun verzorger vee!-

vuldig, eenmaal hingen er ze lfs vier jonge 
pythons aan mijn vinger. Om vechtpar
tijen te voorkomen was het zaak de jon
gen tijdens het voeren te scheiden. Aan
vankelijk ging het wurgen en verorberen 
van de prooi nogal onhandig. Een van de 
jongen heeft er dan ook het Ieven bij 
gelaten, toen een muis terwijl hij ge
wurgd werd kans zag de s lang dodelijk te 
verwonden in zijn buik. Drie maanden 
oud konden zeal drie eendags kuikens per 
week aan. Nu, ccn half jaar oud, krijgcn 
ze ccn volwassen rat per vccrtien dagcn . 
Op dit dice! , met daar af en toe wat 
druppcls vitamine AD aan tocgevoegd, 
grocicn de jonge pythons voorspoedig. 
Hun gcmiddelde Iengie is nu II 0 em, dat 
is ruim hct dubbclc van hun geboorte
lengtc, hun gcwicht is vcrzcsvoudigd tot 
± 900 gram. Waren de jongcn in hct be
gin nogal a lert en belen zc naar allcs wat 
hun tc dicht naderde, nu Iaten zc met 
zich so llen en zijn totaal gcwcnd aan hun 
verzorger. 
Van de 18 lcvend gebo ren jongen zijn er 
het eerste half jaar 4 omgckomen. Ecn 
verloor hct Ieven bij het wurgen van een 
muis. Een twecde, die ik overgedaan had 
aan ccn andere licfhcbbcr, is 's nachts 
doo r ecn muis die in hct ho k was aehter
gc laten dodclijk vcrwond. De derde stierf 
13-11-'77 vcrmoedclijk aan cen gcstoorde 
ga lfunctie. Tenslottc liet het kunstmat ig 
uitgebrocdc jong 30-1- '78 het Ieven door 
algchclc zwakte. 

JOURNAAL 
17-12-'71 Aanschaf mannetje Python 

m olurus bivillatus. 
20-6-'76 Aanschaf vrouwtje Py thon mo

lurus bivillatus, als baby gei'mporteerd. 
± 10-11-'76 Vrouwtje kruipt geregeld 

met uitgepuilde cloaca door de bak. 
4-12-'76 02.00 uur paring waargenomen. 
19-1 - '77 Vrouwtje accepteert voor het 

laatst voedsel. 
8-2-'77 Yrouwtje ligt voor het eerst op 

haar rug in het terrarium . 
20-3- '77 Yrol.iwtje wordt geplaagd door 

krampen in het achterlijf. 
26-3-'77 Yrouwtje heeft haar lieh aams

temperatuur iets verhoogd ten opzichte 
van haar omgevingstemperatuur. 
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3-4-'77 ledere 10 a 15 seconden gaan er 
sidderingen door haar gehele Iichaam. 

4-4-'77 Om 17.30 uur is ze druk bezig 
eieren te leggen, elke 2 a 3 seconden 
een spiercontractie. 

5-4-'77 16.00 uur een ei verstoten. Li
chaamstemperatuur 32,5° C. 

1-6-'77 Eerste jong steekt om 17.00 uur 
zijn kop buiten bet ei. 

2-6-'77 Twee jongen hebben de eieren 
verlaten, al dertien kopjes te tellen. 

3-6-'77 Vrouwtje verlaat de eieren. Nog 
wei iedere 2Q a 40 seconden een spier
contractie. 

4-6-'77 A lie jongen hebben bet ei ver
laten. 

5-6-'77 Vrouwtje accepteert voor bet 
eerst weer voedsel (4 ratten), dit on
clanks bet feit dat ze tegen vervellen 
aan zit. 

6-6-'77 Eerste jong accepteert een vol
wassen muis. 

7-6-'77 Vrouwtje verveld. Jongen zijn 
ook al aan vervellen toe. 

16-6-'77 Ei in broedstoof komt uit. 
1-7-'77 Aile jongen hebben gegeten en 

zijn eenmaal verveld, twee jongen zijn 
al tweemaal verveld. 

1-2-'78 4 van de 18 jongen overleden. 
De rest weegt rond de 900 gram en is 
ongeveer 110 em lang. Zijn gemiddeld 
6 keer verveld. 

SUMMARY 
Breeding of Python molurus bivittatus in 
captivity is reported. A copulation was 
observed December 4. Eggs were pro
duced April 4, they were 18 in number. 
The next day one egg was pushed away 
by the breeding female. It proved to be 
fertile and hatched after artificial in
cubation at 31° C. During breeding the 
temperature in the terrarium was 27° C, 
the temperature of the breeding female 
33° C. Muscular contractions decreased 
and stopped, after the last hatching. Of 
18 young, 14 survived after 6 months. 
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Fig. 1. 
Volwassen 
B. musters!, 
ondersteboven 
tegen de steen 
waarop de eier
zak was afgezet. 
Foto: 
S p a rr e b oo m 
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Eieren van Batrachuperus mustersi 
Ingezonden: juli 1978 
Inhoudsoverzicht: Gekoelde aqua ria- ont
wikkeling van de eieren - eierbewaking? 
- samenvatting- summary - litcratuur. 

GEKOE L DE AQ UA RI A 
Eerder is e r in ' Lace rta ' gesch rcven over 
he t bio toop van de Afghaanse bceksa la
mandcr Batrachupen ts mustersi (V a n 
M e e u w e n 1977) en zelf heb ik enkele 
aantekeningen gem aak t over het uitcrlijk 
van de zes exempla ren die ik sinds o kto
ber 1976 in een aq uarium ho ud (S p a r
r e b o om 1977). Inmiddcls heb ik weer 
een aan tal waarnemingen aan dcze sa la
manders gcdaan en hc t leek me, vooral 
ook met hct doel o m wijze r te worden 
d oor de reakties van andere sala ma ndcr
vcrzorge rs, nuttig o m h ierover tc berich
ten, a l heb ik tot dusver geen daverendc 
successen gcboekt . O mdat het e rg on
waarschijnl ijk lijkt dat het voortplantings
gcdrag van deze sala manders ooit in de 
na tuur, in de Paghman vallei in Afgha ni
stan, bestudeerd kan worden , is het van 
belang hiervan meer tc weten te komen 
middels waarnemingen aan dczc d icrcn 
in gevangenscha p. Ik blij f hopen dat ooit 
ikzelf of icmand anders uitvocrig verslag 

van de voortpla nt ing en- hct a ndere ge
drag van dczc soort ka n gcvcn , maar 
voo rcerst is he t weer nict mecr da n ecn 
tussenbe rich t, namelijk over hoc het met 
de ontwik kcling van de e ieren is gelopen 
en he laas in dit geval is m isgelopen. 

De sala manders hicld ik tot de zomer 
van 1977 in cen door een o mgebouwde 
koelkast gckoclde bak van 60 x 30 x 30. 
Gedurende de hectste tijd van de zomer 
en ook in he t najaar van 1977 heb ik ze 
in cen speciaal aquarium gehouden in de 
koclkast. Oa t aquar ium, 40 x 40 x 25 em , 
had een schu ine voorruit d ie e r van 
voren gem a kkelijk afgenomen kon wor
den . In de hocken van de opstaande 
voorrand gavcn uitsparingen ru imte voor 
de slangen van de Eheim filterpomp, d ie 
op deze manie r onder de bak kon Iiggen , 
op de plaats van d e g roentelade. Als ik 
de pomp aanhad, da n 1iep in de zom er 
de tempera tuu r toch nog op tot ± 15 ° 
C, o mdat het m otortje van de pomp het 
water iets verwarmt. In de winter zette 
ik de pomp af en 1iet het meeste water 
uit de ba k stro men , want d e salamanders 
zatcn toch o p he t droge. De temperatuur 
d aalde d an tot ± 3 ° C en bij deze tern-



Fig. 2. 
Eierzak van 
B. mustersi, 
bevattende 14 
eieren; een dag 
oud. 
Foto: 
Sparreboom 
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peratuur namen de salamanders zelfs 
nog voedsel aan. Als je de steen of het 
schors waaronder ze zaten opnam, ren
den ze snel het water in of kropen elders 
we g. 
Na mijn verhuizing, begin januari 1978, 
heb ik ze ondergebracht in een aquarium 
van 70 x 40 x 40 em en met pomp en al 
op een beschut plekje op mijn flatbalkon 
gezet. De bodem was bedekt met een 
laagje zand en daa rop waren platte ste
nen gestapeld. Eind februari ging het 
flink vriezen en ik schrok dan ook be
hoorlijk toen ik op een ochtend vond dat 
mijn pomp dichtgevroren was en er op 

het water enkele centimeter dik ijs lag. 
Maar toen ik het ijs open brak, spartel
den de salamanders gelukkig in prima 
konditie rond, in het water onder het ijs. 
Deze extra koude periode, waarschijnlijk 
nog niets vergeleken met de koude die ze 
in Afghanistan op 3000 m hoogte te ver
duren hebben in de winter, heeft er wel
licht toe bijgedragen dat de dieren tot 
voortplanting gestimuleerd werden, want 
twee weken later vond ik de eieren. 
Aile dieren waren weldoorvoed en aan 
de lichaamsomvang kon ik niet zien of er 
wellicht wijfjes met eieren bij waren. Van 

enige interesse voor elkaar heb ik bij de 
dieren niets gemerkt, ik heb niets gezien 
van bevruchting en eiafzetting maar van
af dat moment heb ik vaker met een 
dikke jas aan en een fles onder de arm 
tot in de vroege ochtenduren voor de 
bak gezeten, helaas zonder daarbij ooit 
iets spektakulairs te zien. 

ONTWIKKELING VAN DE EIEREN 
Bij een watertemperatuur van 8° C en 
een grote aktiviteit van de salamanders 
(ze wandelden voortdurend over de bod em 
op zoek naar voedsel) vond ik op 5 maart 

·s nachts een kennelijk pas afgeze tte eier
zak. bevestigd aan de onderkant van de 
grootste platte steen, midden in het 
aquarium op een plaats waar de stroming 
het sterkst was. De zak was 55 mm lang, 
had een doorsnecle van 13 mm en li ep 
uit in een slurfachtig geribbeld puntjl!. 
Er zaten 14 eieren in met een diameter 
van ± 3,5 mm , elk weer in een door
zichtig omhulsel verpakt. Het is moeilijk 
om bij zo'n zak te spreken van ecn on
der- en een bovenkant, maar aan de e ne 
kant waren de eieren grijs-bruin. aan d~ 
andere kant spierwit. De eierzak zat ste-



Fig. 3. 
Eierzak van 
B. mustersi 
na 13 dagen ; 
Foto: 
Spa rr eboom 

Fig. 4. 
Eierzak van 
B. mustcrsi 
na 13 dagen; 
Foto: 
Spar r eboom 

vig vast aan de steen; ik heb hem volgens 
adviezen (T h o r n 1968) verwijderd en in 
een aquariumpje ondergehracht met 5 em 
water, dat doorlucht werd met cen brl
lenpompje. Dat heb ik onder het grote 
aquarium gezet, de tempcra tuur op hct 
balkon variecrde van ± 7° 's nachts tot 
± 14° overdag. 
T ocn ik na ccn week nog gccn o ntwikke
ling van de e iercn kon bcspeuren heb ik 
het pompje afgezet en het aquarium 
naar binnen gehaald, teleurgesteld door
dat de eieren waarschijnlijk niet bcvrucht 
waren. Pas twaalf dagcn na de e ia fzet
ting werd hct me duidclijk dat de cicrcn 
zich wei degelijk ontwikkelden want er 
begon een verkleuring zichtbaar te wor
den en de eieren begonnen een spleetje 
te vertonen. Van de 14 eieren bleken er 
zich 9 te ontwikkelen. de eieren in de 
punt beschimmelden. Op 20 maart be
gonnen zich enkele larven af en toe te 
bewegen. De eierzak wa~ wat valer ge
worden en uitgelubberd tot een lengte 
van ± 65 mm en een breed te van ± 27 
mm. De nu ± I 0 mm grote larven wa
ren vaa l bruin-wit van kleur, de langwer
pige dooierzak was \vit. 
Tegen 26 maart werdcn de larfjes erg 
beweegl ijk , de kieuwen e n voorpootjes 



Fig. 5. 
Eierzak van 
B. mustersi 
na 13 dagen; 
Foto: 
Sparreboom 

Fig. 6. 
Eierzak van 
B. mustersi 
na 13 dagen; 
de eieren in de 
punt zijn 
beschimmeld 
Foto: 
Sparreboom 
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wcrdcn nu duidelijk zichtbaar, de groot
ste larf was I 1.5 mm. Slechts acht bleken 
zich goed te ontwikkelen. Die ontwikke
ling ging nu snel en op I april werkte 
de eerste Iarf zich uit de eierzak, 15 
mm groot. In de daarop volgende week 
kwamen ook de andere uit, op een na 
die er niet in slaagde uit de zak te ko
men. Zoals op de afbeelding te zien is, 
breke n de Iarven door de wand van de 
zak en bewegen zich niet naar de ope
ning van de zak. 

Deze bemoedigende ontwikkeling mocht 
helaas niet duren, want waarschijnlijk 
omdat de la rfjes te vroeg gevoerd wenkn 
met gezeefde Daphnia en Cyclops, gingen 
ze geleidelijk dood. Als de larfjes nog 
niet vrij rondzwemmen krijgen de kleine 
Cyclops waarschijnlijk de kans om de 
larven aan te vreten, de lijkjes werden 
gevonden met sterk opgezwollen of open
gebroken buikje. Op 22 april stierf de 
Ia atste in een nog nauwelijks vrijzwem
mend stadium en met de dooier nog niet 



Fig. 7. 
Eierzak van 
B. mustersi 
Een larve door
breekt de wanu 
van de eierzak. 
Foto: Van 
Mccowen 

Fig. 8. 
Twee aquaria op 
het balkon. Het 
bovenste is het 
aquarium met 
Batrachupcrus 
mustersi. 
Foto: 
Spa rrebo om 
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volled ig opgeteerd. 
De ouderdicren hcbben helaas nict nog 
meer legsels gcproduceerd , zodat ik hct 
volgend voorjaa r zal moctcn afwachten. 
I k zal dan zo la ng mogelijk het vocdcren 
uitstell en. 

E IERBEWA KING? 
Een ogenblik heb ik getwij fe ld of ik cr 
goed aan heb gedaan de eie rzak onmid
dell ijk uit het aquarium te verwijderen. 
Er was een klein klontje gelat ineacht ig 
weefsel aan de steen blijven zitten en hct 
was juist deze pick waar het grootste dier 
regelmatig was waar te nemen in de week 
na de eierafzctting. H ier 'h ing' hij dan 
als hct ware, ondersteboven, met zijn 
cloaca tegen de steen gedrukt. Als d it te 
ma ken had met bevruchting, dan zou dit 
betekenen dat de cloaca met de wat 
spleetvo rmige opening, die ik in hct vo ri
ge a rti kc l type a heb genoemd hoort bij 
het ma nnclijk geslacht. 
Het kan ook ecn vorm van eierbewaking 
zijn geweest, zoals bekend is van wei 
meer salamandcrsoortcn, een bewaking 
die nu dus aileen hct achtergebleven 
klontjc gelei ten dec) vie) en m isschien 
overtu igender zichtbaar was geweest als 
ik de eierzak had Iaten zitten. Dit leek 
me echtcr cen te groat risico tussen al die 
vraatzucht ige salamanders. 

SAMENVATTING 
Drie paartjes Batrachuperus mu.rtersi 
werden gehouden in ecn aquarium met 
stromend water, op het balkan. Na een , 
waarschijnlijk cssenticlc, koudepcriodc in 
de win ter va n 1977- 1978 is door een 
wij fje een eierzak met 14 eiercn afge-



Fig. 9. 
Larve van 
B. mustersi 
de dooierzak nog 
niet geheel opge
teerd. Lengle 
15 mm. 
Foto: Van 
Meeuwen 
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zct onder een steen. Ook na vcrwijdcring 
van de eierzak vc rblccf een dicr. vcr
moedclijk ecn mannetjc, dikwijls op de 
p laats waar de eicrcn afgczct waren en 
was regclmatig te zicn, onderstebovcn on
der de steen. Van de eieren. die zich aan
vankclijk langzaam ont wikkelden, ontwik
kclden zich cr 8 goed. Hicrvan kwamcn er 
7 uit . de ccrste na 26 dagcn. 15 mm 
groat. De ontwikkelingsduur was waar
schijnl ijk Ianger gcwccst als ik de ciercn 
buitcn had Iaten staan. Aile larvcn zijn 
a l snel overleden. waarschijnlijk mede 
doordat ze a l voedsel krcgen tocn zc nog 
nauwelijks in het vrijzwcmmcnd stadium 
warcn en aldus makkelijk aangevretcn 
konden worden door jongc Cyclops. 

SUMMARY 
Three couples of 8arrachttf1£'rtt~· llllt .l·t£'rJ1 

caught in September 1976 in the Pagh
man valley, Afghanistan, were kept in an 
aquarium of 70 x 40 x 40 em, in running 
water. The aquarium was situated on the 
balcony so that in February 1978 the 
water was frozen over se\"leral times. In 
March, one egg-case containing 14 eggs 
was found, attached to the underside of 
a flat stone. This case was removed a nd 
kept in a small aquarium, that, after 
some time, was situated in a moderately 
heated room. The temperature on the 

balcony varied between 7° and 14° C. 
The egg-case measured 55 mm and had 
a diameter o f 13 mm, but it gradually 
increased in size. After 26 days the first 
larva hatched. ± 15 mm long. 6 Others 
fo llowed the week after, 6 eggs did not 
deve lop well , o ne larva d id not succeed 
in hatching. Soon afterwards all larvae 
died. probably due to giving them young 
Cyclops at a too early stage. so that the 
Cyclops affected the still feeble larvae. 
One adult was frequently found upside 
down under the stone to wh ich the egg
case had been fastened and where a small 
lu mp o f gelatinous mass had remained 
behind. It is suggested that this behaviour 
may either show an act of fertilization or 
of protection of the eggs. If this animal 
was a male, then it can now be said that 
the cloaca with the longitudinal fo ld. 
called type a in a previous paper, is indi
cative of a male and the more or less 
round cloaca of a female. 
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