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HET TERRARIUM 
Het terrarium dat in de huiskamer staat, heeft een 
door de slangen te benutten ruimte van 17Ox95x2OO 
cm ( lxbxh). 
Het terrarium is in zijn geheel opgebouwd uit hout, 
geheel dubbelwandig en opgevuld met isolerend ma
teriaal. Aan de linkerkant zit een raam van 7Oxl6O 
cm, aan de voorzijde een raam van 15OxlOO cm en 
een schuifraam van 15OxlOO cm. De wanden en pla
fond zijn in zijn geheel betimmerd met in de leng
te doorgezaagde, halfronde boomstammetjes. De slan
gen hebben de beschikking over drie grote half
ronde boomstammen, die tevens dienst doen als lig
plank, daarnaast zijn er nog vijf forse klimtakken 
aanwezig. Tevens nog een groot waterbassin. De 
bodem is bekleed met een soort schuimvinyl. Voor 
de verlichting zorgt een SL lamp van 8 Watt, wat 
voldoende licht bezorgt. De verwarming geschiedt 
door middel van een elektrische hete lucht kachel 
die gestuurd wordt door een e.v. huiskamer ther
mostaat. 
De temperatuur in de zomermaanden is minimaal 24°c, 
maximaal 3O0c. 's Winters minimaal 22°c, maximaal 
2a0c. Tevens is in de bodem een aluminium plaat 
gemonteerd met daaronder een 100 Watt bodemver
warming, die automatisch aanspringt als de tem
peratuur door welk euvel dan ook onder de 2O°c 
komt. Dit alles wordt geschakeld door een grote 
schakelklok die ook beveiligd is door een inge
bouwde akku. Mocht de stroom in zijn geheel uit-
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vallen dan levert de akku toch nog voor een paar 
uur stroom. 

DE SLANGEN 
De in mijn bezit zijnde boa's 21Jn: een man (man 
1) van vijf jaar oud en met een lengte van 190 cm. 
Een kleiner mannetje (man 2) van drie jaar oud en 
met een lengte van 150 cm. 
Een vrouw (vrouw 1) van drie jaar oud en met een 
lengte van 190 cm. 
Een vrouwtje (vrouw 2) van twee jaar oud en met 
een lengte van 130 cm. 

DE PARING 
Man 1 was vanaf 13 oktober 1985 heel onrustig, hij 
kroop konstant door het terrarium en ik vond sper
ma-slierten in de waterbak. 
Op 14 oktober lag hij bovenop vrouwtje 1. Hij lag 
steeds met zijn sporen over haar lijf te krabben. 
Zijn kop bevond zich bovenop haar kop en schuierde 
heel de tijd van links naar rechts, dit is dag en 
nacht doorgegaan tot op 20 oktober 1985. Het was 
echt een komisch gezicht. Waar zij naar toe ging, 
reed hij op haar rug mee. Van 20 oktober 1985 tot 
6 december 1985 was het gedrag weer normaal, ze 
aten en vervelden normaal. Tot mijn verbazing ont
dekte ik op 7 december 1985 's avonds, dat hij 
weer bovenop haar lag. Hij had zijn staart om die 
van het vrouwtje geslagen, en zijn hemipenis was 
in de cloaca van het vrouwtje gedrongen. Hoe lang 
de paring heeft geduurd weet ik niet. 

DE SCHIJNDRACHT 
Vrouwtje 1 was voor de paring een flinke eter, 
maar nu weigerde ze al het voedsel, wat ik haar 
aanbood. 
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Vanaf 22 december 1985 at zij heel onregelmatig. 
Zij pakte de rat en wurgde hem. Dan bleef zij soms 
wel 15 tot 20 minuten met de prooi in de bek lig
gen voordat zij hem opat. 
Op 15 februari 1986 at ze na veel aandringen één 
dood aangeboden rat van 330 g. Daarna weigerde zij 
weer voedsel. De eerste maanden heeft zij maar 
weinig gegeten, terwijl de omvang van haar achter
lichaam steeds dikker werd. 
In al die maanden was zij ook erg prikkelbaar. 
Vanaf 10 juli werden in het achterlijf snelle in
wendige bewegingen zichtbaar. Op 17 juli 1986 lag 
het vrouwtje met haar achterlijf in een omgekeerde 
U-vorm. De cloaca was geopend en er waren kramp
achtige bewegingen te zien. Dit alles duurde on
geveer 15 minuten. Op 18 juli 1986 was zij aan het 
vervellen. Na enige weken, vanaf 27 juli 1986, had 
zij haar normale eetritme weer terug. Vanaf 27 
juli 1986 tot 12 september 1986 is het achterlijf 
weer in zijn normale omvang gekomen. 
Op 12 september 1986 was op twee röntgenfoto's 
in het geheel niets te zien. 
Mijn theorie: toen er gepaard werd was vrouwtje 1 
nog geen drie jaar oud. Naar mijn mening nog te 
jong; zij was nog net niet geslachtsrijp, maar had 
wel duidelijk de prikkeling om te paren. 
Ze had alle tekenen van een drachtig wijfje. 
Schijndracht is volgens mij dus ook bij slangen 
goed mogelijk. 
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