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INLEIDING 
Australische pythons krijgen onevenredig veel aan
dacht van herpetologen binnen en buiten Australië. 
Er is een belangrijke discussie gaande over de ver
wantschap tussen de verschillende soorten, waarbij 
verscheidene indelingen worden voorgesteld. Au
teurs, onder wie Cogger (1986), Schmida (1985) en 
Stafford (1986), hebben geprobeerd de algemene 
norm bij de naamgeving van Australische pythons te 
volgen. Voor meer informatie met betrekking tot al
gemene en meer bijzondere aspecten van Australi
sche pythons verwijs ik naar Hoser (1981a, 1981b, 
1981c en 1982) en anderen. Dit korte artikel geeft 
een samenvatting van de problemen waarmee taxono
men met betrekking tot Australische pythons gecon
fronteerd worden en bericht over een ongewone 
kweek die hybriden opleverde. 

SAMENVATTING VAN DE CLASSIFICATIEPROBLEMEN BIJ 
AUSTRALISCHE PYTHONS. 
Met uitzondering van de Zwartkoppython en de Woma 
(geslacht Aspidites) zijn alle andere Australische 
pythons ooit in een ander geslacht ondergebracht 
geweest. Talrijke classificatieschema's zijn er 
voor de overige Australische soorten voorgesteld. 
Hierbij zijn die van Hoser (1982), McDowell (1975) 
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en Stull (1935) inbegrepen. De schema's var,eren 
van het onderbrengen van alle soorten in één ge
slacht tot het opdelen van de betreffende soorten 
in zeven verschillende geslachten, namelijk Bothro
chilus, Chondropython, Liasis, Lisalia, Liasis, 
Morelia en Python. Het indelen van de bovenstaande 
soorten in een eigen geslacht is ook een discussie
punt. Zo is bijvoorbeeld Morelia amethistina in de 
afgelopen tien jaar in de volgende geslachten on
derverdeeld geweest: eerst Liasis, toen Python en 
nu dan Morelia. In werkelijkheid zijn alle Austra
lische pythons, met uitzondering van Aspidites, 
nauw verwant en moeten misschien worden onderge
bracht in één geslacht, dat dan verder wordt uit
gesplitst in ondersoorten. Het conflict is er één 
tussen 'uniformisten' die met de bovenstaande op
lossing akkoord zouden gaan, en de 1 dividisten 1

, 

die bij de indeling van de pythonsoorten in één 
geslacht vrezen dat de verwantschap tussen ver
schillende soorten onderling wordt verdoezeld. 

HYBRIDEN VAN SOORTEN 
In de tweede helft van de jaren zeventig slaagde 
de Royal Melbourne Zoo erin een mannelijke Morelia 
spilota succesvol te laten paren met een vrouwe
lijke Morelia amethistina én met een Liasis fuscus. 
De nakomelingen droegen kenmerken van beide ouder
dieren en bleken vruchtbaar, hoewel ze op dit mo
ment nog niet zijn nagekweekt. De slangen hebben 

Foto 1 + 2. Hybride van de tapijtpython Morelia 
spilota en de amethistpython Morelia amethistina. 
De slang staat in aanvalshouding, wat een typisch 
gedrag is voor deze hybriden. De kleur is gelijk 
aan die van Morelia spilota, de beschubbing is 
typisch die van Morelia amethis tina. De schub die 
in de bovenlip mist is een aangeboren afwijking. 
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Foto 1. Hybride tussen/Hybrid between Morelia spilo
tes macropsila and Morelia amethistina. Foto: Hoser. 

Foto 2. Hybride tussen/Hybrid between Morelia spilo
tes macropsila and Morelia amethistina. Foto: Heser. 
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wel eieren gelegd, maar deze kwamen niet uit. 
De slangen werden enkele jaren in de Royal Mel
bourne Zoo verzorgd, voordat ze naar het Renmark 
Reptile Park (Zuid-Australië) verhuisden. De eige
naar van dit park, Joe Bredl, gaf de auteur toe
stemming om dieren uit beide kruisingen te foto
graferen. De foto's tonen duidelijk de gedeelte
lijke overeenkomst met beide ouderdieren. Dat Mo
relia amethistina en Liasis fuscus gekruist kunnen 
worden met Morelia spilota wij$t op nauwe verwant
schap van de drie soorten, die dan ook hoogstwaar
schijnlijk in één geslacht geplaatst moeten worden. 
Het bovenstaande wijst op potentiële problemen 
voor de 1 Darwiniaanse 1 classificatie van 'soorten'. 
Het kruisen en kweken van 'nieuwe' soorten wordt 
door de milieubeschermers gewoonlijk op meerdere 
gronden veroordeeld. Desalniettemin was de boven
staande kruising waarschijnlijk van grote waarde 
voor de Australische herpetologie en zal zij op de 
lange termijn bijdragen aan de instandhouding van 
de Australische pythons. 

Met dank aan: 
Joe Bredl en zijn gezin voor de twee dagen dat zij 
de auteur begeleidden bij het fotograferen van 
reptielen in het park. 
De verzorgers van de reptielen van de Royal Mel
bourne Zoo voor het verstrekken van informatie 
over de in het artikel beschreven kruising. 
Lenen Katrina Heser voor hun hulp. 

Foto 3 + 4. Hybride van de tapijtpython Morelia 
spilota en de waterpython Liasis fuscus. De kleur 
is intermediair tussen die van de twee soorten, 
terwijl de beschubbing meer die van Liasis fuscus 
is. 
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Foto 3. Hybride tussen/Hybr.i d between MoreUa spi
Zotes macropsiZa and Liasis fuscus. Foto: R. Heser. 

Foto 4. Hybride tussen/Hybrid between MoreZia spi
Zotes macropsiZa and Liasis fuscus. Foto: R. Heser. 
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