
CJERPETOLOGIA 
OVER OORWORMEN EN 
SLANGENEIEREN 

~~-~---

Jan van Tessel, Tijmstraat 3, 
3551 GK Utrecht. 030-2432695. 

Het zal menig slangenhouder overkomen zijn, dot 
hij tijdens de incubatieperiode van een cluster slan
geneieren heeft moeten constateren dot enkele van 
de eieren gaan schimmelen. Dot kon allerlei oorza
ken hebben. Eén daarvan zou kunnen zijn, dot het 
substraat waarop de eieren liggen niet voldoende 
steriel is, zodat bacteriën hun gong kunnen gaan. 
Nu los ik in een boek over insecten, dot oorwormen 
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hun eieren schoonlikken. Daarmee voorkomen ze dot 
die gaan beschimmelen. Nu lijkt het me niet praktisch 
om slangeneieren en substraat te gaan schoonlikken 
alvorens aan het uitbroeden te beginnen, moor wie 
een magnetron heeft kon op een gemakkelijkere 
manier preventieve maatregelen nemen: doe het 
zond of de turf dot je als substraat wilt gebruiken met 
een klein beetje water in een pot of school in de mag
netron en loot die het steriliserende werk doen. 

Als daarna de eieren aangerookt moeten worden om 
ze op het substraat te leggen, kun je door het beste 
een schone lepel voor gebruiken om te voorkomen 
dot er ,toch nog bacteriën op de eieren komen. 

~ITAMINEN EN MEDICIJNEN 
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Twee jaar geleden kocht ik een tweetal Boa con
tridor constridor. Van meet of aan heb ik deze 
dieren dode rotten gegeven. Aanvankelijk was het 
geen enkel probleem om de voederdieren met een 
vitaminepreparaat te bestrooien: de slangen lieten 
de rotten er niet voor staan. Moor naar mate de 
boa's ouder werden, werden ze weigerachtiger. 

Ik heb van alles geprobeerd om ze toch de nodige 
vitamines binnen te loten krijgen en uiteindelijk 
kwam ik op het idee om lege capsules bij de opo-

theek te holen en die te vullen met vitamines. Door 
de capsules vervolgens in het achterste van de rot 
te duwen, krijgt de slang én het eten én de vitami
nes binnen. Op een dergelijke manier zou je ook 
medicijnen kunnen toedienen. 

NOOli VAN DE REDACTIE: 

Het is niet nodig om slangenvoedsel aan te vullen met 
vitaminen, behalve wanneer er een speciale reden 
voor is, als bijvoorbeeld de juiste prooi niet beschik
baar is, zoals dot bij kousebondslongen soms het geval 
kon zijn. Moor op de bovenbeschreven manier kunnen 
natuurlijk uttstekend medicijnen toegediend worden. 
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