ZIEKTEN & GEZONDHEID
Deze rubriek wordt verzorgd door de
"Studiegroep voor ziekten, optimaal
houden en kweken van terrariumdieren"
van de beZgische terrariumvereniging
"Terra". Mocht U vragen hebben, die
in het kader van deze rubriek passen,
dan kunt U die rechtstreeks steZZen
aan de voorzitter van de Studiegroep:
H. CZaessen, A. Sterckstraat 18,
B-2600 Berchem, BeZgië.

HERHAALDE KWEEK MET BOA CONSTRICTOR CONSI'RICTOR.
Vraag: Mijn Boa constrictor constrictor-vrouwtje

is begin 1978 geboren. Op 3 juni 1980 baarde ze 19 gezonde jongen, 1 dood jong en 2 onbevruchte eieren. Op 7 april 1981 baarde ze 32 gezonde jongen en 9 onbevruchte eieren. Weer een
jaar later, op 22 februari 1982, legde ze 29 onbevruchte eieren en slechts één jong, dat echter
geen onderkaak had en spoedig stierf. De slang
verkeert nu weer in prima conditie en weegt ca. 12
kg. Mijn vraag is nu: kan ik dit vrouwtje zonder
gevaar weer laten dekken?
Jan van der Schilt, Strijen.
Antwoord: De geleidelijke toename van het aantal

onbevruchte eieren komt waarschijnlijk
voort uit de betrekkelijk korte intervallen tussen
de drachtigheidsperioden van het boa-wijfje. Dit
zelfde fenomeen wordt wel bij andere slangen gezien, die kort na elkaar nesten produceren. Te adviseren is het dier een langere rustperiode te
gunnen en haar bijvoorbeeld 14-18 maanden ná de
laatste geboorte pas weer te laten paren.
Prof. Dr. P. Zwart en C.A.P. van Riel.
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REPEATED
BREEDING
WITH
BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR.
--- --- - ------ ----Question: My female Boa constrictor constrictor
was barn early 1978. She gave birth to
19 live and 1 dead young and 2 non-fertilized eggs
on the 3rd of June, 1980. On the 7th of April 1981
32 live young were barn plus 9 non-fertilized
eggs. Again one year later on the 22nd of February
1982 she laid 29 non-fertilized eggs and only one
young was barn, but without a lower-jaw (it died
soon). However at this time (July 1982) the female
is in perfect condition and weighs 12 kg.
My question is: is there any danger in letting her
copulate again?
Jan van der Schilt, Strijen.
Answer: The gradual increase of non-fertilized

eggs each year is probably caused by the
relatively short intervals between the pregnancies
of this female Boa. The same phenomenon occurs in
other snakes that produce several litters shortly
after one another. We advise a langer period of
rest for the female, i.e. a period of 14-18 months
after the last birth before letting her copulate
again.
Prof. Dr. P. Zwart and C.A.P. van Riel.
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