
ZIET{TEN & GEZONDHEID
Deze rubz.iek uordt uerzorgd dpor det'studiegroep uoor ziekten, optimaal
houàen en lo':.eken pan terraniumdierentt
oan de beLgísche terrariuweneniging
"Ierra". Mocht lJ oragen hebben, die
in het l<ader uan deze ntbriek pasaen,
dan kunt U die neehtstreeks steLLen
aan de ooorzitte? uan de Sfuàíegroep:
H. CLaessen, A. Sterckstnaat 78,
8'2600 Berehem, België.

MISLUKTE POGING OM EIEREN VAN CHRYSOPELIA ORNATA

UIT TE BROEDEN;ORNATTSSNA

Door: Ton Steehouder, Theresiaple'in 24, 5041 BJ
Ti 1 burg.

E'ind december 1983 werd er een aantal Chz,ysopeLía
ornata oy,natíssima geïmporteerd vanuj t Thai land.
Somm'ige exemplaren werden echter door de eerste
koper terug gebracht bij de handelaar. De dieren
hadden een virale longontsteking, die tot dan toe
ni et behandel d I eek. I k wi st ni et of erin gevan-
genschap een paring had plaats gevonden, maar op
9 februari 1984 werd door een van de vrouwtjes zes
ejeren gelegd. Vier zaten er aan elkaar vast, twee
waren los. Alle eieren waren ongelijk van afmeting,
van ongeveer 10 tot 30 mm 1ang, êF9 ovaal en geel-
wit van kleur. Ze werden gevonden onder een natte
krant en werden door het vrouwtje bewaakt.
De eienen werden dezelfde dag in de broedstoof ge.
legd in vochtig zand bij een min of meer konstaÁte
temperatuur van 300C. 0p 15 februarj leek één van
de eieren bedorven. De anderen bleven goed tot 23
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april. Vanaf die datum begonnen ze er v'ies uit te
zien. 0p 25 april werden de ejeren boven op de
cluster zo vies, dat ik besloot ze te openen.
Binnenin trof ik een vleeskleurige stijve dooier
aan, waaronder een verregaand ontw'ikkeld, maar
dood embryo , I i cht gi'i i s van kl eur met I 'i chter
grijze strepen over het lichaam. Ik opende ook de
andere eieren: één was rot, de tweede en derde be-
vatten een dood embryo. Het vierde ej bevatte een
embryo dat nog op prikkels reageerde, maar dat de
volgende dag toch dood was.
Wat was de oorzaak van deze mislukking? Trutnau
vermeldt in Schlangen im Terrarium I succesvolle
kweken bij broedtemperaturen van 24 tot 260C in
70 tot 92 dagen. M'iin broedtemperatuur zou m'is-
schien te hoog zijn geweest, ofschoon 'ik niet denk
dat djt de oorzaak is. Een tweede mogeljikhe'id 'is,
dat het substraat te nat is geweest. D'it zou op
kunnen gaan voor het begin van de broedperiode,
maar het fe'it dat de embryo's zo ver ontwikkeld
waren, lijkt daarmee in tegenspraak.rEen derde
mogel jjkheid is, dat het moederd'ier te zwak is
geweest om levensvatbare eieren te leggen, moge-
lijk als resultaat van de vangst, het transport
etc. Dit wordt mogelijk mede ondersteund door het
feit, dat de eieren erg ongelijk waren in afmeting.
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