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INLEIDING
Op 9 maart 1990 kocht ik twee volwassen vrouwelijke exemplaren van Python regi,us. Volgens
een op dat moment aanwezige kenner (Frans Verstappen) waren beide dieren zwanger.
Thuisgekomen, heb ik de dieren dan ook direct op een rustige plaats in mijn slangenkamer gezet,
ieder in een eigen bak, met turfstrooisel op de bodem, goed vochtig en met als schuilplaats een
omgekeerde bloempot op een geglazuurde schaal. Ook in deze pot heb ik turf gedaan, om binnen
in de pot een hoge vochtigheidsgraad te houden, zonder dat het echt nat zou worden, want dan
gaan de eieren rotten (was mij verteld).
Nou is het niet echt makkelijk om turf alleen vochtig te maken en niet nat, maar na
veel proberen is het toch gelukt.

TELEURSTELLING
Op 20 maart 1990 legde de eerste slang haar eieren, maar helaas buiten de pot. Hiervan kon
ik nou wel mooie dia's maken. De 14 eieren waren helaas alle onbevrucht (althans niet
levensvatbaar). Na een week was het al gebeurd, wat aan de lucht van de eieren goed te merken
was!

GROTE VREUGDE
Op zondagochtend 25 maart 1990 legde de tweede slang haar eieren, deze keer wel netjes in
de pot. De eieren waren mooi wit en naar schatting een centimeter of 10 lang. De moeder moest
het werk zelf doen, dus ik raakte niets aan. Elke dag sproeide ik drie keer om de luchtvochtigheid
hoog te houden. Elke ochtend ging de aanstaande moeder een half uurtje zonnen. Ze dronk
dan wat en ging vervolgens weer terug naar de eieren.
Na een week waren de eieren nog steeds goed, dus begon ik te tellen: gemiddeld ±
60 dagen bij 27°C, - bij mij was het overdag 28°C, 's nachts 24°C.
Na een dag of 30 werden de eieren wat bruiner. De bovenste werden platter, wat mij
even deed denken dat het weer fout ging. Gelukkig bleek dat niet het geval.
Na 59 dagen begon het toch wel spannend te worden. Net in die week ging ik elf dagen
met Hans van der Rijst naar Spanje. Mijn vrouw, die de zorgen voor de slangen van mij zou
overnemen gedurende mijn afwezigheid, kon mij tijdens de vele telefoontjes niets bijzonders
melden. Drie dagen nadat ik van vakantie teruggekomen was, kwam het eerste jong uit, 73 dagen
na het leggen van het eerste ei.
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Ik heb nog acht dagen gewacht met het weghalen van de pot. Het resultaat: 8 jonge
pythons, 1 dood jong, 1 ei dat nog niet uit was en 5 onbevruchte eieren. De jongen wogen 42-64
gram. Het niet uitgekomen ei woog 105 gram was 11,5 cm lang. Dit ei kwam twee dagen na
het weghalen van de pot alsnog uit (na 83 dagen dus).
RESULTAAT
Er waren dus uiteindelijk 9 jongen, waarvan drie helemaal in orde, en zes met een kronkel. Van
die zes is er één dood gegaan, de rest maakt het prima.
Die kronkels wijzen erop, dat het toch niet helemaal goed is gegaan, maar wát is niet
duidelijk. Als iemand een suggestie heeft, dan hoor ik dat graag, want de moederslangen hebben
inmiddels gepaard, zodat ik hoop, dat ze weer drachtig zullen raken.

