
4544 LITTERATURA SERPENTIUM 2016                   JAARGANG/VOLUME 36 NUMMER/NO.2LITTERATURA SERPENTIUM 2016                   JAARGANG/VOLUME 36 NUMMER/NO.2

BREEDING PSAMMOPHIS SIBILANS

Ton Steehouder, Geeneinde 4, 2381 Weelde, 
België. ton.steehouder@skynet.be

Wedijvergevechten tussen mannen
Op 16 mei 2013 rond 18.00 uur was ik getuige 
van iets wat ik voor zover ik mij herinnerde nog 
niet eerder had gezien, zeker niet met deze 
duur en intensiteit: een hevig (maar zonder 
letsel verlopend) dominantiegevecht tussen 
twee mannen, die tezamen waren met groot-
ste vrouw (uit 2010). De vrouw was zojuist ver-
veld en lag te zonnen. De beide mannen waren 
verwikkeld in een hevig gevecht dat een hoop 
lawaai veroorzaakte als ze zichzelf of de ander 
tegen de wanden en de stronken gooiden. Ik 
filmde een gedeelte van dit gevecht. Het op-
merkelijke was dat zij elkaar niet beten. Toen 
ik na een uur echt weg moest, maar zag dat 
de intensiteit van het gevecht niet verminderde 
maar juist toenam, deed ik het licht uit, waarna 
volgens plan de onrust afnam en de dieren uit-
eindelijk rustig werden. Een gedeelte van de 
opgenomen film is gepubliceerd op mijn You-
tube-kanaal en kan ook via de website http://
psammophis.nl gevonden worden.

Paring
De paringen beginnen meestal zodra de af-
koelingsperiode wordt beëindigd, vaak zelfs ‘s 
morgens vroeg, als de temperatuur nog laag is 
(zelfs zo laag als 16ºC), maar ook op andere 
tijden, en ze gaan de hele zomer en herfst door. 
Ik heb paringen gezien een paar dagen voordat 
de vrouw eieren legde, en ook weer binnen een 
uur na het afzetten van de eieren. Het is duide-
lijk dat de dieren seksueel zeer actief zijn.

De paringen worden vaak niet opgemerk,t om-
dat deze dieren (voor zover ik weet geldt dat 
voor alle Psammophiidae) de gewoonte heb-
ben zeer rustig en zeer discreet te paren. Gedu-
rende de sperma-overdracht liggen ze heel stil, 
soms meer dan een uur. Ik heb nooit gegevens 
over de paringsduur genoteerd. Bij Malpolon is 
er vaak een serie kleine contracties te zien van 

Ton Steehouder, Geeneinde 4, 2381 Weelde, 
België. ton.steehouder@skynet.be

Male combat
On May 16, 2013 around 18.00 hrs I witnessed 
something I had seen before, but never as long 
and intense: a violent (but undamaging) domi-
nance fight between the two men that were 
together with the big female from 2010. The 
large female had just shed and was basking. 
Both men were engaged in a fierce battle that 
caused a lot of noise as they threw themselves 
or the other against the walls and logs. I filmed 
a part of this fight. The remarkable thing was 
that they did not bite each other.

When I really had to leave after an hour or so, 
and noticed that the intensity of the fight in-
creased instead of diminished, I put out the 
light, where after the unrest decreased as 
planned and in the end the animals became 
quiet. Part of this video material was published 
in my Youtube channel, and can also be found 
via the website http://psammophis.nl. 

Mating
Mating starts as soon as the cool period has 
ended, often even early in the morning when 
the temperature is still low (as low as 16°C 
even), but also during all other hours, and goes 
on during summer and autumn. I have ob-
served mating only days before the female laid 
eggs, and again within an hour after the depo-
sition of eggs. It is clear that these animals are 
sexually very active.

Mating is often not noticed, as these animals 
(as far as I know all Psammophiids) have the 
habit of coupling very quiet and unobtrusive. 
During the transfer of sperm they lie very still, 
sometimes for an hour. I admit I never kept 
data for duration. Malpolon does often show 
little short contractions of the superficial mus-
cles of the body, but Psammophis remains per-
fectly unmoved. The bodies are more along-
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de oppervlakkige spieren van het lichaam (ook 
hiervan is videomateriaal op mijn site te zien), 
maar Psammophis blijft perfect bewegingloos. 
De lichamen zijn naast elkaar gestrekt, niet om 
elkaar geslagen, en de man ligt vaak half over 
de vrouw heen. Afbeelding 2 in deel 1 geeft een 
goed beeld van een typische paringshouding. 
Als er meer mannen aanwezig zijn, liggen ze 
vaak bij elkaar, maar er paart er maar één.

Bevruchting en ontwikkeling van de eieren
Op de avond van 13 april 2013 zette ik de bei-
de ongesexte, grootste dieren uit de groep die 
in 2011 geboren was in een nieuw terrarium, 
waarin ze gecombineerd werden met het even-
eens ongesexte grote dier dat overgebleven 
was uit de kweek in 2010. Dat was het enige 
dier dat was overgebleven uit een resultaat van 
drie jongen, omdat het beide broertjes/zusjes 
had verslonden in de herfst van 2010. 

De volgende dag werd duidelijk dat het grote 
dier uit 2010 een vrouwtje was. Haar werd 
hevig het hof gemaakt door beide dieren uit 
2011 - die kennelijk allebei mannetjes waren. 
De volgende morgen rond 08.00 uur waren zij 
aan het paren, stil liggend zoals gewoonlijk. 
De paring duurde voort tot minstens 09.30 
uur (mijn laatste waarneming). Rond 10.30 

side each other, not entwined, the male mostly 
alongside and/or over the female. Picture 2 in 
part 1 shows a typical mating position. When 
more males are present, they often lie together, 
but only one mates.

Fertilisation and development of the eggs
On the evening of April 13, 2013 I put the two 
largest animals from the group born in 2011 in 
a new terrarium, where they were combined 
with the large animal that was left over from the 
breeding of 2010. It was the only left, because 
it had swallowed both its siblings in autumn 
2010.

The next day it became clear that this large 
2010 animal was a female. She was heav-
ily courted by both the animals of 2011, both 
males apparently. The next morning around 
08.00 hrs they were mating, lying very still as 
usual. Mating continued until at least 09.30 hrs 
(last observation). Around 10.30 hrs they were 
crawling around again. Courting went on all 
day long until the lights are down.

The female sloughed on May 4. She was heavy, 
and the eggs were visible in her body. After the 
shedding there was also almost permanent 
mating activity, with a successful mating on May 

Afbeelding 10: Psammophis sibilans. Foto: Axel Marchelie.
Picture 10: Psammophis sibilans. Photo: Axel Marchelie.
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uur kropen ze weer rond. De hofmakerij ging 
heel de dag door tot het licht uit ging.

Het vrouwtje vervelde op 4 mei. Ze was zwaar, 
en de eieren waren duidelijk zichtbaar. Na de 
vervelling was er vrijwel permanent sprake 
van paringsactiviteit, met een succesvolle pa-
ring op 7 mei. Op 8 mei legde ze acht eieren, 
op het eerste gezicht levensvatbaar, van licht 
verschillende afmeting (zie de foto’s). De eie-
ren werden in een broedstoof gelegd.

Ik wijd uit over deze gelegenheid, omdat zij 
opmerkelijke feiten laat zien. Het betreffende 
vrouwtje werd pas drie weken voordat de eie-
ren werden gelegd, met de mannen gecombi-
neerd, namelijk op 13 april. Zij was nog nooit in 
de aanwezigheid van een mannetje geweest, 
zelfs met geen enkel ander dier, nadat zij de 
beide andere kleintjes na een paar maanden in 
2010 opgegeten had. Van de eieren die ze op 8 
mei legde, bedierven er drie na enkele weken, 
maar op 29 juni kwam er één uit. Dat betekent 
dat dit ei levensvatbaar bevrucht was ondanks 
de uiterst korte periode tussen het eerst moge-
lijke moment van bevruchting en het leggen: in 
25 dagen.

Vervelling vóór de ei-afzetting
Een vervelling gaat tien tot vier dagen vooraf 
aan het leggen van de eieren. 

Ei-afzetting
Hoewel paringen het hele jaar door plaatsvin-
den, worden de eieren tussen midden april en 
eind augustus gelegd. Dit zijn voorbeelden van 
legdata:
1991: 13 april 
2010: 31 maart; 12 juni 
2011: april; 3 juni 
2013: 4 april; 8 mei; 13 juni; juli; 22 augustus
2014: 2 april; 18 mei; 4 juli

Hoewel ik verschillende keren geschikte, soms 
licht vochtige schuilplaatsen aanbood waarin 
de dieren hun eieren konden leggen, gebruik-
ten ze die zelden, maar legden ze ze ergens 
in een hoekje, achter wat takken of onder wat 
materiaal, soms zelfs vlak voor de voorruit, op 
een droge ondergrond.

Het vrouwtje heeft de neiging om enkele uren 
bij de eieren te blijven of erom heen te gaan lig-

7. On May 8 she laid eight eggs, at first sight vi-
able, with slightly differing dimensions (see the 
photographs). They were put in an incubator.

I elaborate on this occasion, because it pro-
vides remarkable facts. The female in question 
was combined with the males only three weeks 
before the eggs were laid, namely on April 13. 
This female had never before been in the pres-
ence of a male. Of the eggs she laid on 8 May, 
three spoiled after some weeks, but on June 
29 another one hatched. That means that these 
eggs were indeed fertilized and viable, in spite 
of the very short period between the first pos-
sible moment of fertilization and the laying (25 
days). 

Sloughing before egg laying
Sloughing precedes the deposition of the eggs 
with 10-4 days. 

Egg deposition
Although mating takes place the year around, 
egg deposition has been between mid-April 
and the end of August.
These are clutch dates:
1991: April 13
2010: March 31; June 12; 
2011: April; June 3 
2013: April 4; May 8; June 13; July ; August 22
2014: April 2; May 18; July 4

Although I presented some suitable, some-
times slightly moist, hiding places in which the 
animals could lay their eggs, they seldom used 
these, but instead deposited them mainly in a 
corner, behind some branches or under mate-
rials, sometimes near the front glass panel, on 
dry substrate. 

The female tends to stay with or around the 
eggs for some hours, but as she always leaves 
them after some time, with no signs of ‘nest 
guarding’, I take away the eggs. In those case 
where the eggs were laid without my noticing, 
there has been no sign that the mother took 
care of them in any way.

When I take away the eggs, the animals nev-
er try to stop me. The female stays in place, 
watching my hand, but never attacks. Neither 
do the males, however fierce and alert they 
normally are.

BREEDING PSAMMOPHIS SIBILANS
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gen, maar als ze ze altijd na enige tijd, zonder 
tekenen van ‘nest bewaken’ verlaat, neem ik 
de eieren weg. In het geval dat de eieren wer-
den gelegd zonder dat ik dat opmerkte, was 
er geen signaal dat de moeder er op een of 
andere manier voor zorgde. Als ik de eieren 
wegnam, probeerden de dieren me nooit tegen 
te houden. Het vrouwtje blijft op haar plaats, 
terwijl ze mijn hand in de gaten houdt, maar 
ze valt nooit aan. Ook de mannetjes niet, die 
gewoonlijk fel en alert reageren.

De eieren 
De eieren zijn in het algemeen langwerpig en 
- indien bevrucht - glad en wit. Ik heb niet alle 
eieren altijd gemeten en gewogen, maar inci-
denteel heb ik dat wel gedaan. Tabel 1 toont 
voorbeelden.

Incubatie
Normaal gesproken leg ik de eieren in een bak-
je in vochtig zand, maar niet geheel ingegra-
ven. Ik heb andere substraten gebruikt, zoals 
vermiculiet, houtkrullen, veenmos en turf, maar 
zand bevalt me goed. Al die substraten zijn in 
orde, maar ik gebruik toch zand. Het is goed-

Eggs 
The eggs are generally oblong and - if fertile 
- smooth and white. I did not measure all the 
eggs I ever had, but incidentally I did. Table 1 
shows the results.

Incubation
As a rule, I lay the eggs in a small container 
in moist sand, but not entirely buried. I have 
used other substrates, like vermiculite, wood 
shavings, peat moss or peat, but sand suits me 
well. It is cheap, clean, doesn’t rot of mould, 
and the eggs remain clean.

When buried in moist sand (or any other moist 
substrate), the eggs tend to absorb water and 
grow. In 2011, the eggs gained ca. 2 grams 
each in the first days. In 1984 I described this 
phenomenon for eggs of Psammophis subtae-
niatus: ‘After about five weeks the eggs had 
clearly grown and become heavier. They were 
also whiter. Most of the eggs started to get a 
kind of ‘belly’, probably caused by the fact that 
they were absorbing more moisture from the 
underside than elsewhere. This phenomenon is 
also described by Rösler (1983).’ I do not know 

Afbeelding 11: vrouwtje met eieren
Picture 11: Female with eggs.
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koop, schoon, rot of schimmelt niet, en de eie-
ren blijven er schoon in.

Als ze in vochtig zand (of elk andere vochtige 
ondergrond) zijn ingegraven, nemen de eieren 
water op en groeien. In 2011 werden de eieren 
ongeveer twee gram zwaarder in de eerste paar 
dagen. In 1984 beschreef ik dit verschijnsel bij 
eieren van Psammophis subtaeniatus: ‘Na on-
geveer vijf weken waren de eieren duidelijk ge-
groeid en zwaarder geworden. Ze waren ook 
witter geworden. De meeste eieren begonnen 
een soort ‘buik’ te ontwikkelen, vermoedelijk 
doordat ze aan de onderzijde meer vocht op-

if and to what extent this absorption may in-
fluence the development of the eggs. Table 2 
illustrates the phenomenon.

After some experiences in the eighties I started 
to use sand with less water. If the substrate 
gets too dry after some weeks, I add some wa-
ter by simply sprinkling (or pouring) some over 
the eggs. The container is put in an incubator, 
au bain Marie, at a temperature of 28°C (with a 
deviation of about 1° more or less). 

Under these rather consistent circumstances 
the eggs develop - or not. Sometimes the suc-

Tabel 1: Voorbeelden van afmeting en gewicht van eieren.
Table 1: Dimensions of eggs (examples).

Afmeting in mm /
Dimension in mm

Gewicht in grammen /
Weight in grams

1991, Volwassen vrouw /
1991, Adult female

50x20
12

55x20 13

45x20 11

2011, Volwassen vrouw /
2011, Adult female

36x22

42x21

37x21

38x22

37x20

38x21

37x21 9

39x21 10

36x22 9

2013, Jonge vrouw /
2013, Young female

48x20

47x20

46x19

47x20

2014, Volwassen vrouw, 2de 
legsel (2 eieren gemeten) /

2014, Adult female, 2nd clutch 
(2 eggs measured)

36x24

38x25

BREEDING PSAMMOPHIS SIBILANS
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Afbeelding 12: Eieren van een jong vrouwtje in 2013. Deze eieren waren langwerpiger dan normaal.
Picture 12: Eggs of a young female in 2013. These eggs were more elongated than usual. 

Afbeelding 13: Broedmethode.
Picture 13: Incubation method.
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namen dan elders. Dit verschijnsel wordt ook 
door Rösler (1983) beschreven.’ Ik weet niet 
of en zo ja, in welke mate, deze absorptie de 
ontwikkeling van de eieren beïnvloedt. Tabel 2 
illustreert het fenomeen.

Na wat experimenten in de jaren tachtig, begon 
ik zand met minder water te gebruiken. Als het 
substraat na een paar weken te droog wordt, 
voeg ik eenvoudig water toe door te sprenke-
len of hier en daar te gieten, soms ook over de 
eieren.

Het bakje plaats ik meestal in een incubator, 
au bain Marie, bij een temperatuur van 28°C 
(met een afwijking van 1 graad of minder). On-
der deze tamelijk consistente omstandigheden 
ontwikkelen de eieren zich - of doen dat niet. 
Soms is de uitkomst 100%, maar soms niet, 
en ik heb nog geen verklaring hiervoor gevon-
den in de broedomstandigheden. Sterker nog: 
als ze gelegd zijn, zijn soms alle levensvatbaar, 
soms niet. Eieren die er niet glad en wit uitzien 
na het leggen, kun je net zo goed meteen weg-
gooien: die bederven. Maar soms bederven 
eieren, zelfs enkele dagen voordat ze zouden 
gaan uitkomen, en vind ik er een meer of min-
der ontwikkeld embryo in. Het ligt niet binnen 
mijn mogelijkheden en vermogens om te on-
derzoeken wat de precieze oorzaak is van het 
afsterven van de embryo’s.

cessful outcome is 100%, but sometimes less, 
and I cannot find any explanation for that in the 
incubation conditions. What is more: when laid, 
sometimes all eggs are healthy, sometimes not. 
Eggs that do not look smooth and white when 
laid, can be thrown away directly: they will spoil. 
But sometimes eggs spoil, even one of some 
days before the hatching moment, and we find 
a more or less developed embryo in it. It is be-
yond my means and capacities to investigate 
the causes of the dying of the embryos.

How important are optimal incubation con-
ditions?
On September 8, 2013, I found in the ter-
rarium, under a heap of plastic plants, a half 
dried clutch of nine eggs. All eggs were clean 
and white, though crinkled. (I experienced 
this before, in 1994. All eggs had then already 
hatched, but all hatchlings were gone, except 
one: a dead young that was hanging damaged 
and dead in the branches, obviously a victim 
of the other, adult inhabitants of the terrarium.)

These eggs must have been laid around mid-
July. Assuming that these new eggs would also 
hatch normally, as in 1994, I put the clutch in a 
container filled with moist sand, not in an incu-
bator but simply in an empty terrarium, with ex-
actly the same conditions as if they had been 
left in the same spot. 

Ei /
Egg

Afmeting 
in mm /

Dimensions 
in mm

Gewicht in
grammen 25-2 /

Weight in 
grams 25-2

Gewicht 
op 29-2 /
Weight 

29-2

Gewicht 
op 2-3 /
Weight 

2-3

Gewicht 
jong /
Weight 

hatchling

1 43x18 7 9 - -

2 33x17 7 8 8 4

3 35x15 6 9 9 -

4 40x17 7 9 9 -

5 40x15 7 8,5 9 -

6 30x15 4 6 6 -

7 30x12 3 3 4 -

8 37x11 3 4 5 -

Tabel 2: afmetingen van een legsel eieren van Psammophis subtaeniatus (Steehouder 1988). Gewichtstoename door 
vochtopname, en gewicht van het (enige) jong uit dit legsel.
Table 2: measurements for a clutch of eggs of Psammophis subtaeniatus (Steehouder 1988). Weight gain through water 
absorption, and weight of the (only) hatchling.

BREEDING PSAMMOPHIS SIBILANS
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Hoe belangrijk zijn optimale broedomstan-
digheden?
Op 8 september 2013 vond ik onder een stel 
plastic planten een half ingedroogd legsel van 
negen eieren. Alle eieren waren schoon en 
wit, maar ingevallen. Ik had dit eerder mee-
gemaakt, in 1994. Alle eieren waren toen al 
uitgekomen, voordat ik ze ontdekte, maar de 
jongen waren verdwenen op één na (een dood 
jong, dat beschadigd in de takken hing, ken-
nelijk een slachtoffer van de andere, volwassen 
bewoners van het terrarium.

Deze eieren (uit 2013) moesten half juli gelegd 
zijn. Aannemend dat deze eieren net als die in 
1994 normaal uit zouden komen, legde ik het 
hele legsel in een bakje met vochtig zand niet 
in een broedstoof, maar gewoon in een leeg-
staand terrarium waarin exact dezelfde condi-
ties heersten als in dat waarin ze gelegd waren. 
Op 17 september vond ik zelfs nog een ei, dat 
kennelijk aan mijn aandacht ontsnapt was. Het 
was leeg, het jong was al uitgekomen, maar 
ook deze keer verdwenen, ongetwijfeld in de 
maag van een van de volwassen bewoners. 
L’histoire se répète.

Goed om over na te denken is, dat deze eieren 
gelegd moeten zijn, zoals gezegd, half juli, on-
geveer een maand na een vorig legsel van de 
grootste vrouw. Dat is dus snel. Het betekende 
ook dat deze vrouw (geboren in 2010) vier leg-
sel had in dit seizoen, met tussenpozen van 

On September 17 I found still another egg, 
apparently escaped from my attention. It was 
empty, already hatched, the hatchling disap-
peared. History repeated. It implies that the 
eggs must have been laid in the middle of July, 
about a month after the clutch of the large fe-
male. It also implies that the 2010 female has 
laid four clutches, with intervals of about a 
month: first 8 eggs, then three times 10 eggs. 
They were not all equally successful, as is 
shown in table 3.

I can only assume that the duration of the in-
cubation is not only dependent of the thermal 
conditions. The dry eggs were all in the same 
small container, and the thermal conditions for 
each egg cannot have differed very much. The 
temperature for all eggs of this clutch rose dur-
ing the day to about 30°C and dropped during 
the night to about 18°C. The incubation period 
for this clutch varied though from about 55 
days to about 72 days! The hatching result was 
100% - exactly the same as in 1994. 

In order to get more experience with different 
ways of incubating, I buried the eggs of a next 
clutch, laid on April 2, 2014, half in moist sand 
in a plastic container, and put the container 
simply in the terrarium - in the same circum-
stances as the dry cluster of 2013. Tempera-
tures sunk to a minimum of 18°C during the 
night, and slowly rose to a maximum of 28°C 

DE KWEEK MET PSAMMOPHIS SIBILANS

Datum / Date
Aantal / 
Number
hatched

Datum uitgekomen /
Date

Aantal levende jongen / 
Number of live hatchlings

8 mei / 8 May 8
Vanaf 29 juni /

From 29 June on
5

13 juni / 13 june 10
Vanaf 26 juli /

From 26 July on
3

ca. 15 juli 
(droog legsel)

ca. 15 July 
(dry clutch)

10

Vanaf 8 september 
tot 25 september /

From ca. September 8 
on until September 25

10

22 augustus / 
22 August

10
Vanaf 18 oktober /

From 18 October on
10

Tabel 3: eieren van een F1 vrouw uit 2010, gelegd in 2013.
Tabel 3: eggs of the F1 female from 2010, laid in 2013.
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ongeveer een maand: eerst acht eieren, dan 
driemaal tien eieren. Al die eieren waren niet 
gelijkelijk succesvol, zoals in tabel 3 te zien is.. 

Ik kan alleen maar aannemen dat de duur van 
de incubatie niet enkel afhangt van de tem-
peratuuromstandigheden. De droge eieren 
zaten allemaal samen in een klein bakje en 
daarin kunnen weinig temperatuurverschillen 
zijn opgetreden, zeker niet zo groot dat ze de 
enorme variatie in broedduur kunnen verklaren. 
De temperatuur voor alle eieren van dit legsel 
steeg gedurende de dag tot rond de 30°C en 
zakte ‘s nachts tot ongeveer 18°C. De broed-
duur varieerde in dit legsel van ongeveer 55 
dagen tot ongeveer 72 dagen! Het uitkomstre-
sultaat was overigens 100% - net als in 1994.

Om wat meer ervaring op te doen met ver-
schillende manieren van incuberen, groef ik 

by day. Under these circumstances, all the 
eggs gradually dried, and did not look very well 
in the end. Two of them discoloured and dried 
completely, the others remained white. Picture 
(xx) shows the eggs after some weeks. The 
eggs below are the spoiled eggs.

On June 16, after 75 days, one egg hatched, 
with a healthy looking hatchling as a result. 
There was no moist residue left in the egg. The 
next hatchling came on June 21, and the third 
on June 24.

The incubation duration was 75-80 days at a 
fluctuating temperature between 18°C and 28°C, 
considerably longer than at a constant tempera-
ture of 28°C. By comparison: in 2013 two clutch-
es, permanently at 28°C, hatched after 52 and 
57 days, and even the dry clutch of 2013 with 
varying temperature only took 55-72 days.

Afbeelding 14: uitgedroogde eieren
Picture 14: dried eggs
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de helft van de eieren van het volgende legsel, 
gelegd op 2 april 2014, in in vochtig zand in 
een bakje, dat ik vervolgens eenvoudig in het 
terrarium zette, in dezelfde omstandigheden 
als het droge legsel van 2013. De temperatuur 
zonk tot een minimum van 18°C ‘s nachts en 
steeg langzaam tot maximaal 28°C overdag. 
Onder deze omstandigheden droogden alle 
eieren langzamerhand uit en zagen er op het 
laatst niet geweldig meer uit. Twee verkleur-
den en droogden volledig uit, de andere ble-
ven wit. Afbeelding 12 laat de eieren zien na 
enkele weken. De eieren onderin zijn de be-
dorven eieren.

Op 6 juni, na 75 dagen, kwam één ei uit, met 
een gezond uitziend jong als resultaat. Er was 
geen vocht meer overgebleven in het ei. De 
volgende kwam op 21 juni uit, en de derde op 
24 juni. De broedduur was 75-80 dagen, aan-
zienlijk langer dan bij een constante tempera-
tuur van 28°C het geval is. Ter vergelijking: in 
2013 kwamen twee legsel permanent bij 28°C 
na resp. 52 en 57 dagen uit, en zelfs het droge 
legsel van 2013 bij variërende temperatuur had 
maar 55-72 dagen nodig. 

Aan de andere kant: er zaten maar vijf dagen 
tussen het eerste en het laatste jong, aanzien-
lijk minder dan de zeventien dagen tussen die 
uit het droge legsel van 2013. In het experi-
mentele legsel van 2014 kwam 50% uit, drie 
van de zes. Minder dan in 1994, toen de eieren 
over het hoofd gezien waren en gewoon in het 
terrarium hadden gelegen (alles was uitgeko-
men), en ook minder dan bij het droge legsel 
uit 2013 (ook 100%).

In 2013 hadden de eieren gedurende het groot-
ste deel van de incubatie droog, en pas in de 
laatste periode in vochtig zand gelegen. In 
2014 waren de eieren in de eerste periode in 
vochtig zand gelegd en droogden ze daarna 
pas uit. De conclusie dat je ze beter de hele tijd 
gewoon droog kunt laten liggen, is natuurlijk 
overhaast, maar de verleiding is groot dat nog 
maar eens te proberen.

Totale ontwikkeling
Kort over de eieren van de in 2010 geboren 
vrouw. Zoals ik al eerder zei, zaten er 25 dagen 
tussen de eerste mogelijkheid tot bevruchting 
en de dag van het uitkomen. Het eerste ei van 

On the other hand: there were only 5 days be-
tween the first and the last egg hatching, con-
siderably less than the 17 days between those 
of the 2013 dry clutch. 

In the experimental clutch of 2014, 50% 
hatched, three out of six. Less than in 1994 
when the eggs were overlooked and were left 
in the terrarium and all hatched, and also less 
than the dry clutch of 2013. 

In 2013 the eggs had been dry during the larg-
er part of their incubation, and only buried in 
moist sand in the last period. In 2014 the eggs 
were buried in moist sand in the first period, 
then gradually dried. I have no idea what the 
influence of this difference may have been.

Total development
A short word about the eggs of the F1 female 
of 2010. As I said before, there were 25 days 
between the earliest possibility of being ferti-
lized and the day of deposition. The first egg of 
this clutch hatched on June 29, which is after 
52 days. The total development of these eggs 
took 77 days in total.

Hatching
Normally, the eggs do not hatch all in one day. 
Total hatching of a clutch with ‘perfect condi-
tions’ can last up to 5 days. The longest pe-
riod I ever experienced was 17 days between 
the first and the last hatchling of the 2013 ‘dry 
clutch’. 

As an example, I have some data for one 
clutch. Of the clutch of 22 August 2013 the first 
hatchling emerged on 19 October, the last on 
23 October. The time between first emerging 
and complete hatching is given in the follow-
ing table.

The hatchlings 
Hatchlings of the Psammophis sibilans in 
my collection differ somewhat in weight and 
length. Length varies between 25 cm and 30 
cm, weight between 7 and 9 grams. As a rule, 
hatchlings from clutches that were incubated 
in ‘ideal’ conditions, are heavier and longer 
than hatchlings from ‘deprived’ clutches. Up 
to now, I have not systematically weighed and 
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dit legsel kwam uit op 29 juni, na 52 dagen. De 
totale ontwikkelingsduur van deze eieren be-
droeg dus 77 dagen in totaal. Dat was dus in 
mijn ervaring het minimum.

Uitkomen
Normaal gesproken komen de eieren niet al-
lemaal op één dag uit. De totale duur van het 
uitkomen van een legsel onder ‘perfecte condi-
ties’ kon tot 5 dagen oplopen. De langste duur 
die ik ooit heb ervaren was zeventien dagen 
tussen het eerste en het laatste jong (in het 
droge legsel van 2013).

Als voorbeeld, geef ik nog enkele gegevens 
voor één legsel. Van het legsel van 22 augustus 
2013 kwam het eerste jong uit op 19 oktober, 
het laatste op 23 oktober. De tijd tussen het 
eerste aansnijden van het ei en het compleet 
verlaten hebben van het ei, is als volgt. Bedenk 
dat ik er niet altijd bij was, en vaak dus ruime 
marges heb.

measured them, only incidentally, so I have no 
statistical data. 

As a rule, too, the hatchlings refuse all food 
(pinkies, cut pinkies, parts of pinkies) offered. 
As I cannot offer them young lizards, I force-
feed them every three or four days with tails 
of mice or rats or with oblong pieces of cow 
heart, enriched with. After some time they all 
start to feed on their own, first pieces of nest-
ling mice, then dead incised pinkies and after-
ward live pinkies. From that moment on, most 
of them are fierce feeders and they start grow-
ing very fast.

Cannibalism
In the past, I never experienced cannibalism 
in my population of Psammophis. In 2010 
however, one hatchling of the three grew fast-
er than the others. Although there had been 
no food in the terrarium (which excludes a 
fight for prey) the largest animal swallowed a 

Afbeelding 15: uitkomen van een jong van Psammophis sibilans.   
Picture 15: a young Psammophis sibilans hatching.
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De jongen
Jongen van de Psammophis sibilans in mijn 
collectie verschillen iets in gewicht en lengte. 
De lengte varieert van 25 tot 30 cm, het ge-
wicht van zeven tot elf gram. Als regel zijn 
jongen die onder ‘ideale omstandigheden’ zijn 
uitgebroed, langer en zwaarder dan jongen die 
‘gedepriveerd’ waren. Ik heb geen statistische 
data, omdat ik nooit systematisch alle jongen 
gemeten en gewogen heb. 

Als regel ook weigeren de jongen alle aange-
boden voedsel (nestmuizen, aangesneden 
nestmuizen, delen van nestmuizen). Aangezien 
ik ze geen jonge hagedisjes kan aanbieden, 
dwangvoer ik ze iedere drie tot vier dagen met 
reepjes runderhart, verrijkt met een kalk-vita-
minepoeder, of met muizenstaarten. Na enige 
tijd gaan ze uiteindelijk altijd zelf eten, eerst 
stukjes nestmuis, dan dode, aangesneden 
nestmuisjes en later levende nestmuizen. Van-
af dat moment zijn het goede eters en groeien 
ze heel snel.

Kannibalisme
In het verleden heb ik nooit last gehad van kan-
nibalisme in mijn populaties van Psammophis. 
In 2010 echter groeide een van de drie jongen 
sneller dan de andere. Hoewel er geen voedsel 
in het terrarium aanwezig was (zodat voedsel-
nijd uitgesloten was), verorberde het grote jong 
een kleiner broertje (of zusje), en een maand 
later herhaalde het dit. Er was er dus nog maar 
één.

smaller sibling, and a couple of months later 
this was repeated. So there was only one left.

In a Snake Forum one Gilian reported that a 
female, bred in 2009 by Tom Vos, so an older 
sister of my offspring, laid eggs (he added 
some magnificent pictures), and then was 
killed by another female. He discovered her 
dead, covered with mucus and sand on the 
front part of the body, while the offender had 
sand in her mouth. No prey was present here 
too.

So, of the offspring of the original wild caught 
animals of Tom Vos with another snake keeper, 
one out of three killed her sister/brother; and 
one of my own offspring of the same animals 
ate two other ones. I have no data about can-
nibalism of these snakes in the wild. It’s even 
possible that animals from a certain population 
are more cannibalistic than animals from other 
populations. 

I must add that the same female as an adult 
never attacked other specimens - up to now 
- and that the trick was not repeated by her 
offspring and grandchildren. All other cases 
of ‘cannibalism’ in my population of offspring 
were caused by accidents during feeding.

Further rearing
As soon as the juveniles start to feed by them-
selves, they start growing fast. In their second 
year, they can be ready to breed. The behaviour 
is always exactly like that of adults, and I never 

 
Tijd tussen eerste verschijning en volledig uitkomen / 
Time between first emerging and hatching

• ca. 12 uur / ca. 12 hours

• tussen 3 en 11 uren / between 3 and 11 hours

• tussen 1 en 8 uren / between 1 and 8 hours

• ca. 7,5 uur / ca. 7,5 hours

• tussen 6 en 8 uren / between 6 and 8 hours

• tussen 8 en 10 uren / between 8 and 10 hours

• minstens 7 uur / at least 7 hours

• minstens 10 uur / at least 10 hours

• minstens tussen 4 en 12 uren / between 4 and 12 hours

Tabel 4: uitkomstduur van een legsel van Psammophis sibilans.
Table 4: hatching time for one clutch of Psammophis sibilans.
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In een Slangenforum rapporteerde ene Gilian 
dat een vrouwtje dat in 2009 door Tom Vos uit 
hetzelfde vrouwtje dat later bij mij kwam, was 
gekweekt, een ouder zusje dus van mijn jon-
gen, eieren legde (hij voegde enkele prachtige 
foto’s toe) en vervolgens werd gedood door 
een ander vrouwtje. Hij ontdekte haar dood, 
bedekt met slijm en zand op het voorste deel 
van het lichaam, terwijl de dader zand in haar 
mond had. Ook hier was geen prooi aanwezig. 
Het gaat hier om verwante dieren. Ik heb geen 
gegevens over kannibalisme (eten van soort-
genoten, geen slangen van andere soorten) 
van deze soort in het wild. Het is theoretisch 
mogelijk dat dieren uit een bepaalde popula-
tie meer neiging tot kannibalisme hebben dan 
dieren uit andere populaties. Overigens heb ik 
geen kannibalisme meer meegemaakt bij deze 
dieren, ook niet van hetzelfde vrouwtje, dat zo-
als gezegd in 2013 bij andere dieren is gezet.

Verdere opkweek
Zodra de jongen zelfstandig eten, beginnen 
ze snel te groeien. In hun tweede jaar kunnen 
ze kweekrijp zijn. Het gedrag van de jongen is 
precies gelijk aan dat van de volwassen die-
ren, en ik heb nooit gemerkt dat nakweekdieren 
tammer zouden zijn dan wildvang. Ze zijn altijd 
hetzelfde: gemakkelijk hanteerbaar indien koel, 
buitengewoon snel en fel indien warm. Verhalen 
van houders die claimen dat hun Psammophis 
sibilans zeer tam zijn en het fijn lijken te vinden 
gehanteerd te worden, doen de ronde, maar 
moeten volgens mij gewantrouwd worden.

Conclusie
Het houden en kweken van deze slangen is 
niet moeilijk. Minder eenvoudig is het, de jon-
gen ertoe te brengen muisjes te accepteren, 
maar uiteindelijk gaan ze eten en snel groeien. 
Het effect van verschillende omstandigheden 
(temperatuur, vochthoeveelheid) op de incuba-
tie van de eieren zou onderwerp van verder on-
derzoek kunnen worden, evenals de tijdsduur 
tussen bevruchting en uitkomen van de eieren.

Effecten van de behandeling van de eieren zijn 
bestudeerd voor andere slangen, bijvoorbeeld 
door Plummer & Snell (1988) voor Opheodrys 
aestivus. In hun studie resulteerden drogere 
substraten in kortere en lichtere jongen. Die 
conclusie lijkt hier voor Psammophis sibilans 
bevestigd te worden.

noticed any sign that they would be more doc-
ile, ‘tame’, than wild caught animals. They are 
always the same: easy to handle when cold, 
extremely fast and fierce when hot. Stories of 
keepers that claim that their Psammophis sibi-
lans are very tame and ‘like to be handled’, do 
circulate, but should be mistrusted. 

Conclusion
The keeping and breeding of this snake is not 
difficult. Less easy is it, to bring all the hatch-
lings to feeding on small mice, as feeding them 
small lizards is not always possible. But in the 
end, all eventually will feed well and grow fast. 

The effect of several circumstances (tempera-
ture, quantity of water) on the incubation of the 
eggs could be the object of further investigation, 
as well as the length of time between fertilization 
of the eggs and their hatching. 

Treatment effects of the eggs have been stud-
ied for other snakes, for instance by Plummer 
& Snell (1988) for Opheodrys aestivus. In their 
study, dryer substrates resulted in shorter and 
lighter hatchlings. This seems to be confirmed 
for Psammophis sibilans by the experience de-
scribed above. 
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