KWEET{R,ES{.JLTATENI
í{anneer u kweekresul-taten inzendt, wilt u dat
dan doen net behuLp van het speciaLe kweeknel--

dingsfornulier dat u bij nij kunt aanvragen?
Graag per kweek één fornuLier, Ook nisl-ukte
kweken zijn van belang: een ander kan er pro-

fijt van hebben. Het is niet de bedoeling dat
all-een "bijzondere" kweken gepub).iceerd worden. Vergelijken van verschillende kweekcondities kan voor iedere kweker een grote hulp
zijn, ook aLs het on "genakkelijk" te kweken
soorten gaat, Jacqueline Donkers, SchooJstraat
25, 6721 CR Bennekon, telefoon 08389-13403,

ELaphe

schrenckii, Anoerslang

leeftijd van de dieren ken ik niet. Ik heb ze
al 5 jaar in nijn bezit. Ze hebben een lengte van
c&. 175 cn. Ze zíjn ondergebracht in een terrariun
van 160x70x100 cn (lxbxh). De dagternperatuur is in
de zomer 28"C en in de winter 20'C; de nachttenperatuur is in de zoner 22'C en in de winter 16'C.
Een daglengte van 6 uur in de winter en L6 uur in
de zomer stimuleerde de dieren tot paringen die op
28 april 1"987 zijn waargenonen. Vanaf 15 mei 1987
weigerde het vrouwtje alle voedsel. Op 14 juni
legde ze 7t eieren welke bíj 27 'C bebroed werden.
Op 28 juli kwamen daar 10 jongen uit (F1). Ze hadDe

den een gewicht van 16 gran en een lengte van 32
cn. Ze vervelden voor het eerst op 4 augustus en
aten vanaf die dag ook zelfstandig nestnuízen, zodat dwangvoederen niet nodig bleek.
Johan de Jongh, Koestraat 59, 4931
Geertruidenberg.
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Thannophis

(2x)

sirtal-is sinil-is,

Kousebandslang.

(nininaal 2 jaar oud) houd ik in
een terrariun van 75x50x65 cn (lxbxh). De dagtemperatuur ligt tussen 25 en 35'C in de zoner en 18'C
in de winter. Paringen heb ik niet waargenomen. Het
eerste vrouwtje heeft geen voedsel geweigerd. Op

De ouderdieren

juni

zijn 16 jonge slangen geboren (F1)
net een lengte van ca. 27 cn, Ze vervelden voor het
eerst op 12 juti 1987. Vanaf 24 juni 1987 aten ze
zelfstandig spiering. Zes van de jongen zijn door
onbekende reden (wellicht behandeling tegen flagellaten tijdens de zwangerschap?) dood gegaan in de
periode van 9 tot 28 augustus 1987. Het tweede
vrouwtje weigerde voedsel vanaf een week voor de
bevalling. Op 1 juli 1987 kreeg ze LB iongen (p1)
15

1987

waarvan 13 Levend en 5 dood. De iongen hadden een
lengte van ca. 22 cn. Ze vervelden voor het eerst
op 14 juli 1987 en aten een dag later zelfstandig
spiering. Dwangvoederen was dus niet nodig.

J. v.h. Meer, Van Brakellaan 50' 1215 PK Hilversun.
Sistrurus niliarius barbouri (F2)
De dieren worden gehouden in een terrarium van
40x50x50 cm. De dagtemperatuur is in de zoner 28'C

en in de winter 24"C, de nachttenperatuur is in de
zomer 24'C en in de winter 20"C. Het vrouwtje is
nakweek van 1985 en heeft een lengte van 45 cn. De
Ieeftijd van de man in onbekend, de lengte is 50
cm. Gewoonlijk worden man en vrouw gescheiden gehouden. In november en december 1986 werden ze in
één terrarium gehouden. 0p 12 december 1986 vonden
paringen plaats. Drie weken voor de bevalling stopte het vrouwtje met eten. Op 30 rnei 1987 werden L0
jongen geboren waarvan er 1 na 5 dagen dood ging.
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De jongen wogen geniddeld

5 gram en hadden een geniddelde lengte van 16 cm. Ze vervelden binnen 2
weken na de geboorte en werden gedwangvoederd met
pasgeboren muisjes.

Jan Drent, Knipper 10, 9611 MA Sappemeer.

Cerastes cerastes cerast,es
De dieren zijn gehuisvest in een terrarium van
100x65x80 cm (lxbxh). De dagtenperatuur ligt tussen
27 en 33'C in de zoner en 15 en 20'C in de winter.
's Nachts daalt de tenperatuur tot 20- 25'C in de
zoner en 10-15'C in de winter. De dieren werden
van 17 decenber 1986 tot 17 maart 1987 in winterrust gehouden, d.w.z. zonder verlichting bij een
temperatuur van 10-20"C. De leeftijd van de ouderdieren ken ik niet. Het vrouwtje was ca. 60 cm
lang, het nannetje ca. 50 cn. Paringen nam ik waar
op 18,19 en 20 naart 1987. 0p I juli 1987 werden 4
onbevruchte eieren gelegd, op 9 juli nog een 18 onbevruchte en 4 bevruchte eieren. De eieren werden
"au bain marie" bebroed bij 28'C. Op 23 septenber
1987 is 1 jong geboren net een gewicht van 4 gram
en een lengte van 18 cn. Het vervelde voor het
eerst op 2 oktober 1987 en at op 14 oktober zelf
een pageboren muis. Dwangvoederen was niet nodig.

Jan Drent, Knipper 10, 9611 MA Sappeneer
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