KWEEKRESULTA.TEN
Wanneer u kweekresultaten inzendt, wilt u
dat dan doen met behulp van het speciale
kweekmeldingsformulier dat bij mij kunt
aanvragen? Graag per kweek één formulier.
Ook mislukte kweken zijn van belang: een
ander kan er profijt van hebben. Het is
niet de bedoeling, dat alleen "bijzondere"
kweken gepubliceerd worden. Vergelijken van
verschillende kweekcondities kan voor iedere kweker een grote hulp zijn, ook als het
om "gemakkelijk" te kweken soorten gaat.
Jacqueline Donkers, Schoolstraat 25, 6721
CR Bennekom. 08389-13403.
Agkistrodon contortrix mukeson

In het terrarium van deze dieren 35x35x40
(lxbxh) heerst 's zomers een dagtemperatuur
van 25-28°C en een nachttemperatuur van 20240C. In de winter is de temperatuur dag en
nacht 10-15°C. Normaal worden de dieren
gescheidén gehouden. Na de winterrust die
van november 1986 tot maart 1987 duurde,
zijn ze bij elkaar gezet. Ze waren toen ca
3,5 jaar oud. Het vrouwtje had een lengte
van 85 cm, het mannetje was 81 cm lang. Op
23 april 1987 werden paringen waargenomen,
waarna het vrouwtje alle voedsel weigerde.
Op 30 juli 1987 werden 4 jongen geboren,
ook werd 1 onbevrucht ei gelegd. De jongen
wogen 18-22 gen hadden een lengte van 1825 cm. Twee weken na de geboorte vervelden
ze voor de eerste maal. Aanvankelijk werden
ze gedwangvoederd met pasgeboren muizen,
maar binnen twee maanden aten ze deze prooi
al zelfstandig.
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Ik heb nooit eerder met deze soort gekweekt.
Harm Boerema, Woonschepenhaven st7 9723 CJ
Groningen.
Agkistrodon contortrix laticinctus (Breedband koperkop).

De dieren zijn ondergebracht in een terrarium van 47xl00x40 cm (lxbxh). In de zomer
is de dagtemperatuur 28-30°C en de nachttemperatuur 20-22°C. In de winter varieert
de temperatuur tussen 2,5 en ll°C. De slangen werden in winterslaap gehouden van 20
november 1986 t/m 18 (man) of 20 (vrouw)
januari 1987., De leeftijd van de (wildvang)
ouderdieren is niet bekend. Ze zijn ca 70
cm lang en sinds 18 oktober 1986 in mijn
bezit. Op enige toenaderingspogingen na
zijn er geen paringen waargenomen. Van
echt voedselweigeren was geen sprake. Het
vrouwtje was wel even gestopt met eten,
maar at vlak voor de bevalling nog een
muis. Op 10 juli 1987 werden 2 gezonde en 2
dode jongen en 2 onbevruchte eieren geboren. De jongen wogen ca 10 gram en waren
21,5 cm lang. Ze vervelden na ongeveer een
week en werden gedwangvoederd met eendagsmuisjes.
Ik heb nooit eerder met deze soort gekweekt.
Hans vd Velde, Koning Davidstraat 21-III,
1502 NV Zaandam.
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