~ERZORGINGSSTAAT
SLANGEN VOOR BEGINNERS:

- Stellen beperkte eisen aan de behuizing
Stellen beperkte eisen aan klimatologische omstandigheden
- Zijn zonder veel moeite tot paring aan te zetten
- Zijn relatief gemakkelijk groot te brengen

Zijn niet giftig
Zijn gemakkelijk te hanteren
Zijn nauwelijks gevoelig voor stress
- Zijn goede eters
Eten gemakkelijk aan te schaffen (of zelf te kweken)
prooidieren
VERZORGINGSSCHEMA:
Lolijnse naam
Nederlandse naam
Maximaal formaat
Verspreiding
Woonomgeving
Afmeting terrarium
Inrichting terrarium
Min. max.
dagtemperatuur 'C
Min. max.
nachttemperatuur 'C
Luchtvochtigheid
Prooidieren
Voedingsfrequentie
Wanneer gaslachtsriJP
Paringsstimulans
Droogtijd
Berleggend of eierlevendbarend
Aantal jongen per worp
Voorzieningen ten behoeve van het eieren leggen
Uitbroeden van eieren

OPKWEKEN VAN JONGEN
Individueel houden?
Afmeting terrarium
Inrichting terrarium
Min. max.
dagtemperatuur 'C
Min. max.
nachttemperatuur 'C
Luchtvochtigheid
Prooidieren
Ingevuld door:

•
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Lamprophis fuhginosus
Afrikaanse huisslang
Mon 66 cm Vrouw 80 cm
Het grootste gedeehe van het Afrikaanse continent. Van Zuid-Egypte en Marokko
door heel Zuid-Afrika.
Grasland, savannes, steppe, hooggelegen droge gebieden, stedelijke gebieden.
L60cm B40cm H40cm
Eenvoudige inrichting met een droog bodemsubtraat, enkele schuilplaatsjes en
een waterbakje.
24-30'(
18-22'(
S0-70%
Muizen en jonge rotjes die vaak zowel dood ak lavend worden geaccepteerd.
l prooi elke 7 tot l Odagen.
Monneijes bij 2 jaar. Vrouwijes bij 2,S tot 3 joar.
Niet nodig.
SO tot 60 dagen.
Berleggend.
Tot l 6eieren.
Zodra de zwangere vrouwtjes stappen met eten kun je het beste een legbox in het
terrarium zenen voorzien van een vochtig subtraat (bijv. bevochtigd vannkulite,
cocospeat of houtkrullen)
Bij een temperatuur van 27· 2B'C.
Tijdsduur: SO - 60 dagen
Het beste is om elk jong apart te huisvesten.
l-20cm b-1 Sem h-10cm
Droge bodembedekking, schuilplaatsje en drinkbakje.
24-30'(
20 · 24'(
S0-70%
Pasgeboren naakte muisjes (pinkies) die zowel dood als levend geaccepteerd worden.
Emanuele Omani.

""'""Jl!J.3

~ARESHEET
SNAKES FOR BEGINNERS:

Are not venomous
Are easy to handle
Are hardly sensitive for stress
Are good eaters
Are easy to buy (or breed self) prey

CARE SCHEMA :
latin name
English name
Maximum format
Distribution
Habitat
Terrarium requirements
Terrarium decoratians
Min. Max. daytime temperature 'C
Min. max. night
time temperature 'C
Humidity
Prey
Feeding Frequency
Matures
Paring Stimulation
Gestation Period
Egg-laying or egg-live birth
Number of young per liner
Provisions to meet condilions necessary lor egg-laying
Hatching of eggs
RAISING OF YOUNG:
Hold individually
Terrarium requirements
Terrarium decoralions
Min. Max. daytime temperature 'C
Min. max. night
time temperature 'C
Humidity
Prey
Rlled in by

- Requires limited needs for their housing
- Requires limited needs for climate & conditions
- Are easy to start with breeding
Are relatively easy to bring to adulthood

Lompraphis fuliginasus
Brown House Snake
66 cm male, BO female
Most of African continent, from southern Egypt and Morocco
as lar as all area of South Africa
Highveld gras~ands, savannah, steppe, arid karroid regions, urban areas
Very simple cage, dry substrate, some barks as hide,baxes,
a small container with water
Not necessary
24-30'(
18-22'(

50-70%
Mice, young rats, dead or alive
One prey every 7-1 0 days
Male 2 years old, female 2.5-3 years old
Not necessary
50·60 days
Egg laying
Up to 16 eggs
When gravid female stops to eat, tt is good to put a deposition box inside
the terrarium, as a small box with into a humid substrate (peat, vermirulite)
50-65 days
Best
Very simple cage, dry substrate, some barks as hide-baxes,
a small container with water
Not necessary
24-30'(
20-24'(

50-70%
Newborn mice (Apinkies@), dead or olive
Emanuele Gmatti
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