
KWEEK RESULTATEN 
Als U ki.Jeekresultaten inzendt, wilt U die da.n ver
gezellen van de belangrijkste gegevens over het 
verloop van de dracht en de bevalling, het terra
riwn en de voorgeschiedenis van de ouderdieren. 
Ook niet gelukte k,L)eken zijn belangrijk: een ander 
kan er zijn voordeel mee doen. 

Thamnophis sirtalis parietalis. 

Sinds drie jaar heb ik een paartje van deze slan
gen in mijn bezit. Zonder enige problemen houd ik 
ze sinds die tijd in een terrarium van 12Ox45x5O 
cm ( lxbxh). 
De temperatuur is overdag 2O-2s0c en 's nachts 15-
1s0c. Op één plaats is door middel van een spotje 
de temperatuur verhoogd tot ca. 35°c. 
Hoewel ik wel verschillende malen met Thamnophis 
sauritus proximus gekweekt heb bleef een kweek met 
deze slangen uit. In september 1981 kreeg ik,door 
ruiling van slangen met een mede-terrariaan,er een 
ander paartje Thamnophis sirtalis parietalis bij. 
Vanaf het moment dat dit paartje bij het eerste 
stel werd gezet was de belangstelling van het eer
ste mannetje voor het eerste vrouwtje gewekt; ook 
het tweede mannetje had grote belangstelling. 
Er werd veelvuldig gepaard en het eerste vrouwtje 
werd tot vervelens toe achterna gezeten. Dit duur
de verscheidene weken. Wanneer de eigenlijke be
vruchting heeft plaatsgevonden heb ik niet kunnen 
constateren, maar na enige tijd werd wel duidelijk 
dat het eerste vrouwtje drachtig was. Gedurende de 
dracht heeft zij gewoon doorgegeten. 
Op 15 maart vervelde het vrouwtje en vier dagen 
later, op vrijdag 19 maart, wierp ze 27 jongen. 
Hiervan bleken er echter 16 doodgeboren te zijn. 
Hoe dit kan is voor mij een raadsel. Alle jongen 
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waren volledig volgroeid. De dag na de geboorte 
stierven nog 6 jongen. Het leek wel of deze jongen 
niet door hun vervelling heen kwamen. De overge
bleven 5 jongen waren namelijk direkt na de beval
ling verveld. Ze aten allemaal binnen één week 
zelfstandig. Hun lengte was 17 à 18 cm. 
Voor mij blijven er na deze kweek een aantal vra
gen bestaan. Wie daar antwoord op weet, zegge het, 
zodat bij een eventuele volgende kweek problemen 
kunnen worden voorkomen. 
Nog een aantal gegevens die mogelijk van belang 
kunnen zijn: 
De ouderdieren zijn minimaal 6 jaar oud. Het is, 
althans bij mij, de eerste bevalling van dit 
vrouwtje. Levende en dode jongen werden om en om 
geboren, alleen de laatste 6-7 waren allemaal 
dood. Alle jongen waren geheel volgroeid en uit 
niets bleek wat het gevolg kon zijn van het aantal 
doodgeboren jongen {bijna 60%!). De jongen die 
niet door hun vervelling kwamen zagen er dof en 
levenloos uit; stukken huid bleven zitten en ze 
kropen nogal "houterig" door de bak. 
René van Marle, Rozemarijnstraat 3, 5281 BZ Box
tel. 
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