
KST/EEKRESTJLTATEN
Wanneer U larcekz,esuLtaten ínzerd.t, uiLt U dat dan
s.u.p. doen met behulp oan het speeiaLe kueek-
meL&íngsforrmtlíer, dat U bíj mij kunt aanunagen?
Graag per kueek één forrruLier. )ok mísLukte kueken
zíjn uan beLang: een ander kan er profijt uan heb-
ben. Het is niet de bedoeling dat alLeen nbijzon-
derett leneken gepubLieeerd uorden. VergeLijken uan
uerschiLLende kweekcondities kan uoor iedene /<,te-
ker een grote fuLp zijn, ook aLs het om ngemakke-
Líilarr te kueken soorten gaat. JaequeLine bonkers,
SehooLstn. 25" 6721 CR Beratekom,-teL. 0BSBT-5405,

Epicz.g.tes stz,íatug str,lalus
De slangen (leeftijd onbekend) zijn gehuisvest in
een terrarium van (110x60x60 cm (1xbxh). De tem-
peratuur is overdag 290C en 's nachts 200C. Van
eind februari tot 15 mei zijn paringen waargenomen.
Het vrouwtje bleef regelmatig eten.
0p 23 en 25 november zijn de jongen geboren. Twee
van hen waren al direkt dood, zes anderen stierven
kort naderhand. Ze gaven wel teken van leven 'in
het vlies, maar konden er n'iet uitkomen, ook niet
nadat in twee van de zes eischalen een sneetje was
gemaakt. De jongen wogen 5 g en waren 32-34 cn
I ang.
Er waren ook 12 onbevruchte eieren bij, welke don-
ker gekleurd waren en erg stonken. l4ogelijk is dat
de oorzaak geweest van de vroegt'ijdige worp.
Dit was het derde nest van dit moederdier, maar
het was deze maal erg slecht.
In de periode van maart-mei verbleef een tweede in
het terrarjum. Ook bij dit vrouwtje werden parin-
gen waargenomen, maar zonder succes.
Ton l4arkx, Dongelaan 27, 5463 Jp Veghel.
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T i,, imnopht.s siz.taLís ::ilnrl''.s

In het terrarium van 80x35x45 cm (1xbxh) heerst
een dagtempenatuur van 20-300C en een nachttempera-
tuur van 15-250C.
De slangen zijn geboren in december 1982. Van be-
g'in december 1983 tot half maart 1984 hebben ze
een winterslaap gehouden irij een temperatuur van
5-150C. Direkt hierna vonden de paringen plaats.
Vanaf ongeveer twee weken voor de geboorte we'iger-
de het vrouwtje te eten. .le nam wel in omvang toe.
0p 29 juni 1984 zijn ?2 levende en 1 dood jong ge-
boren, ook werden er 9 onbevruchte eieren gevonden.
De jongen (F2) waren gemirldeld 22 cm 1ang. Ze ver-
velden voor het eerst tussen ?2 en 31 juli en aten
tussen 30 juni en 10 juli voor het eerst zelfstan-
di g regenwormen (zowe'l I evend a1 s dood ) "

Luc Vanhoof, Molsebaan 53, 2480 Dessel, Belgiê.

L,!!:9!!jg .'íy, tal i s períe-, . t's

In een terrarium van 90x6tlx70 cm ('lxbxh) met een
dagtemperatuur 's zomers 290C en 's winters 200C
en een nachttemperatuur 's zomers 240C en 's \o;i n-
ters 170C ztjn de volgende dieren gehuisvest:
vrouw van ongeveer 7 jaar, man van ongeveer 7 jaar,
man van ongeveer 3 jaar en man van ongeveer 2 jaar.
De slangen hadden een winterslaap doorgemaakt tot
vlak voordat ze in mijn bezit kwamen. Direkt daar-
na vonden de paringen plaats (datum onbekend). Het
vrouwtje b'leef tijdens de dracht normaal eten.
0p 20 juni 1983 werden 20 jongen van de F2-genera-
tie geboren met een lengte van ongeveer 16 cm. 7e
vervelden direkt na de geboorte en aten vanaf 29
juni zelfstandig regenworrnen.
1k heb zel f nog n'iet eerder met deze sl angen ge-
kweekt, maar cje vorige eiqlenaar we1 . in 1982 legde
het vrouwtje 21 eieren, zoncler dat ze vooraf een
winterslaap had gehouden. Van dit nest bleven er
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slechts 3 jongen in leven.
Dit jaar hadden de ouderdieren
doorgemaakt en bleven alle 20

J.H.M. Manders, [-ienderweg 13,

wel een w'inters l aaP
j ongen .i n I even .

572I CJ Asten.

Efig!9J99 9s!9U!! yaltl,s
De d'ieren zijn ondergebracht in een terrarium van
i50xBOx60 cm (lxbxh). De temperatuur is overdag'in
de lucht 2B-320C en in het substraat 26-340C.
's Nachts 'is de temperatuur zowel i n de I ucht al s

in de bodem 260C.
De beide dieren (man ongeveer 4 jaar oud, sinds 28
november I98? in mijn bezit, vrouw ongeveer 5 iaar
oud, sinds 3 oktober 1980 in miin bezit) bewonen
het hele jaar hetzelfde terrarium. In de herfst
wordt er meer water in het terrarium gesproeid,
hetgeen de luchtvochtigheid verhoogt en de paring
stimuleert.
Eerste paringen zijn waargenomen op 4 november
1983. Tot 28 januari at het vrouwtje nog elke drie
weken twee jonge muizen. Vanaf 20 maart 1984 wei-
gerde ze al 1 e aangeboden mui zen , onafhankel i j k van
de grootte.
0p 10 apri'l 1984 zijn 16 jonge regenboogboa's ge-
boren, met een lengte van 35-40 cm en een gemid-
deld gewicht van 22,5 g.
De eerste vervellinqen vonden plaats op 22 april
1984 en vanaf 16 apri I 1984 aten de jongen 2-3 da-
gen oude nestmu'izen.

NB: Het mannetje wil zolang het in mi jn bezit is
n'iet zelfstandig eten.Hij wordt elke twee tot
drie weken met drie halfwas muizen gedwang-
voederd.

Heinz Lamers, Talstrasse 43, 4020 l4ettmann, llest
Dui tsl and
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