
KWEEKRESULTATEN 
Wanneer U ki.Jeekresultaten inzendt, wilt U dat dan 
s.v.p. doen met behulp van het speaiale kweek
meldingsforrrrulier, dat U bij mij kunt aanvragen? 
Graag per ki.Jeek ~én formulier. Ook mislukte kweken 
zijn van belang: een ander kan er profijt van heb
ben. Het is niet de bedoeling dat alleen "bijzon
dere" ki.Jeken gepubZiaeerd worden. Vergelijken van 
versahiZlende kweekaondities kan voor iedere kwe
ker een grote hulp zijn, ook als het om "gemakke
lijk" te kweken soorten gaat. J aaque Zine Donkers, 
SahooZstr. 25, 6?21 CR Bennekom, teZ. 08389-13403 

CoralZus enydris enydris - Slanke boomboa. 
De slangen (leeftijd onbekend) zijn ondergebracht 
in een terrarium van 100x50x80 cm (lxbxh). De dag
temperatuur is 2s 0c, de nachttemperatuur is 1s0c, 
maar onder de lamp is het warmer. Datum van paring 
is onbekend. Nog drie maanden voor de bevalling at 
het vrouwtje een jonge rat. Op 13 december 1985 
werden 8 jongen geboren (F 1 ) met een gewicht tus
sen de 17 en 24 g. De dieren vervelden voor het 
eerst op 26, 27 en 28 december 1985 en 1 januari 
1986. De meeste jongen werden gedwangvoederd met 
muisjes en naakte ratjes. Drie van hen aten zelf
standig muisjes, ratjes en hamstertjes vanaf 20 
december 1985 en 4 januari 1986. 
Ernst Kamphuis, Beerninkstraat 12, 8012 XC Zwolle. 

Vipera ursinii renardi - Spitssnuitadder. 
Van deze wildvang dieren is de leeftijd onbekend. 
De lengte is ongeveer 50 cm. Ze worden gehouden in 
een terrarium van 40x50x35 cm (lxbxh), waarin de 
dagtemperatuur 's zomers 3o0c en 's winters 2s0c 
is. De nachttemperatuur is in de zomer 20-2s0c en 
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in de winter 15-18DC. 
Een winterslaap van drie maanden bij 40c werkte 
stimulerend voor de paring welke op 4 maart 1985 
plaatsvond. Het vrouwtje weigerde te eten tijdens 
de dracht. Op 28 juni 1985 werden 18 jongen gebo- · 
ren met een lengte van 12-13 cm. De meeste jongen 
werden gedwangvoederd met huiskrekels en muize
pootjes; ongeveer 25% van de slangetjes at zelf
standig huiskrekels. Ik heb niet eerder met deze 
soort gekweekt, maar de vorige eigenaar heeft op 
11 augustus 1983 drie jongen gekregen welke alle 
drie zelfstandig huiskrekels aten. 
Opmerking: Bij jonge adders moet men oppassen 
voor kanibalisme. Ik ben hierdoor een paar jongen 
kwijtger~akt. Door het grote aantal jongen was het 
niet mogelijk ze allemaal apart te huisvesten. 
Anton van Woerkom , Nijenheim 95-11, 3704 TV Zeist. 

Chondropython viridis - Groene boompython. 
De dieren (beide minstens 10 jaar ·oud) zijn ge
huisvest in een terrarium van 1OOx6Ox75 cm (lxbxh). 
Hierin heerst 's zomers een dagtemperatuur van 
28DC, 's winters 250c. De nachttemperatuur is 
's zomers 25°c en 's winters 22°c. De koele win
terperiode werkte als stimulans voor de paringen 
op 1 november en tussen 10 en 19 december 1984. 
Sinds 17 november 1984 weigerde het vrouwtje om 
te eten. Op 8 maart 1985 heeft ze 18 eieren ge
legd welke bebroed zijn bij 3o0c. Op 7 en 8 mei 
1985 zijn 11 jongen (F 1 ) uit de eieren gekropen. -
Eenkele van hen moesten gedwangvoederd worden met 
muisjes, de andere aten deze zelfstandig na de 
eerste vervelling. 
Voorheen heb ik op ongeveer dezelfde wijze met 
deze slangen gekweekt. 
C.A.P. van Riel, Dr. Struykenstraat 87, 4812 BB 
Breda. 
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Corallus enydris enydris - Slanke boomboa. 
De ouderdieren (leeftijd onbekend) heb ik in mijn 
bezit sinds 17 mei 1984. De vrouw is ongeveer 1,50 
m lang en de man ongeveer 1,30 m lang. Ze zijn on
dergebracht in een terrarium van 75x5Ox9O cm 
(lxbxh), met een dagtemperatuur van 3O°c boven in 
de bak en een nachttemperatuur van 240c. De tempe
ratuur wordt zomer en winter gelijk gehouden. Er 
is geen stimulus gebruikt om de dieren tot paren 
aan te zetten. Paringen vonden echter wel plaats 
op 15, 21 en 25 mei 1985. Op 14 augustus nam het 
vrouwtje voor het laatst een kuiken aan. Op 10 
december 1985 zijn om 2 uur 1 s nachts 5 jongen ge
boren (eerste generatie in gevangenschap gekweekt), 
welke op 26, 29 en 30 december voor het eerst 
vervelden. · 
L.C. Hulsker, Vierheemskinderenstraat 118, 2532 CE 
Den Haag. 

Elaphe guttata gutatta - Rode rattenslang. 
Een paar van deze slangen bewoont een terrarium 
van 6Ox7OxlOO cm (lxbxh). In de zomermaanden be
draagt de dagtemperatuur 25-3O°c en de nachttem
peratuur 2O°c. In de winter houden de slangen een 
winterslaap van vier maanden bij een temperatuur 
van 4 tot 60C. 
Het vrouwtje is drie jaar oud, 90 cm lang en in 
gevangenschap gekweekt (F 1 ). Het mannetje is ze
ven jaar oud en 120 cm lang. De paring werd in 
maart 1985 waargenomen. Op 19 maart 1985 
accepteerde het vrouwtje voor het laatst voedsel. 
Op 3 mei legde ze 10 eieren, waarvan er twee niet 
bevrucht waren. De eieren kwamen tussen 10 en 14 
juli uit. Zij waren uitgebroed bij een temperatuur 
van 25-270C. Eén ei werd tijdens de broedperiode 
voor controle geopend, zodat er uiteindelijk zeven 
jonge slangen waren. Deze waren 20 tot 24 cm lang 
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en vervelden voor het eerst op 21 juli. Op 25 juli 
aten ze voor het eerst een eendagsmuisje. 
De auteur kweekt sinds 1981 jaarlijks met deze 
soort, maar hij heeft slechts een keer eerder met 
bovengenoemde dieren gekweekt, namelijk in 1984. 
Volker Nägele, Schmieweg 2, 7904 Erbach 2, West
Duitsland. 

Elaphe auttata guttata (albino rode vorm). 
Een paartje van deze slangen is gehuisvest in een 
terrarium van 6Ox7OxlOO cm (lxbxh). Het vrouwtje 
werd in 1983 geboren en is 100 cm lang. Het manne
tje werd in 1978 geboren en is 120 cm lang. Beide 
dieren zijn in gevangenschap gekweekt, maar het is 
niet bekend welke generatie het is. 
De zomertemperatuur bedraagt overdag 25-3O°c, 
's nachts 2O0c. In de winter houden de dieren vier 
maanden lang een winterslaap bij een temperatuur 
van 4-6°C. 
Het vrouwtje weigerde vanaf 16 maart 1985 voedsel, 
hoewel de eerste paring pas op 21 maart werd waar
genomen. Op 3 mei legde het dier zes bevruchte en 
één onbevrucht ei. Deze werden uitgebroed bij een 
temperatuur van 25-270C en kwamen tussen 7 en 9 
juli uit. Helaas bevatten slechts vier eieren le- . 
vensvatbare jongen; de twee andere waren weliswaar 
bevrucht, maar kwamen niet uit doordat ze uitdroog~ 
den toen de auteur met vakantie was. 
De jongen waren 24-28 cm lang en vervelden tussen 
15 en 24 juli. Alle exemplaren aten ieder op 22 
juli een eendagsmuisje. Dwangvoedering was niet 
nodig. 
De auteur kweekt al sinds 1981 met deze soort, 
maar had met de bovengenoemde exemplaren nog nooit 
eerder succes gehad. 
Volker Nägele, Schmieweg 2, 7904 Erbach 2, West
Duitsland. 
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Lamprophis fuliginosus - Afrikaanse huisslang. 
Een paar van deze dieren wordt gehouden in een 
terrarium van 12Ox5Ox4O cm (lxbxh). 's Zomers be
draagt de dagtemperatuur 26-27°C; de nachttempera
tuur is 2O0c. 1 s Winters is de temperatuur over
dag 15-2ooc, 's nachts 1soc. Om de dieren tot pa
ren te stimuleren, werd de belichtingstijd gekort 
en werd het terrarium van december tot februari 
niet verwarmd. Het mannetje is 70 cm lang en het 
vrouwtje 120 cm; beide dieren werden op 10 novem
ber 1980 geboren. 
Van januari tot april 1985 werden paringen waarge
nomen. Het vrouwtje at voor het laatst op 10 maart. 
Op 10 juni legde ze 15 eieren, waarvan er drie 
niet bevrucht waren. De eieren werden uitgebroed 
bij een temperatuur van 25-27°c. Ze kwamen uit 
tussen 24 en 27 juli 1985. Alle dieren waren on
geveer 18 cm lang en vervelden voor het eerst op 
4 augustus 1985. Negen slangetjes aten op 7 augus
tus 1985 zelfstandig bebloede muisjes; de andere 
drie diertjes moesten gedwangvoederd worden. 
De auteur kweekte eerder in 1982, 1983 en 1984 
met dit paar slangen (Lit. Serp. 1985, blz 92-100). 
Volker Nägele, Schmieweg 2, 7904 Erbach 2, West
Duitsland. 

Elaphe taeniura friesei. 

Een paartje van deze slangen bewoont een terrarium 
van 12Ox7OxlOO cm (lxbxh). De dieren zijn drie 
jaar oud en ongeveer 170 cm lang. De zomertempera
tuur bedraagt overdag 25-3QOC, 's nachts 2O0c. In 
de winter is de temperatuur overdag 1s-2ooc, 
1 s nachts 1soc. Om de paring te stimuleren werd 
het terrarium 's winters korter belicht. Verder 
kregen de dieren minstens drie maanden lang geen 
voedsel. Het terrarium was tijdens die periode 
niet verwarmd. 
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De paringen werden op 2 maart, 30 maart, 10 april 
en 12 mei 1985 waargenomen. Het vrouwtje at nog 
op 7 mei en legde op 9 juni 1985 acht eieren. De 
eieren werden uitgebroed bij een temperatuur van 
26-27°C. Op 14 en 15 augustus kwamen alle eieren 
uit. 
De jonge slangen hadden een lengte van 30 -36 cm 
en vervelden tussen 22 en 26 augustus. Alle dier
tjes aten op 26 augustus 1985 zelfstandig bebloede 
muisjes. 
Volker Nägele, Schmieweg 2, 7904 Erbach 2, West
Duitsland. 

Agkistrodon blomhoffi bPevicaudus. 

Een paartje van deze slangen (beide geboren in 
1982 en 45 en 60 cm lang) wordt gehouden in een 
terrarium van 60x40x35 cm (lxbxh). 1 s Zomers be
draagt de temperatuur overdag 25-3o 0c, 1 s nachts 
l8-20°c. In de wintermaanden is de temperatuur o
verdag 18-25°c en 's nachts 15°c. Om de paring te 
stimuleren, werd het terrarium in de wintermaanden 
korter belicht en werd de temperatuur verlaagd. 
In oktober 1984 vond de paring plaats. Het vrouw
tje bleef normaal dooreten en baarde op 8 maart 
1985 vijf jongen. De jongen waren ongeveer 12 cm · 
lang en vervelden al snel na de geboorte. 
In de vrije natuur bestaat het voedsel van de jon~ 
gen waarschijnlijk uit kikkers, zodat de auteur 
genoodzaakt was de jonge slangen te dwangvoederen 
met muizestaartjes en bebloede muisjes. Toen de 
slangen vijf maanden oud waren, begonnen ze zelf
standig bebloede muizen te eten. 
Volker Nägele, Schmieweg 2, 7904 Erbach 2, West
Duitsland. 
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Boiga dendrophila melanota. 

Een paar van deze slangen is gehuisvest in een 
terrarium van 60x70xl00 cm (lxbxh). De temperatuur 
bedraagt in de zomer overdag 25-3o0c; 's nachts 
daalt de temperatuur tot 20°c. In de winter is de 
dagtemperatuur 15-25°C en de nachttemperatuur 
15-20°c. Beide slangen zijn ongeveer 200 cm lang. 
Het vrouwtje werd op 10 mei 1981 geboren; de leef
tijd van het mannetje is onbekend. Om de dieren 
tot paring te stimuleren wordt het terrarium 
's winters korter belicht en wordt de temperatuur 
verlaagd. 
De auteur heeft geen paring waargenomen. Het vrouw
tje bleef tijdens haar zwangerschap gewoon door
eten en legde op 24 en 25 juni 1985 vier eieren. 
De eieren werden uitgebroed bij een temperatuur 
van 25-27°C. Op 21 oktober kwam één ei uit. Het 
diertje was 35-40 cm lang en vervelde voor het 
eerst op 9 november. Op 18 november at het voor 
het eerst bebloede muizen. 
Met deze slangen kweekte de auteur eerder in 1983 
en 1984; de omstandigheden in het terrarium waren 
identiek. 
Volker Nägele, Schmieweg 2, 7904 Erbach 2, West
Duitsland. 
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