HET HOUDEN EN KWEKEN MET AGKISTBODON BILINEATUS
BILINEATUS

Door: Harn Boerena, Woonschepenhaven st. 7/71,
9723 CJ Groningen.

Mijn eerste aanschaf van twee jonge dieren, t 35 cm
lang, in 1985 bleek uit twee vrouwtjes te bestaan.
Mooie dieren die goed aten en snel groeiden. Ik

hield ze aanvankelijk

samen in één bak van 35x35x
40 ( lxbxh).
Al na een jaar heb ik een nannetje kunnen bemachtigen van ongeveer dezelfde lengte als de twee soortgenoten (toen reeds ! 75 á" 80 cn).

ik wist, dat dit een nagekweekt dier was en
dat het kerngezond was, heb ik op goed geluk alle
dieren bij elkaar gezet in een bak van 75x50x50 cm
(lxbxh). Deze bak was voorzien van een bodenverwarming en bovenin een spot van 75 Watt voor een gerichte warntebundel op een partij flagstones waar
de dieren vaak lagen te zonnen. De tenperatuur beDaar

droeg hier plaatselijk 35"C. De luchttemperatuur
bedroeg van april tot septenber overdag 27 à 28"C
en 's nachts 20'C, Van septenber tot april overdag
t 20'C en ts nachts 15"C. Dus hier gold slechts een
matige afkoeling en géén echte winterrust.
Ik heb de eerste paring Faargenomen net vrouwtje A
op 72 septenber 1987 en later r.i'eer op 24 septenber
1987. Met vrouwtje B heb ik een paring Ír'aargenomen
op 22 oktober 1987, die in tegestelling tot de andere paringen lang heeft geduurd, (bijna 2f uur),
waarbij het mannetje tot bloedens toe door het
vrouwtje door de hele bak werd gesleept.
De dieren aten toen reeds volwassen ratten en maten
ongeveer 120 cm, het mannetje was iets kleiner.
Exacte maten kom ik vanwege hun agressief gedrag

niet

nenen.

Beide vrouwtjes hebben

tot de laatste dag voor
267

de

geboorte van de jongen gegeten. De eerste jongen
(vrouwtje A) werden geboren op 25 april 1988, 6
exenplaren. Vrouwtje B beviel op 29 april van 8
jongen, w&arvan twee stuks een ééneiïge tweeling,
die ik naderhand noest bevrijden uit het vlies.
Alle jonge dieren hadden een lengte van t 20 cn en
aten na de eerste vervelling al snel eendagsnuisjes.
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