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KWEEKRESULTATEN
Voor het inzenden van kweekresultaten kunt u speciale kweekmeldingsformulieren aanvragen bij
Piet Schiereck, Th. Elsenstraat 49, 3417 UIX" Montfoort. Wilt u per kweek één formulier gebruiken?

***
Agkistrodon bilineatus - Mexicaanse moccasinslang, F2

De ouderdieren (2 vrouwen en 1 man) zitten bij elkaar in een terrarium van 70x50x50cm
(lxbxh). De dagtemperatuur is 25-30°C in de zomer en 25°C in de winter. De nachttemperatuur
is l8°C in de zomer en 15°C in de winter. Het mannetje was 2 jaar oud en had een lengte van
80 cm. De beide vrouwtjes waren 3 jaar oud en 100 cm lang.
Op 12 en 22 september en 24 oktober 1987 werden paringen waargenomen. 5 Maanden later
werden de vrouwtjes van het mannetje gescheiden. Vanaf februari 1988 weigerde de vrouwtjes
alle voedsel. Op 24 april 1988 werden 6 jongen geboren (ca 20 cm) en op 29 april 1988 8 jongen
(ca 22 cm) en 2 onbevruchte eieren. Al deze jongen behoren tot de tweede generatie welke
in gevangenschap gekweekt is.
De jongen vervelden voor het eerst vanaf 30 april 1988 en vanaf die datum aten ze ook
zelfstandig naakte muisjes. Ik heb nooit eerder met deze soort gekweekt.
Harm Boerema, Woonschepenhaven st. 7, no. 71, 9723 CJ Groningen.

Agkistrodon contortrix - Copperhead

De dieren zijn gehuisvest in terraria van 35x35x50 cm (lxbxh) (1 slang per bak). De
dagtemperatuur is ca 25°C in de zomer en 15°C in de winter. De nachttemperatuur is l5°C in
de zomer en 10°C in de winter.
Als stimulus om de dieren tot paren aan te zetten werd gebruik gemaakt van een koele
periode van november tot maart (geen echte winterslaap). Het vrouwtje was 3 jaar oud en had
een lengte van 85 cm. De leeftijd van het mannetje was niet bekend, hij had een lengte van
80 cm.
Paringen zijn niet waargenomen. Het vrouwtje heeft steeds normaal voedsel tot zich
genomen. Op 20 juni 1988 werden 15 jongen (Fl) geboren met een lengte van ca 20 cm.
Dwangvoederen bleek niet nodig, vanaf 25 juni 1988 aten ze zelfstandig eendagsmuizen.
Ook in 1987 heb ik met deze slangen gekweekt. Toen had ditzelfde vrouwtje een worp van
6 jongen.
Harm Boerema, Woonschepenhaven st. 7, no. 71, 9723 CJ Groningen.

