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KWEEKRESULTATEN
***
Lampropeltis getulus floridana - Florida koningsslang

De dieren zijn gescheiden gehuisvest in twee terraria van elk 80x50x50 cm (lxbxh ). De
dagtemperatuur bedraagt 's zomers 22-27°C en 's winters 17-19°C. De nachttemperatuur is in
de zomer 18-21°C en in de winter l 7°C. De ouderdieren waren 2 jaar oud en hun lengte was
ongeveer 90 cm.
Als paringsstimulus is er gedurende de winter geen licht en geen verwarming. De dieren leven
gescheiden en worden alleen tijdens de paartijd bij elkaar gebracht. Er werden paringen waargenomen op 28 maart en 2 april 1991.
Vanaf 20 april weigerde het vrouwtje voedsel. Op 12 mei 1991 legde zij 9 eieren, waarvan
er 3 onbevrucht waren. De eieren werden uitgebroed bij een temperatuur van 27-28~C.
Van 9 juli tot 12 juli 1991 werden er 6 jongen geboren. Het is niet exact bekend van welke generatie
de jongen zijn, maar minstens F2. Hun gewicht bedroeg gemiddeld 6,8 g. De jongen vervelden
voor het eerst van 18 juli tot en met 22 juli 1991. Zij zijn op 31 juli 1991 gevoederd met muizestaartjes. Vanaf 15 augustus 1991 aten ze allemaal zelfstandig. Ik had nog niet eerder met deze soort
gekweekt.
D.A.J. Anemaet, Karveel 07-75, 8231
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Elaphe guttata guttata - Korenslang

De ouderdieren zitten ieder apart in een eigen terrarium. Het terrarium van het vrouwtje is
60x50x70 cm (lxbxh), dat van het mannetje is 100x60x120 cm (lxbxh). De dagtemperatuur in
de zomer is 22-28°C en in de winter 16-l8°C. De nachttemperatuur is 's zomers 18-21°C, 's winters
15-l 7°C. Het vrouwtje was 3 jaar oud en het mannetje 5 jaar. De lengte van het vrouwtje bedroeg
120 cm, die van het mannetje 140 cm.
Als paringsstimuli werden de terraria gedurende de winter niet verlicht en niet verwarmd,
de dieren leven gescheiden en worden alleen in de paartijd bij elkaar gebracht. Paringen vonden
plaats op 16 maart, 20 maart en 26 maart 1991. Het vrouwtje weigerde voedsel vanaf 29 maart
1991. Op 23 mei 1991 legde ze 22 eieren, waarvan er slechts 6 werden uitgebroed (vanwege
de vraag naar korenslangen). De eieren werden bebroed bij een temperatuur van 27-28°C. Van
27-30 juli werden alle zes de jongen geboren (F5). Hun gemiddelde gewicht was 8,2 g. Ze vervelden
voor het eerst van 3 augustus tot en met 6 augustus en vanaf 9 augustus aten ze allemaal zelfstandig..
Ik heb al eerder met hetzelfde vrouwtje onder dezelfde omstandigheden gekweekt.
D.A.J. Anemaet, Karveel 07-75, 8231
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