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KWEEKRESULTATEN
De rubriek 'Kweekresultaten' wordt verzorgd door Marcel Schellekens, Lange
Voren 11, 5133 TM Ri.el Bij hem kunt u speciale kweekrneldingsformulieren
aanvragen.

***
Elaphe obseleta spiloides - Grijze ratslang.

Grootte van het terrarium: 80x45x50 cm (lxbxh). Dag- en nachttemperatuur: zomer 22-28°C
(dag) en 20°C (nacht); winter 16-17°C (dag) en 15-l6°C (nacht). Paringsstimulus: winterrust
bij 15-l 7°C zonder kunstlicht, gevolgd door 15 uren licht en scheiding van de ouderdieren. Leeftijd
ouderdieren: bijna 3 jaar. Lengte ouderdieren: man ± 120 cm; vrouw ± 110 cm. Datum paring:
19 en 21 april 1992. Voedselweigering vrouwtje: vanaf 11 mei 1992. Datum eierleggen: 6 juni
1992. Aantal eieren: 15. Broedtemperatuur: 27°C. Datum geboorte jongen: 9 t/m 11 augustus
1992. Aantal jongen: 14. Generatie van de jongen: 2: F2. Gewicht jongen: gem. 9,3 g. Eerste
vervelling: 20 t/m 22 augustus 1992. Dwangvoederen nodig: bij 9 van de 14 dieren. Eerste
voedselopname: de 5 zelfstandig etende dieren op 22 augustus 1992. De 9 niet zelfstandig etende
dieren zijn van half oktober tot eind november gekoeld tot± l4°C. Na opwarmen en een lichtduur
van 15 uren zijn alle 9 dieren binnen enkele dagen zelfstandig gaan eten. Aantal malen met
deze soort gekweekt: nog niet eerder met deze soort gekweekt.

D.A.J. Anemaet, Karveel 07-75, 8231 AK Lelystad.

***
Thamnophis cyrtopsis postremus - kousebandslang.

Grootte van het terrarium: 110x60x40 (lxbxh). Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 25-35°C
(dag) en 20-25°C (nacht). 's Winters 20-25°C (dag) en 17-20°C (nacht). Paringsstimulus: in de
zomer 12 en in de winter 8 uur licht. Leeftijd ouderdieren: 3 jaar. Aantal eieren: 13. Datum
geboorte jongen: 13 juni 1993. Aantal jongen: 13. Generatie van de jongen: F2. Eerste
voedselopname: ca. 7 dagen na geboorte met als prooi vis/wormen. Diversen: De kweker had
nog niet eerder met deze soort gekweekt.

J. v.h. Meer, Chopinpad 34, 1323 RZ Almere.

