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KWEEKRESULTATEN
De rnbriek 'Kweekresultaten' wordt verzorgd door Marcel Schelle/eens, Lange
Voren 11, 5133 TM Riel Bij hem lamt u speciale kweekmeklingsformulieren
aanvragen.

***
Thamnophis sirtalis sirtalis black - kousebandslang.
Grootte van het terrarium: 120x60x60 (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: man 2 en vrouw 2 jaar. Lengte
ouderdieren: man 80 en vrouw 95 cm. Voedselweigering vrouwtje: Niet echt. De vrouw at wel
minder. Aantal eieren: 23. Datum geboorte jongen: 17 juni 1992. Aantal jongen: 17 levend en
2 dood. Generatie van de jongen: F2. Eerste voedselopname: ca. 7 dagen na geboorte met als
prooi wormen/vis. Diversen: De kweker heeft al eerder met dezelfde soort gekweekt maar niet

met dezelfde individuen.
J. v.h. Meer, Chopinpad 34, 1323 RZ Almere.

***
Thamnophis sirtalis parietalis.
Grootte van het terrarium: 150x60x60 (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: man ±8 en vrouw ± 10 jaar. Lengte
ouderdieren: man 90 en vrouw 130 cm. Voedselweigering vrouwtje: ca. 1 maand voor het werpen.
Aantal eieren: 40. Datum geboortejongen: 10 juni 1992. Aantal jongen: geen levend en 18 dood.
Diversen: De kweker heeft al eerder met dezelfde individuen gekweekt. Het slechte resultaat

van deze kweek is onbekend. Misschien speelt de leeftijd van de vrouw (10 jaar) een rol.
J. v.h. Meer, Chopinpad 34, 1323 RZ Almere.

***
Thamnophis marcianus marcianus - kousebandslang.
Grootte van het terrarium: 110x:60x40 (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: 2 jaar. Voedselweigering vrouwtje:
nee. Aantal eieren: 2. Datum geboorte jongen: 18 september 1992. Aantal jongen: 1 levend en
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1 dood. Generatie van de jongen: F2. Eerste voedselopname: ca. 5 dagen na geboorte met als
prooi vis. Diversen: De kweker had nog niet eerder met deze soort gekweekt.
J. v.h. Meer, Chopinpad 34, 1323 RZ Almere.

***
Thamnophis marcianus marcianus - 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: 2 jaar. Voedselweigering vrouwtje:
nee. Aantal eieren: 6. Datum geboorte jongen: 3 september 1992. Aantal jongen: 3 levend en
2 dood. Generatie van de jongen: F2. Eerste voedselopname: ca. 5 dagen na geboorte met als
prooi vis. Diversen: de kweker had nog niet eerder met deze soort gekweekt.

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

***
Thamnophis sirtalis similis - kousebandslang.

Grootte van het terrarium: 160x60x40 (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: 4 jaar. Lengte ouderdieren: man 100
en vrouw 110 cm. Voedselweigering vrouwtje: nee. Aantal eieren: 26 en 28 (twee worpen). Datum
geboortejongen: 22juni 1992 en 4 november 1992. Aantaljongen: 26 en 28 (alle levend). Generatie
van de jongen: F2. Eerste voedselopname: ca. 4 dagen na geboorte met als prooi vis/wormen.
Diversen: De kweker heeft al eerder met dezelfde individuen gekweekt.

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

Thamnophis sirtalis parietalis - roodflank-kousebandslang

Grootte van het terrarium: 100x80x60 cm (lxbxh). Paringsstimulus: geen. Leeftijd ouderdieren:
4 jaar. Lengte ouderdieren: man 62,6 cm; vrouw 87,3 cm. Datum paring: juli 1993 (heeft ongeveer
3 dagen geduurd). Voedselweigering vrouwtje: niet. Datum geboortejongen: 28 september 1993.
Aantal jongen: 16 (4 man, 5 vrouw en 7 dood). Generatie van de jongen: F2. Gewicht jongen:
gem. 3, 1 gram. Lengte jongen: gem. 17 cm. Eerste vervelling: meer dan 4 weken na de geboorte.
Diversen: gewicht en lengte van de jongen zijn 4 weken na de geboorte bepaald.

Marcel Schoen, Wedesteinbroek 2110, 6546 RW Nijmegen.

***
Lamphrophis fuligi,nosus - Afrikaanse huisslang.

Grootte van het terrarium: 100x50x60 cm. Dag- en nachttemperatuur: zomer: 20-28°C (dag)
en 20-24°C (nacht). Winter: 20-24°C (dag) en 16-20°C (nacht). Paringsstimulus: geen. Leeftijd
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ouderdieren: er: onbekend. ~= 1 jaar. Lengte ouderdieren: er en~ beide 80 cm. Datum paring:
12 januari 1994. Voedselweigering vrouwtje: vanaf 20 februari 1994. Datum eierleggen: 3 april
1994. Aantal eieren: 5, waarvan één ei niet goed was en twee andere afgestorven zijn wegens
schimmel. Broedtemperatuur: ± 28°C (enigszins schommelend tussen 26 en 2(J"C. Datum geboorte
jongen: 5 juni 1994. Aantal jongen: 1. Generatie van de jongen: F2. Gewichtjongen: onbekend.
Lengte jongen: ± 25 cm. Eerste vervelling: 14 juni 1994. Diversen: het enige jong is op 20 juni

1994 gestorven aan een darminfectie. De eigenaar had nog niet eerder met dezelfde soort gekweekt.
Bert Huisman, Papaverstraat 98, 7514 XH Enschede

***
Crotalus mitchelli mitchelli
Grootte van het terrarium: 75x65x50cm (lxbxh). Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 30-35°C
(dag) en 22°C (nacht); 's winters 13-14°C (dag) en 8°C (nacht). Paringsstimulus: winterrust van
6 november 1993 tot 15 februari 1994 bij een temp. van 8-14°C. Leeftijd ouderdieren: man NK
1992; vrouw wildvang, maar al ± 4 jaar in gevangenschap. Lengte ouderdieren: man ± 80cm;
vrouw± 70cm. Datum paring: Op 6 maart 1994 van 10 tot 24 u. Voedselweigering vrouwtje:
laatste muis op 8 juli 1994 gegeten. Datum geboorte jongen: 22 juli 1994 (138 dagen na de paring).
Aantaljongen: 2 (1.1) en drie onbevruchte eieren. Gewichtjongen: 22 en 24 gram. Lengtejongen:
28 cm lang. Eerste vervelling: 8 dagen na de geboorte (30 juli 1994). Dwangvoederen nodig:
nee, de jongen aten zelfstandig kleine muisjes. Diversen: Het terrarium is ingericht met zand

en stenen en heeft een schuilplaats die ongeveer een kwart van de bak inneemt. De kweker
had nog niet eerder met deze soort gekweekt.
Hans v.d. Velde, Torresstraat 23m, 1056 RR Amsterdam.

