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KWEEKRESULTATEN 

De rubriek 'Kweekresultaten' wordt verzorgd door Marcel Schellekens, Lange 
Voren 11, 5133 TM Riel Bij hem kunt u speciale kweekmeldingsformulieren 
aanvragen. 

Corallus enydris enydris - Slanke boomboa 

Grootte van het terrarium: 100x65x150 cm (lxbxh ). Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 
25-32°C (dag) en 22-25°C (nacht); 's winters 22-28°C (dag) en 18-22°C (nacht). Pa
ringsstimulus: het terrarium is tegen een buitenmuur gebouwd en niet voorzien van een 
thermostaat, waardoor het 's winters koeler is. De verlichting brandt het gehele jaar door 
van 9.00 tot 22.30u. Leeftijd ouderdieren: beide geboren in december 1989. Lengte 
ouderdieren: man 160 cm en vrouw 180 cm. Datum paring: 22, 23, 28 februari, 19 maart 
en 5 april 1993. Voedselweigering vrouwtje: vanaf half april 1993. Datum geboorte jongen: 
8 november 1993. Aantal jongen: 7 (en 4 onbevruchte eieren). Generatie van de jongen: 
F2. Lengte jongen: 40-45 cm. Eerste vervelling: vanaf 27 november 1993. Dwangvoederen 
nodig: nee. Eerste voedselopname: begin december 1993 met nestmuisjes als prooi. Diversen: 
Ik heb al eerder met dezelfde soort gekweekt. 

Hennie Seeber, Krikhaarsweg 3, 7678 SK Geesteren. 

* * * 

Lamphrophis fuligi.nosus - Afrikaanse huisslang 

Grootte van het terrarium: 80x40x50 cm (lxbxh). Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 
25°C (dag) en 20°C (nacht); 's winters 22°c (dag) en l8°C (nacht). Paringsstimulus: niet 
gebruikt. Leeftijd ouderdieren: man onbekend, vrouw 1 ½ jaar oud. Lengte ouderdieren: 
beide ±80 cm. Datum paring: onbekend. Voedselweigering vrouwtje: vanaf 25 juli 1994. 
Datum eierleggen: 30 augustus 1994. Aantal eieren: 7. Broedtemperatuur: 25°C. Datum 
geboorte jongen: 7, 8, 9, 11 november 1994, waarbij respectievelijk 1, 1, 4 en 1 jongen werden 
geboren. Aantal jongen: 7. Generatie van de jongen: F2. Lengte jongen: ±25 cm. Eerste 
vervelling: één jong op 17 november en de overige zes op 18 november 1994. Dwangvoederen 
nodig: bij vier jongen op 30 november met rattepootjes als voedsel. Eerste voedselopname: 
de overige drie jongen op 28 november met nestmuisjes als prooi. Diversen: dit is het derde 
legsel van een 1 ½ jr. oude slang. De vorige legsels bestonden uit 5 en 7 eieren, waarvan 
er respectievelijk 1 en 5 van uitkwamen. Bij het eerste legsel werd schuimrubber als substraat 
gebruikt, maar dat was te nat. Lavasteentjes en spagnum gebruikte ik bij het tweede legsel 
als substraat. Bij het derde en laatste legsel gebruikte ik lavasteentjes en turf als substraat 
met een uitkomingspercentage van de eieren van 100%. 

Albert Huisman, Eridanusstraat 20, 7521 DD Enschede. 


