Kweekresultaten / 25

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

***
Morelia spüota variegata - Ruitpython

Grootte van het terrarium: elk volwassen dier was gehuisvest in aparte helften van een
terrarium met afmetingen van 120x60x75 (Jxbxh). Dag- en nachttemperatuur: zomer 25-28°C.
Gedurende half oktober tot eind januari 3ü°C (±2°C) (dag) en 18-2ü°C (nacht). Temperatuur
werd geregeld door een mechanische thermostaat die gloeilampen aan- of uitschakelde.
Paringsstimulus: Temperatuurregeling zoals beschreven. Beide dieren werden tot december
gevoerd. Midden december werd de scheidingswand in ·h et terrarium verwijderd en werd
paring geconstateerd. Leeftijd ouderdieren: man 3-4 jaar, vrouw 5 jaar. Beide in
gevangenschap geboren. Lengte ouderdieren: Beide ongeveer 1,5 meter. Datum paring:
24, 29 en 31 december 1992. Datum eierleggen: 7 maart 1993 (na ongeveer 74 dagen).
Aantal eieren: 11. 9 Eieren werden door vrouw uitgebroed in eigen helft van het terrarium
bij ongeveer 35°C en de andere 2 eieren (lagen buiten de windingen van het vrouwelichaam)
werden kunstmatig uitgebroed in een 4 liter plastic doos op vochtige turf bij 32°C. Datum
geboorte jongen: 28 april 1993. De 9 eieren uitgebroed door het vrouwtje kwamen na 53
dagen uit. Eén van de kunstmatig uitgebroede eieren (de ander was onbevrucht) kwam
uiteindelijk uit op 18 mei 1993, 73 dagen na leggen. Aantal jongen: 10 (3 mannen en 7
vrouwen). Generatie van de jongen: F2. Eerste vervelling: 13 tot 14 dagen na geboorte.
Opmerkingen: Deze soort bleek gemakkelijk te kweken te zijn met slechts één ouderpaar
en ouderwetse uitrusting (Nova Slik-Stat en 60W gloeilampen). De jongen aten niet meteen
vanaf het begin, maar zodra de eersten begonnen volgde ook de rest. Ze aten graag roze
muizen. 8 Jongen werden verkocht, een paar werd gehouden en een ander vrouwtje werd
van een andere kweker gekocht om een nieuwe kweekgroep te starten. In oktober 1993
werd de dag- en nachttemperatuur weer gereguleerd om paring te stimuleren. De jongen
konden gemakkelijk gesext worden via sondering, de mannetjes 8-10 subcaudale en de
vrouwtjes 2-5 subcaudale schubben diep.
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