MELDING VAN
KWEEKRESULTATEN
Marcel Schellekens
Lange Voren 11, 5133 TM Riel

Een positief kweekresultaat is altijd leuk en terecht iets
om trots op te zijn. Daarnaast is het met de tegenwoordige wetgeving ook nog eens erg belangrijk om
kweekresultaten te melden.Alleen op deze manier kan
aan de wetgevende instanties duidelijk gemaakt worden dat bepaalde soorten slangen juist erg goed gehouden en nagekweekt kunnen worden.Iets dat voor de vrije
uitoefening van onze hobby in de toekomst wel eens erg
belangrijk zou kunnen worden.
Daarom: laat anderen delen in je vreugde en meld je
kweekresultaten aan! Wij zorgen dan voor publikatie in

Utteratura Serpentium, zodat ook anderen hiervan kunnen leren. In deze aflevering vind je een kweekmeldingsformulier: Kopieer het en stuur het ingevuld naar Marcel
Schellekens die voor verdere verwerking zorg zal dragen. Het precieze adres vind je op het formulier zelf.
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-

KWEEKRESULTATEN -

Opsturen aan: Marcel Schellekens, Lange Voren 11, 5133 TM Riel
LET OP: formulier alleen met blokletters of schrijfmachine invullen
r-

Naam
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer
Latijnse naam slang
Nederlandse naam s_la_ng_ __
-----r-Grootte van het terrarium
zomer
Dagtemperatuur
Nachttemperatuur
zomer
Gebruikte U een bepaalde stimulus om
de dieren tot ~aren aan te zetten?
Leeftijd ouderdieren
Mannetj~
M~n~-~- - - - - - - -~_np
VrouwtL f
Vrou~j~
Datum paring
Voedselweigering van het
vrouwtje tijdens de dracht?
Zo ja, vanaf wanneer?
Datum eierleggen*
Aantal eieren*
Broedtemperatuur*
~ Datum geboorte jongen
-~ ntal jongen
levenI T
r
dooi _ l
Van welke generatie (in
gevangenschap) zijn de jongen?
Gewicht jongen
-~ -~jongen
Datum Ie vervelling
Was dwangyoedering nodig?
Zelfstandi2 eten vanaf
OOI
Heeft U al eerder gekweekt
met dezelfde soort?
-Heeft U al eerder gekweekt
met dezelfde individuen?
Waren de omstandigheden bij
de vorige keer (keren) dat U
kweekte gelijk?
Zo niet wat was er anders?
Geef ook aan of eerdere pogingen
mislukten, terwijl het na bepaalde j
randeringen wel goed ging. - - - + - - n de ouderdieren c.q. jongen
ngemeld bij een stamboek?
~ o ja, naam en adres van de
stamboekhouder.
-----* Indien van toepassing

-1

-c-----

...

0\

l

--=R:~

...

0\

:::

::

::
,.::..,

1

J

K111eekres11ltt1/e11

