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KWEEKRESULTATEN 

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

Agkistrodon bilineatus bilineatus - Mexicaanse mocassinslang 

Grootte van het terrarium: 80x50x50 cm (lxbxh). Dag- en nachttemperatuur: zomer tot 30 °C 
(dag) en 20-23 °C (nacht), winter tot 25 °C (dag) en 17-20 °C (nacht). Paringsstimulus: geen. 
Leeftijd ouderdieren: vrouwtje 3 jaar, man onbekend. Lengte ouderdieren: ± 70 cm. Datum 

paring: vanaf 1 augustus tot half december 1988. Voedselweigering vrouwtje: niet. Datum 
geboorte jongen: 6 april 1989. Aantal jongen: 3. Generatie van de jongen: Fl. Gewicht jongen: 
onbekend,maar behoorlijk fors. Lengtejongen: 22-23 cm. Eerste vervelling: 14 en 15 april 1989. 
Eerste voedselopname: jonge muisjes op 20 april 1989. Diversen: In januari 1989 vond ik een 
onbevrucht ei in het terrarium. 

Jan Drent, Knipper 10, 9611 MA Sappermeer. 

* * * 

Gonyosoma oxycephala - spitskopslang 

Grootte van het terrarium: 100x60x50 cm (Ixbxh). Dag- en nachttemperatuur: zomer 30°C 
(dag) en 22°C (nacht). Winter 
28°C ( dag) en 20°C (nacht). Paringsstimulus: geen. Leeftijd ouderdieren: onbekend (wildvang). 
Lengte ouderdieren: 2.60 m. Datum eierleggen: 14 november 1990. Aantal eieren: 5. Broed
temperatuur: gemiddeld 28°C. Datum geboorte jongen: 2 maart 1991. Aantal jongen: 2 (3 
eieren onbevrucht). Generatie van de jongen: Fl. Gewichtjongen: 110 g. Lengtejongen: 60 cm. 
Eerste vervelling: 16 maart 1991. Eerste voedselopname: muis en rat. 

B. v.d. Beid, Dorpsstraat 58, 7396 AL TeIWolde. 

* * * 

Python molurus bivittatus - tijgerpython 

Grootte van het terrarium: 2,5 m3
• Dag- en nachttemperatuur: zomer 24-35°C ( dag) en 22-25°C 

(nacht). winter 20-28°C (dag) en 20-22°C (nacht). Paringsstimulus: 's winters acht uur licht en 
's zomers 15 uur licht. Leeftijd ouderdieren: het mannetje is 9 jaar en het vrouwtje is 8 jaar. 
Lengte ouderdieren: 
± 3,5 m. Datum paring: de hele maand februari. Voedselweigering vrouwtje: Vanaf 12 februari 
1990. Datum eierleggen: 9 mei 1990. Aantal eieren: 22, inclusief 2 onbevruchte eieren. 
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Broedtemperatuur: ± 29°C. Datum geboorte jongen: van 5 tot 8 juli. Aantal jongen: 20. 
Generatie van de jongen: Fl. Gewicht jongen: ± 130 g. Lengte jongen: 65-70 cm. Eerste 
vervelling: ongeveer 14 dagen na de geboorte. Eerste voedselopname: 20 juli; kuikens. 
Diversen: In 1989 heb ik met hetzelfde mannetje, maar een ander vrouwtje gekweekt. Toen 
gebruikte ik een speciale kist met turf en bodemverwarming. In 1990 vond de kweek plaats in 
het grote terrarium op de favoriete ligplaats zonder extra voorzieningen. Alleen de 
luchtvochtigheid was hoger dan normaal. 

Hans Denessen, Gulikstraat 166, 5913 CX Venlo. 

* * * 

Elaphe guttata guttata - Korenslang 

Grootte van het terrarium: 60x:50x:70 cm. Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 22-28°C 
overdag en 18-20°C 's nachts. 's Winters 15-l8°C overdag en 15-l 7°C 's nachts. Parings
stimulus: tijdens de winter geen licht en verwarming. Leeftijd ouderdieren: 20 maanden. Lengte 
ouderdieren: onbekend, gewicht vrouwtje 420 g. Datum paring: 5 en 6 maart 1990. Voeaselwei
gering vrouwtje: vanaf 18 maart 1990. Datum eierleggen: 25 april 1990. Aantal eieren: 16. 
Broed temperatuur: 27°C. Datum geboorte jongen: 6-10 juli 1990. Aantal jongen: 13. Generatie 
van de jongen: F5. Gewicht jongen: gemiddeld 7,8 g. Eerste vervelling: 16-18 juli 1990. Eerste 
voedselopname: 17-18 juli 1990. 

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

* * * 

Natrix tessellata tessellata - dobbelsteenslang 

Grootte van het terrarium: 120x:70x:50 cm (lxbxh). Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 25-
400C overdag en 10-20°C 's nachts. 's Winters 4-8°C overdag en 4-8°C 's nachts. Parings
stimulus: een winterrust in de koelkast van 29 oktober 1989 tot 6 februari 1990 bij een 
temperatuur van 4-8°C. Leeftijd ouderdieren: onbekend; wildvang. Lengte ouderdieren: het 
vrouwtje is 95 cm lang en het mannetje 72 cm. Datum paring: direct na het beëindigen van de 
winterrust. Voedselweigering vrouwtje: ja, ongeveer vanaf begin juni 1990. Datum eierleggen: 
± 22 juni 1990. Aantal eieren: 13. Broedtemperatuur: 28-30°C. Datum geboorte jongen: 3-10 
augustus 1990. Aantal jongen: 7 levend en 6 dood. Generatie van de jongen: Fl. Gewicht jon
gen: 2-4 g. Lengte jongen: 20,8-25 cm. Dwangvoedering: was nodig, echter niet gedaan. Eerste 
voedselopname: 1-3 weken na de geboorte; stukjes spiering. Diversen: In 1989 heb ik met 
dezelfde soort gekweekt. Van twee vrouwtjes kwamen 17 eieren, waaruit 9 jongen werden 
geboren. De omstandigheden waren precies gelijk. 

S.C. Bol, Nieuweweg 88, 2675 BE Honselersdijk. 


