KWEEKRESULTATEN
Als U kLJeekresuitaten inzendt, wilt U die dan veigezelien van de belangrijkste gegevens over het
v~rloop van de dracht en de bevalling, het terraP'ium en de voorgeschiedenis van de ouderdieren.
Ook niet gelukte kweken zijn belangrijk: een ander
kan er zijn voordeei mee doen.
Corallus enydris enydris.

Het · terrarium heeft de afmetingen van 170x170xl50
cm (lxbxh). De dagtemperatuur schommelt tussen de
24°C tot 32°C, terwijl de nachttemperatuur varieert van 18°C tot 20°c. Het geheel is ondergebracht in een tropische plantenkas. De dieren ondergaan het normale dag- en nachtritme van het
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Neder 1andse" jaar. Het mannetje is 3 à 4 jaar oud
De leeftijd van het vrouwtje is ongeveer 6 jaar.
Paringen zijn niet waargenomen. In de loop van het
voorjaar werd gekonstateerd dat het vrouwtje niet
meer wilde eten en toch in omvang toenam.
Op 2 november zijn er tien jongen geboren. Gewicht
ongeveer 30 gram bij een lengte van 50 cm. Rond
17 november vonden de vervellingen plaats. De
eerste at op 10 november zelfstandig een behaard
nestmuisje, de anderen moesten gedwangvoederd worden. De jongen waren van de tweede generatie. De
kleur liep uiteen van dieprood naar oranje met
bruin-zwarte vlekken.
R.J. Gaal, Gasthuisstraat 10-16, 8331 JP Steenwijk.
EZaphe obsoZeta obsoZeta.

De slangen worden gehouden in een terrarium van
100x60x120 cm (lxbxh). Dit terrarium bevindt zich
in een onverwarmde kas, zodat de temperatuur af45

hankelijk is van de weersgesteldheid. Na de winterslaap zijn de dieren begonnen met paren, en wel
in de maand mei 1982. Het mannetje is 12 jaar in
mijn bezit, het vrouwtje 11 jaar. Het vrouwtje
heeft tijdens de dracht geen voedsel geweigerd.
Op 30 juni 1982 werden 10 eieren gelegd. De broedtemperatuur bedroeg ca. 28°C. Op 28 en 29 augustus kwamen 6 eieren uit. Het gewicht van de jongen
bedroeg ca. 10 gram, de lengte was 15 à 20 cm.
Eén jong begon spontaan te eten, de rest moest in
het begin gedwangvoederd worden.
Jos van Pelt, de Romboutweg 79, 2130 Brasschaat,
België.
Thamnophis sirtalis.

De slangen worden gehouden in een terrarium met de
afmetingen 120x50xl00 cm (lxbxh). Hierin heerst
een temperatuur van 24°C tot 27°C. De nachttemperatuur bedraagt 18°C. Als stimulus werd een winterslaap van 2 maanden aangewend. De leeftijd van
de ouderdieren is onbekend. De paring werd half
januari 1982 waargenomen. Het wijfje weigerde vanaf drie weken voor de bevalling alle voedsel. Op
19 april 1982 werden 23 jongen geboren, met een
gewicht van 1 à 2 gram. De lengte bedroeg 15 à
17 cm. De eerste vervelling vond na ongeveer 2
weken plaats. Dwangvoedering was niet nodig, de
jongen begonnen op een leeftijd van twee dagen
zelfstandig te eten.
G.H. Heijnen, Saturnusbaa~ 16, 7891 ET Klazienaveen.
Bothrops nasutus.

De afmeting van het terrarium bedraagt 45x30x30 cm
(lxbxh). De dagtemperatuur varieert van 29 tot 31°
46

C, de nachttemperatuur is ongeveer 22°C. Het mannetje is vijf jaar oud, en het vrouwtje zes jaar.
Ik gebruikte geen speciale stimulans om de dieren
tot paren aan te zetten. Waarschijnlijk vond de
paring in de maand april plaats. Tijdens de dracht
heeft het vrouwtje drie keer een muis van gemiddelde grootte gegeten.
Op 28 september 1982 werden 12 jongen geboren. Eén
daarvan werd dood geboren. De lengte van de jongen
bedroeg ongeveer 15 cm. Ze werden één keer in de
week gedwangvoederd met kopjes van ééndagsmuisjes.
Daniele Ripa, Zellersacker 21-68, 6546 HS Nymegen.
Vipera arronodytes montandoni.

De dieren zijn ondergebracht in een terrarium van
5Ox4Ox5O cm (lxbxh). De dagtemperatuur varieert
van 28 tot 3O°C, de nachttemperatuur van 18 tot 22
0
c. Het mannetje is zeven jaar, het vrouwtje is
vier jaar oud.
De paring vond plaats in de maand mei. Er was geen
speciale stimulans gebruikt om de slangen tot paren aan te zetten. Tijdens de dracht heeft het
vrouwtje niet gegeten; ze at pas drie weken na de
bevalling weer.
Op 2 september 1982 werden 9 jongen geboren, te
weten 6 mannetjes en 3 vrouwtjes. De jongen zijn
allen tussen de vierde en de negende dag na de geboorte gaan eten.
Daniele Ripa, Zellersacker 21-68, 6546 HS Nymegen.
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