KWEEKRESULTATEN
Als U kweekresultaten inzendt, wilt U die dan vergezellen van de belangrijkste gegevens over het
verloop van de dracht en de bevalling, het terrarium en de voorgeschiedenis van de ouderdieren.
Ook niet gelukte kweken zijn belangrijk: een ander
kan er zijn voordeel mee doen.

AANMELDEN VAN KWEEKRESULTATEN.
In dit nummer vindt U een iets gewijzigd kweekmeldingsformulier. Wilt U zo vriendelijk zijn om,
wanneer U met slangen gekweekt heeft, het volledig
ingevulde formulier naar mij toe te sturen? Per
kweek één formulier s.v.p. Dit maakt het voor mij
een stuk makkelijker om een overzichtelijk stukje
te schrijven.
Voor het verzamelen van informatie kan ik Uw aller
hulp goed gebruiken: kent U iemand die gekweekt
heeft met slangen of heeft U een advertentie gelezen waarin jonge slangen worden aangeboden? Bijvoorbeeld in een lokaal blad of zo. Als U mij de
naam en het adres van de kweker opgeeft, dan neem
ik kontakt met hem/haar op.
Omdat we ook van andermans fouten kunnen leren,
verzoek ik U om ook mislukte kweken door te geven
(bijvoorbeeld als de jongen opeens dood gaan, of
als de eieren niet uitkomen, enz.). Hoewel het
voor niemand prettig is om mislukkingen bekend te
maken, kan een ander (en wie weet Uzelf) er profijt van hebben, zeker als de oorzaak te achterha1en is.
Het is echt niet de bedoeling dat alleen "bijzondere" kweken gepubliceerd worden. Vergelijken van
verschillende kweekcondities kan voor iedere kweker een grote hulp zijn, ook als het om "gemakkelijk" te kweken soorten gaat.
Jacqueline Donkers, Mariendaal 407, 6715 CC Ede.
Tel. 08380-20830.

Boa constrictor constrictor.

Het terrarium heeft een door de dieren te benutten
ruimte van 200x90xl50 cm (lxbxh). De dagtemperatuur varieert van 26 tot 32°C al naar gelang de
plaats in het terrarium. De nachttemperatuur ligt
op ca. 22°C. Ueze temperaturen gelden voor het
gehele jaar. Om de dieren tot paren aan te zetten
wordt gebruik gemaakt van een variabele lichtcyclus, die overeen stemt met de lichtcyclus van
onze eigen breedtegraad. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een astronomische tijdklok, die elke
dag zelfstandig de daglengte een paar minuten laat
verspringen. Er werd geen water verstoven om àe
relatieve luchtvochtigheià te verhogen, behalve
tijdens de dracht van het vrouwtje, omdat zij niet
meer naar beneden kwam om te drinken.
Het vrouwtje is een nakweek exemplaar van 7 jaar
oud, het mannetje is een wildvang exemplaar van
6 jaar oud. Er werd door mij slechts één paring
waargenomen en wel op 15 augustus 1982. Op 25
augustus at het vrouwtje nog een konijn, waarna
zij verder elk aangeboden voedsel weigerde.
Op 25 april 1983 werden 26 jongen geboren plus
2 onbevruchte eieren. Eén jong had een vergroeide ruggegraat, die zo ernstig was misvormd, dat
het jong moest worden afgemaakt.
De moeder werd dezelfde avond nog gevoerd met 2
volwassen ratten. Op 19 mei 1983 vervelde zij.
De eerste vervellingen van de jongen vonden plaats
tussen 9 en 13 mei, de laatste twee jongen vervelden op 5 en 7 juni. De eerste jongen begonnen
op 11 mei zelfstandig halfwas muisjes te eten, de
laatste op 23 mei. De jongen hadden een gemiddeloe lengte van 48 cm en een gemiddeld gewicht van
61 g.
Ron Kivit, Jan Ligthartstraat 51, 1068 PB
Amsterdam.
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C.Ut:,

Geachte slangenhouder/-ster,
Ik heb vernomen dat U enige tijd geleden gekweekt hebt met
Ik zou van Uw kweek graag wat gegevens wi 11 en verme 1den in de rubriek Kweekresul ta ten
van Litteratura Serpentium . Ik hoop dat U het leuk vindt hieraan mee te werken. Om
het U gemakkelijk te maken staat er hieronder een vragenlijstje, dat U met korte antwoorden kunt invullen. Ik hoop binnenkort het vragenlijstje ingevuld van U terug te
mogen ontvangen.
met vriendelijke groeten,
Jacqueline Donkers, Mariendaal 407,
6715 CC Ede, tel. 08380-20830.
II

Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer
Grootte van het terrarium
Dagtemperatuur
Nachttemperatuur
Gebruikte U een bepaalde
stimulus om de dieren
tot paren aan te zetten?
Leeftijd ouderdieren
Datum paring
Voedselweigering van het
vrouwtje tijdens dracht?
Zo ja, vanaf wanneer?
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Datum geboorte jongen
>
Aantal jongen
Van welke generatie (in gevangenschap) zijn de jongen?
Gewicht jongen
Lengte jongen
Datum le vervelling
Was dwangvoedering nodig?
Zelfstandig eten vanaf
Heeft U al eerder gekweekt
met dezelfde soort?
Heeft U al eerder gekweekt
met dezelfde individuën?
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 veranderingen wel goed ging.
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