
K\TEEKRESTJLTATEN
llanneer U kueeky'esultaten inzendt, uíLt u dat dan
s.u.p. doen met behuLp uan het speciale kweek-
meLdíngsforrmtlíer, dat tl bij mij kunt aanunagen?
Gz,aag per kueek één forrruLíer. )ok mislukte kueken
zíjn uan belang: een and.er kan er profi,jt uan heb-
ben. Het is niet de bedoeling dat alLeen ttbíjzon-
derett lo'teken gepubliceerd worden. VetgeLijken uan
uerschíLLende kueekcond.ities lan uooz. iedez,e k'se-
ker een grote huLp zijn, ook aLs het om t'gemakke-

Lijktt te kueken soorten gaat. JacqueLine Donkers,
Mar,íendaal 407, 6715 CC Ede. TeL. 08380-20830.

ErAr coLubrinus Loueridgei (Keniase zandboa)

De slangen worden gehouden in een terrarium van
100x50x50 cm met een zandlaag van ongeveer 15 cm.
0verdag is de luchttemperatuur 29-350C, terwiil
de temperatuur in de zandl aag 27-360C is.
's Nachts is de luchttemperatuur 230C en die van
de bodem 23 ,5oC .

De be'ide ouderd'ieren zi i n i n gevangenschap 9e-
kweekt. Het vrouwtie is ongeveer 18 maanden oud,
het mannetje ongeveer 4 iaar.
De dieren leefden in gescheiden terraria totdat ze
op 7 juni 1983 br'i elkaar gezet werden. Daarna
hebben tussen B iuni 1983 en 10 iuli 1983 paringen
pl aatsgevonden.
Het vrouwtje at op 15 oktober 1983 voor de laatste
keer tot de geboorte, een half-was muis.
0p 25 oktober 1983 waren 17 iongen (F2) geboren
met een gemiddeld geboortegewicht van 8 gram en
een gemiddelde lengte van 19 cn.
De eerste vervelling vond plaats op 3 november
1983 en vanaf 7 november 1983 aten alle iongen
zelfstandig nestmuisjes, zodat dwangvoederen niet
nodi g was .
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Met zeer veel dank aan Ton llarkx (Veghel NL), die
míj na lang aarzelen het mannetje voor deze
kweekpoging heeft afgestaan"
Heinz Lamers, Talstrasse 93, 4020 Meltmann, West-
Dui ts I and .

Boaedon fuliginosus.
De slangen, beide van de eerste generatie en ouder
dan vijf jaar, worden gehouden in een terrarium
van 65x40x50 cm (1xbxh). De dagtemperatuur wordt
gehandhaafd oo 26-290C, terwijl de temperatuur
's nachts daalt naar 20-230C. Er werd geen stimu-
1us gebruikt om een paring te bewerkstelligen. Het
vrouwtje bleef gedurende de hele dracht eten. 0p
23 mei 1983 werden vjjf eieren gelegd. Ze werden
bebroed bij 300C en waren respekt"ievelijk S,0 -
4,3 - 5,0 - 5,0 - 3,3 cm 1ang. Het jong in het
kleinste ei stierf , de v'ier anderen kropen op 18juli i9B3 uit het ei.
De jongen wogen 5.5,3.0, 5.5 en 6 gram en waren
respekt'ievel'i jk 24, 20, 25, en 25 cm 1ang. Het
kleinste jong stierf na twee weken, de dr-ie ande-
ren moesten gedwangvoederd worden met net-gedode
nestmuisjes.

P. Hartmann, Jr. & B. Steiner, l,'Jorld Snake Study-
centre, l^lilbrunnenstrasse 39, 6314 Unteràgeri,
Zwi tserl and .

Elaphe Wlgls sytla.ta.
De.ouders (beide eerste generatie in gevangenschap)
zijn meer dan zeven jaar oud. Ze zijn ondeige-
bracht in een terrarium van 80x40x50 cm ílxbxh)
waarin de temperatuur overdag Z6-ZT0C en',s naóf,ts
20-230C. Eris geen st'imulatie voor de paring ge-
bruikt. Het vrouwtje bleef wel eten gedurende àe
dracht, maar de hoeveelheid was minder dan nor-
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maal .

Negen eieren werden gelegd op 27 augustus 1983 en
bebroed bij 300C. 0p 23 oktober kwamen acht jonge
slangen uit de eieren; het negende ei bevatte een
dood jong. Vjjf babjes werden gedwangvoederd met
net-gedode nestmuisjes, de drie anderen aten zelf-
s tandi g .
Er is met deze ouderdieren al eerder gekweekt.

P. Hartmann, Jr. & B. Steiner, l^lorld Snake Study-
centre, l,rl'ilbrunnenstrasse 39, 6314 Unteràqeri,
Zwi tserl and .

Bitis arietans.
Het ouderpaar is zeven jaar oud, van de tweede ge-
neratie in gevangenschap. Ze hebben gedurende de
laatste vier jaar e1k jaar voor jongen gezorgd. Ze
worden gehouden in een bak van 15Cx60x100 cm

(1xbxh) met een dagtemperatuur van 26-300C welkets nachts daalt tot 20 à 230C.
De dieren werden niet kunstmatig tot paring gest'i-
muleerd. Het vrouwtje bleef gedurende de dracht
normaal eten.
0p 5 augustus 1983 worden zestien jongen geboren.
0ngeveer 30% daarvan moest worden gedwangvoederd
met net-gedode nestmu'isjes, maar het grootste deel
at zelfstandig nestmuisjes.

P. Hartmann, Jr. & B. Ste'iner, World Snake Study-
centre, l'J'i I brunnenstrasse 39, 6314 Unteràqeri ,
Zwi tserl and.

Tv,ímere surus albo Labrí s .

De ouders zijn beide vjer jaar oud en van de twee-
de generatie 'in gevangenschap. Ze worden gehouden
in een terrarium van 65x40x50 cm (1xbxh). De tem-
peratuur is overdag ?6420C, 's nachts neemt ze af
tot 20-230C.
Er werd geen stimulus gebrujkt om de copulatie te
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induceren, het vrouwtje bleef gedurende de hele
dracht normaal eten.
0p 16 augustus i983 werden drie jongen geboren.
Twee van hen st'ierven al in de eerste levensweek,
de derde werd gedwangvoederd met net-gedode nest-
muisjes.

P. Hartmann, Jr. & B. Ste'iner, World Snake Study-
centre, [^ljlbrunnenstrasse 39, 6314 Unterágeri,
Zwi tserl and .

Crotalus ruber r aty,or

De ouders zijn beide ongeveer zeven jaar oud. Ze
zijn van de derde generatie'in gevangenschap ge-
kweekt en hebben al drie maal eerden jongen voort-
gebracht. Ze worden gehouden in een terrarium van
160x40x50 cm (1xbxh), met een dagtemperatuur van
26-290C en een nachttemperatuur van 20-230C. Eris
geen stimulus gebruikt om de dieren tot paren te
brengen. Het vrouwtje bleef gedurende de hele
zwangerschap eten. 0p 23 juli 1983 werden twee le-
vende en drie dode jongen geboren. Er waren ook
drie n'iet-bevruchte eieren. Van de twee jongen at
de ene zelfstandig babymuisjes, de ander moest ge-
dwangvoederd worden met net-gedode nestmuisjes.
P. Hartmann, Jr. & B. Steiner, World Snake Study-
centre, Wilbrunnenstrasse 39, 63i4 Unterágeri,
Zwi tserl and .
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