
K$TEEKRESUUTATEN
Wanneer U íaneekresuLtaten inzenl.t, uíLt U dat dan
s.u.p. doen met behulp uqt het speeiaLe kueek-
meLdíngsforrmtLíe2,, dat U bij mij kunt aanunagen?
Graag per lcueek ëén fonruLier. Ook nn sLukte l<,teken
zíjn uan beLmtg: een ander l<an er profijt uqn heb-
ben. Het is niet de bedoeLing dat aLLeen ttbijzon-
deret' kueken gepubLíceerd uorden. VergeLijken l)an
uerschíLLende kueekeonditíes kst uoor iedey,e l<s.,te-
ker een gnote fwLp zijn, ook aLs het om ttgemakke-
Lii\a" te kueken soorten gaat. JacqueLine Donkens,
Mariend.aal 407, 67L5 CC Ede. teL. 0BTB0-Z0BA0.

DasApeltírs seabra.

De leeft'ijd van de ouderdieren is n'iet bekend,
maar het mannetje is al vijf jaarin m'ijn bezit
en het vrouwtje a1 twee jaar.
7e zijn ondergebracht 'in een terrarium van 90x40x
50 cm waarin de dagtemperatuur varieert van 24 tot
270C en de nachttemperatuur 20-240C is.
0p 29 juli 1c,82 'is de copulatie waargenomen (zon-
der speciale stjmulus). Het vrouwtie bleef geduren-
de de dracht normaal eten.
0p 29 augustus 1982 werden er 13 eieren gelegd. 7e
werden naar een plastic bakie overgebracht, waarin
ze elke dag met water besproeid werden, om zo de
hoge vochtigheid te behouden. De broedtemperatuur
was 'in augustus 280C, in september 260C en in ok-
tober ?40C.
0p 29 oktober kuramen twee jongen (5 gram zwaar en
ongeveer 20 cm lang) uit het e'i. De andere eieren
waren verdroogd. Een week na de geboorte vervelden
de jongen en na twee weken aten ze e'ieren.
Ik heh al eerder 5 eieren van deze slangen gehad,
maar die zijn allemaal verdroogd. De oorzaak is
mij onbekend. Ik ben er zeker van dat de omstandig-
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heden gelijk waren.

Fadil Bardulla, V'ia l4irabello 6, 42100 Reggio
Emilia, Italië.

Boaedon fulígínosus. fuL'ígínosus (3x).

Een man en twee vrouwen (a11en geboren op 10 no-
vember 1980) worden gehouden in een terrarium van
120x50x40 cm (lxbxh). Het terrarium heeft overdag
een luchttempèratuur van 23-250C, met plaatseliik
op de grond 300C. 0mdat er 's nachts niet verwarmd
wordt, daalt de temperatuur dan naar 15-200C.
Als stimulus voor de paring v'ías het terrarium van
december tot februari onverwarmd met korte dag-
1 engte.
Hoewel er twee vrouwties aanwezig ziin, zijn er
tussen januari en april 1982 en 1983 slechts pa-
ringen met één van hen waargenomen. D'it vrouwtje
zorgde driemaal voor een br oedsel:
1. Zeven eieren, gelegd op 27 april 1982, bebroed

bij 24-280C (gemiddeld: 26oC). Alle eieren kwa-
men uit op 7 en 8 juli 1982.

2. Iien eieren, gelegd op 2 mej 1983, bebroed bii
23-300C (gemiddeld 250C). Zeven eieren kwamen
uit tussen 12 en 16 juli 1983. Twee eieren wa-
ren onbevrucht.

3. Acht e'ieren, gelegd op 6 iul i 1983, bebroed b'ii
23-300c (gemiddeld 250C). Alle eieren kwamen
uit tussen 15 en 18 september 1983.

Het gewicht van a1'le jongen was 4 tot 6 gram, ze
hadden een lengte van 18 tot 25 cm. Dwangvoederen
was niet nodjg, omdat a1le jongen na hun eerste
vervel'l'ing (8-10 dagen na uitkomen) zelfstandig be-
bloede muisjes namen.
NB: Tussen het tweede en derde broedsel zijn geen
copulati es waargenomen.

Vol ker f'láge1 e, Schmi eweg 2 ,
Du'i ts I and .
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ELaphe obsoLgta obsoLetg, r r.ossaLLeni.

Beide ouderd'ieren (Fl, geboren tussen 19 en 27 no-
vember 1979) zijn nakweek van een mannelje obsoLe-
ta en een vrouwtie rossaLLen'í. 7e ziin allebe'i ge-
kleurd als een rossaLleni. Ze worden gehouden in
een terrarium van 60x70x100 cm (1xbxh). De dagtem-
peratuur varieert van 25 tot 28oC, de nachttempe-
ratuur tussen 15 en 20oC.
Als stimulus voor de paring hebben de d'ieren een
wjnterslaap van v'ier maanden gehouden.
Ze paarden op 6 juni 1983. Het vrouwtie at nog
muizen op 19 juni 1983 en weigerde daarna alle
voedsel tot na het leggen van de eieren op 8 juli
1q83. De eieren werden bebroed bii 23-300C (meest-
al 250C). Tussen 16 en 18 september 1983 kwamen

I? eteren u'it, terwijl het dertiende een dood jong
bevatte. De iongen wogen 6-8 gram en waren 23-26
cm 1ang. Ze vervelden voor het eerst tussen 23 en
25 september. Acht jongen moesten gedwangvoederd
worden met bebloede mu'isjes, de andere v'ier aten
zelfstandig.
Met deze ouders heb ik ook in 1982 gekweekt.
Het is 'interessant om te weten, dat alle jongen
(F2) gekleurd ziin als z,ossaLLeni, zodat de
obsoLeta-kleuren noch bjj de ouders, noch bii de
jongen voorkomen.

Volker Náge1e, Schmievreg 2, 7904 Erbach 2, West
Duitsland.
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