
K\TEEKRESUTIATEN
Waraneey U kueekresuLtaten ínzend.t, uiLt U dat dan
s.D.p. doen met behuLp t:att het specíaLe kueek-
meLdingsforrm,LLier, dat ïl bij míj kunt aanuragen?
Graag per kueek één forrruLier. )ok misLukte kueken
zijn uan beLang: een and.ez, kan er profijt uan heb-
ben. Het ís niet de bedoelíng dat aLLeen t'bíjzon-
dey,ett kueken gepubLiceend uorden. VengeLíjken uan
uerschiLlende l<ueekcond.ities l<an uoor iedere kue-
ker een gnote Vtulp zijn, ook aLs het om t'gemakke-

Líilart te kueken sooz,ten gaat. JaequeLíne Donkers,
SehooLstz,. 25, 6721" CR Bennekom, teL. 0BSB7-5405.

Thanmophís radin haUdeni.

In het terrarium van 90x35x40 cm (1xbxh) heerst
een dagtemperatuur van 20-300C en een nachttempe-
ratuur van 15-200C. De ouders zijn twee jaar oud,
en ze z'ijn van de zesde generatie die in gevangen-
schap gekweekt is. Bij mij thu'is zijn ze de eerste
generati e.
In januari 1983 vond de paring plaats, zonder dat
daarvoor een speciale stimulus gebruikt js. Het
vrouwtje heeft geen voedsel geweigerd. in maart
1983 zijn zes jongen van ongeveer 6 cm geboren,
d'ie na ongeveer een week zelfstandig regenwormen
aten (dwangvoedering was dus n'iet nodi g ) .
Voorheen heb jk met dezelfde soort (doch met ande-
re indjviduen) een mjslukte kweek gehad. De jongen
zijn toen ten gevolge van grote temperatuurver-
schjllen dood geboren. Omdat dit gebeurd 'is tij-
dens m'ijn maandenlange afwezigheid, een paar jaar
terug, zijn de kweekomstandigheden niet meer na te
gaan.

J . l{ol vekarnp, de llesse 3, 229I Xll Water"i ngen .
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Epíclates eenghria mauï,ua (regenboogboa ).
In een terrarium van 150x50x45 cm (1xbxh) met een
temperatuur overdag van 20-300C (afhankef ijk van
plaats en seizoen) en 's nachts van 15-200C, leven
een mannetje (ouder dan zeven jaar) en een vrouw-
tje (vjjf jaar oud).
Nadat het mannetje enige tijd apart had gezeten,
kwam het op 24 april 1983 tot een paring. Vanaf
die datum heeft het vrouwtje alle voedsel gewei-
gerd.
0p 14 september 1983 werden t'ien jongen (F1) ge-
boren met een lengte van ongeveer 20 cm. Ze ver-
velden voor het eerst tussen 28 september en 2 ok-
tober en aten een dag later al eendagsmu'isjes.
Er ís al eerder met dezelfde dieren gekweekt. De
paringen vonden toen in juni en juli plaats en in
februari zijn acht jongen geboren.

Jud'ith van der Koore, Piketkade 9, 3071 CR Rot-
terdam.

Pítugp?í,s melanoLeucus c,gtenífe!.
De dieren (vrouwtje 120 cm, mannetie 130 cm) zijn
gehuisvest in een terrarium van 60x120 cm. De dag-
temperatuur is 's zomers 26-?80C, 's winters
20-220C. De nachttemperatuur is 's zomers 2?-240C,
's winters 16-180C. Verhogen van de temperatuur en
verlengen van de daglengte waren de stimulus voor
de paringen, welke n'iet werden waargenomen.
Vanaf 2 mei weigerde het vrouwtje om te eten en
legde op 4 juni vijf eieren. Eên daarvan was bruin
en verschrompelde op 23 julj. Na bebroeden bij
25-280C kwamen de v'ier eieren uit op 2 en 3 augus-
tus. De jongen waren 35 tot 40 cm lang en vervel-
den voor het eerst op 16 augustus. Eén van de ba-
b'ies moest gedwangvoederd worden, de anderen aten
zelfstandig nestmu'isjes. Met dezelfde ouderdieren
werd al eerder onder dezelfde omstandigheden ge-
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kweekt.

Lars 0. Vejerslev, Kaalundsvej 13,3400 Hilleród,
Denemarken.

Boa constrictot,
De slangen bewonen een terrarium van 200x80x150 cm,
waarin de temperatuur.overdag 260C en 's nachts
22oC i s.
De man is wi'ldvang van ongeveer 5 jaar oud, de
vrouw 'is geboren in gevangenschap en ongeveer 3
jaar oud.
Begin februari 1984 vond de paring plaats. Vanaf
begin februari weigerde het vrouwtje om te eten.
Ze vervelde tijdens de dracht 3 maal, te weten op:
7 apri1, 19 mei en 22 juni. Vanaf 10 juli 1984
werd het vrouwtje onrustig. Een dag voor de be-
val l'ing had ze waterige ontlasting. 0p 28 ju'li
1984 werden 23 jongen geboren (F3), 12 mannetjes
en 11 vrouwtjes, tussen 72 en 84 g zwaar en met
een lengte van ongeveer 55 cm. De jongen kwamen
direkt uit het vlies en waren zeer levendig. 7e
vervelden voor het eerst op 7 augustus 1984 en
aten vanaf d'ie dag zelfstand'ig volwassen muizen.
Er zijn geen onbevruchte eieren gevonden.
Het gewicht van de moeder was ten tijde van de
paring 9 kg, na de bevalling was dat nog slechts 5
kg. Ze was toen erg hongerig. Ze at een volwassen
rat en een konijn van één kg.

Anton Visch, Slotlaan 67,7n06 HB Doet'inchem.
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