K\TEEKRESULTATEN
Wanneer Il kueekv,esuLtaten inzená.t, uíLt U dot dart
s.u.p. doen met behulp uan het speciaLe kueekneldingsforrmtLíer, dat U bii mii kunt aanuragen?
'la'teken
Graag pen kueek één forrruLíer. )ok misLukte
zijn uan beLang: een ander kan er profiit uan hebben. Het ís níet de bedoeLing dat aLLeen 'tbíizonderett kueken gepubLiceev,d uorden. VergeLiiken oan
uersehíLLende kueekeonditíes knn uoor iedei"e kweker een grote VwLp ziin, ook aLs het om t'gemakkeLijktt te kueken soov'ten gaat. JaequeLíne Donkexs"
Schoolstn. 25, 6721 CR Bennekom, tel. 08389-3403,
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De slangen worden gehouden in een terrarium van
120x60x150 cm (1xbxh). De dagtemperatuur^is over
het algemeen boven in de bak ongeveer 28uC, onder
in de bak ongeveer 240C, op de zonnetak ongeveer350C en in het waterbassin ongeveer 240C De nachttemperatuur i s 's zomers ongeveer 200C en 's wi nters ongeveer 180C.
Het vrouwtie is geboren in 1976 en dit is al haar
derde worp (zij het n'iet van dezelfde man). De man
is van 1978.
Doordat in de w'interperiode de temperatuur 2-40C
l ager i s en de bak ook vochti ger i s dan 'i n de zomer, kwam het 'in februari, maart en april 1983 tot
paringen. Vanaf mei 1983 weigerde het vrouwtie om
te eten.
0p 21 september 1983 werden 13 gezonde jongen geboren. Er zijn geen onbevruchte e'ieren gevonden. De
jongen wogen 19 tot 22 gram en waren ongeveer 53
cm 1 ang.
De eerste vervellingen vonden plaats tussen 3 en 5

oktober 1983.
jongen moesten worden gedwangvoederd. Vanaf
10 oktober beqonnen de eersten zelfstandjg te eten.
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A.Abuys, Jukwerderweg 31, 9901 Appingendam.
Diadophís punctatus.

in januari 1983 schafte ik twee slangen aan die
ongeveer 30 cm lang waren. Het was niet du.ide'lijk
of het een koppel was en ook de leeftijd van de
d'ieren was niet bekend. Ik heb ze ondergebracht in
een terrarium van 150x50x50 cm (1xbxh) waarin de
dagtemperatuur schommelt tussen 27 en 300C en de
nachttemperatuur 24oC 'is. In het terrarium staat
een glazen bak van 30x 20x3 cm (1xbxh) met vochtig
mos en schors, waar de wormen voor het voeren in
worden gedaan. Meestal vang ik de wormen in een
plantsoen, al'leen's wjnters en in de droge zomer
geef ik ze zelfgekweekte wormen.
De slangen aten direkt a1 goed (gemiddeld 4 wormen
per slang per dag).
Er werden geen paringen waargenomen.
Eind juni 1983 zag ik een klein slangetje (ongeveer 10 cm) door de bak kruipen. Later vond ik er
nog drie. Verder heb 'ik 4 leg eeierschalen gevonden (grootte van een zebravinken ei).
De jongen werden overgebracht in een plastic bakje,
dat afgesloten werd met gordijnstof en een stuk
elastiek. In verband met vocht en temperatuur heb
ik het bakje 'in het terrarium gezet. De jongen
wjsten telkens uit het bakje te ontsnappen en omdat de ouders geen aandacht aan ze schonken heb ik
ze maalin het terrari um l osgel aten .
Ze aten vanaf het begin zelfstandjg kleine wormen.
B. van l^l'ij k , Graal straat 104, 1813 ES Al kmaar.
guttata guttata.
Het terrarium is 150x50x60 cm (1xdxh) en heeft een
dagtemperatuur van 28 à 300C en een nachttemperatuur van 250C.
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ik als ionge wildvang gekregen
nu ongeveer vjer iaar oud.
Hoewel geen stimu'lus gebruikt is, paarden de slangen begin mei 1983, waarna de hele bodem van de
bak overhoop 1ag. Het vrouwtie heeft vanaf dje
tij d voedsel gewe'igerd.
0p 2 juni werden drieêntwintig gave, maar kleine
eieren gelegd, welke bji een temperatuur van 28 à
29oC bebroed zijn.
0p 2 en 3 augustus ziin drieëntwjntig jongen ujt
het ei gekropen, êén van hen was helemaal misvormd.
Ze verschilden in lengte van 15-20 cm en vervelden
ongeveer een week na het u'itkomen. Bji enkelen was
dwangvoederen met eendagsmujzen nod'ig, de anderen
aten direkt na de eerste vervelling.
Midden i982 heb jk al eens eieren gevonden, maar
deze waren heel klein (8-10 mm doorsnee).
De ouderdieren heb
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quctfu.íuíttata 3x.
In het terrarium van 150x50x45 cm (1xbxh) js de
temperatuur (afhankeliik van plaats en seizoen)
overdag 20-300C en 's nachts 15-200C. De ouderd'ieren zijn in gevangenschap gekweekt en zijn zeven
jaar oud. Zonder dat er sprake was van kunstmatige
stjmulatie, kwamen de dieren tot paring, waarna de
vrouwtjes direkt stopten met eten. Eén tot anderhalve maand na de paringen werden de eieren gelegd,
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Het eerste 1egse1 kwam op 6 iuni 1983 en bevatte
tweeëntwintig eieren. Hiervan zijn er op 25 iuli

g u'i tgekomen .
De tweeëntwintig eieren van het tweede vrouwtje
zijn op 20 junj 1983 gelegd en daarvan zijn er
zestien uitgekomen op 5 augustus 1983.
Van 25 juni 1983 tot 7 julj 1983 werd weer regelmatig gepaard, maar er werd slechts één vrouwtje
eenentw j nt'i
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bevrucht, dat direkt weer met eten stopte. 0p 7
zij vjjftien eieren waarvan er
maar vier redelijk uitzagen. Later stierven ook
deze eieren af.
0p 3 september 1983 legde hetzelfde vrouwtje nog
vijf zeer kleine, verkaasde e'ieren, waarna ze diaugustus 1983 legde

rekt weer begon te eten.

uit de eerste twee legsels afkomstig,
van de FZ (het derde legse1 leverde geen jongen op). Ze waren bji de geboorte ongeveer 15 cm
lang en ze vervelden al na zeven tot tien dagen.
Dwangvoederen bleek niet nodig. Sommige dieren
aten al anderhalve week na de eerste vervelfing
zelfstandig eendagsmuizen, anderen moesten eerst
"gepest" worden, omdat ze de proo'i niet uit zichzelf pakten.Na enige tijd aten ze allemaal zelfstandig zonder deze prikkel. Al eerder uras met dezelfde individuen, onder dezelfde omstandigheden
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Judith van der Koore, P'iketkade 9, 3071 CR Rotterdam.
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