
KSTEEKRESTJLTATEN
Wanneer tJ laneekz,esuLtaten ínzenát, uíLt U dat dan
s,u.p. doen met behuLp oan het speciaLe kueek-
meLdíngsfonmtLier,, dat U bii nríi kunt aanuragen?
Graag pez, laneek één forrruLder. ook wísLukte l<arcken

zijn uan belang: een ander kan er profiit uan heb-
ben. Het ís níet de bedoelíng dat aLLeen "biizon-
dere't l<s'teken gepubLiceerd worden. VergeLiiken uan
uev,schiLLende kueekcondítíes kan uoor iedere í<t'te-

ker een grote TtuLp zíin, ook aLs het om t'gemakke'

Líikt' te l<uteken soorten gaat. Jaequeline Donkets,
Se?noLstr,. 25, 6721 CR Bennekom" teL. 08389-3403.

ELaphe guttata guttata x ELaphe guttata y,osd.cea

De slangen waren ondergebracht i.n een terrarium
van 100x60x40 cm (lxbxh). De temperatuur was over-
dag 260C, 's nachts 210C. Gedurende november en
december 1984 rverd de duur van de belichting gere-
duceerd, zodanig dat eind december de daglicht pe-
riode slechts acht uur bedroeg. De temperatuur vvas

ook verlaagd tot 200C overdag en 180C 's nachts.
Tegen het ei nde van december werd geen voer meer
aangeboden (trouwens, de beide slangen hadden al-
reeds voer gewe'igerd), en op 13 januari 1985 g'in-
gen de slangen in winterslaap in een kartonnen
doos, gevu'ld met vochtig hooi. De slangen werden
regelmatig gekontroleerd en de temperatuur in de
doos was continue afleesbaar. De gem'iddelde tempe-
ratuur was 6,50C. 0p 8 maart werden beide slangen
weer teruggezet in het terrarium. De daglicht pe-
riode was 10 uur. Deze nam toe tot 16 uur om-
streeks eind apri'1. Er werd geen paringsaktivi-
teit waargenomen. Tegen eind juni werd het vrouw-
tje erg onrustig. Ze vervelde op 22 iuni en op 9
juli legde ze veertien eieren. Ze werden bebroed
bij een gemidde'lde temperatuur van 260C in perlite.
55 Dagen later, op 2 september 1985, kroop de eer-

76



ste slang uit het ei. In totaal werden er elf ge-
boren, twee leken op ELaphe guttata guttata, de
anderen hadden beperkte zwarte patroontjes op de
bu'ik, en bij de meeste was de kleur van de buik-
zijde roze tot wit.
Twee van de jongen in het bijzonder waren nogal
roze gekleurd en waren erg weinig zwart gepigmen-
teerd.
David Gales, 13 Grove Park Road, Brislington,
Bristol, BS4 4JH, Engeland.

Tr,ímeresurus gr.anineus (2x)

In het terrarium van 90x50x70 cm (lxbxh) heerst
een dagtemperatuur van mjnimaal 18 tot maximaal
30'C, en een nachttemperatuur van minimaal 18 tot
maximaal 25"C. Overdag brandt er kunstl'icht van
8.00 tot 20.00 uur, verder is er instraling van
het dag'licht overeenkomstig de daglengte buiten.
De vrouwen z'ijn van de derde generatie en ziin 6
jaar oud.
De leeftijd van de mannen is 4 jaar. Het is niet
bekend van welke generatie ze ziin.
De paringen hebben plaatsgevonden tussen 6 ianuari
en 29 februari 1984.
Het eerste vrouwtje at voor het laatst op 7 april
1984. 0p 15 juni is ze bevallen van 37 jongen.
Het tweede vrouwtje nam de laatste maaltjjd op 23
februari. Zij kreeg op 11 jul'i 22 jongen waarvan
er vijf misvormd waren.
De jongen wogen 5 g en waren I5-L7 cm lang.
De jongen van het eerste vrouwtje vervelden voor
het eerst tussen 25 juni en 1 ju1i, die van het
tweede vrouwtje tussen 22 en 31 jul i .

Alle jongen werden gedwangvoederd met reepjes run-
derhart. Vanaf 31 augustus 1984 aten ze zelfstan-
dig eendagsmuisjes.
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ïh.J.A.M. van der Poel, Graaf Janstraat 56,
2713 CN Zoetermeer.

Elaphe guttata guttata
De dieren zijn ondergebracht in een terrarium van
105x70x170 cm (1xbxh). De dagtemperatuur varieert
van 220C onderin de bak tot 280C boven'in, de nacht-
temperatuur schommelt tussen de 18 en 200C.
Het vrouwtje is ongeveer 6 jaar oud, het mannetje
is ouder dan 8 jaar.
Een lichtregulatiesysteem (volgens Getreuer) zorgt
voor een dag/nacht en een seizoenritme jn de bak,
hetgeen ook de stimulus was voor de paringen vanaf
18 februari tot 6 maart 1984. Vanaf half februari
weigerde het vrouwtje om te eten. 0p 25 april 1984
werden 11 eieren gelegd. Het vrouwtje bleek nog
10 eieren in haar lichaam te hebben, welke niet
gelegd werden. Na overleg met de dierenarts is ze
2 maal geïnjekteerd met oxytocine en Calcium-San-
doz (wee-opwekkend m'idde1 ). Helaas is ze kort na
de tweede injektie (vermoedel'ijk aan'legnood) over-
leden. Deze eieren stierven snel af.
De overige 11 eieren zijn bebroed in een aquarium-
bakje met halverwege plastic gaas en daarop tissue-
papier met de e'ieren. Het bakje was tot het gaas
gevuld met water dat met behulp van een aquarium-
thermostaat verwarmd werd tot 280C, en afgedekt
met een glasplaatje. 0m de andere dag werden de
eieren met water besproeid en het bakje gelucht.
De eieren verkleurden sterk tijdens de broedperio-
de. 0p 20 juni 1984 heb ik daarom 1 ei opengemaakt.
Het bevatte een nagenoeg volgroeid jong, dat na 2

uur stierf.
De resterende eieren kwamen uit tussen 22 en 26
juni 1984. De jongen wogen 4,5 g, waren 17 cm

lang en vervelden voor het eerst tussen 24 juni en
3 jul i 1984.
Een jong werd gedwangvoederd met nestmuisjes, de
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anderen aten zelfstandig vanaf 8 juli 1984.
Ik heb nooit eerder met deze slangen gekweekt.
Drie van de jongen heb ik zelf gehouden, de ove-
rige 7 zijn naar andere liefhebbers gegaan.

René van Marle, Perengaarde 23, 3992 JM Houten.

Thatrmophís y,adír (2x)

De dieren zijn ondergebracht in een terrarium van
70x70x80 cm (lxbxh), waarin een dagtemperatuur
heerst van ongeveer 280C en een nachttemperatuur
van ongeveer 200C.
De leeftijd van de dieren is onbekend. Het eerste
vrouwtje was al 4 jaar in mijn bezit; het mannetje
pas sinds begin april 1984. Half april 1984 vond
de paring plaats. Van voedselweigering was geen
sprake.
0p 20 juli 1984 werden 5 jongen geboren met een
lengte van ongeveer 17 cm. Ze vervelden op 29 juli
voor de eerste maal. Dwangvoederen bleek niet no-
dig, want op 23 juli aten de jongen zelfstandig
regenwormen en stukjes vis.
Het tweede vrouwtje was al 2 jaar in mijn bezit.
Ook bij haar vond de bevrucht'ing half april 1984
plaats en was er van voedselweigering geen sprake.
0p 2 augustus werden 38 jongen geboren, waarvan 36
dood maar wel volgroeid. De lengte van deze jongen
was ongeveer 15 cm. De twee overgeb'leven jongen
aten vanaf 10 augustus zelfstandig, zij het onre-
gelmatig, stukjes vis en regenwormen.

J. de Jong, Koestraat 59, 4931 CR Geertruidenberg.
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