
KWEEKRESULTATEN 
Wanneer U kL,eekresultaten inzendt, wilt U dat dan 
s.v.p. doen met behulp van het speciale kweek
meldingsforrrrulier, dat U bij mij kunt aanvragen? 
Graag per kL,eek één formulier. Ook mislukte kweken 
zijn van belang: een ander kan er profijt van heb
ben. Het is niet de bedoeling dat alleen "bijzon
dere" kL,eken gepubliceerd worden. Vergelijken van 
verschillende kweekcondities kan voor iedere kwe
ker een grote hulp zijn, ook als het om "gemakke
lijk" te kweken soorten gaat. Jacqueline Donkers, 
Sahoolstr. 25, 6721 CR Bennekom, tel. 08389-13403 

Natrix fasciata Gebande waterslang 
De dieren werden gehouden in een terrarium van 
127x9Ox6O cm. 1 s Zomers was de temperatuur 23-28°c 
en 's winters 18-25°c. 's Nachts was de tempera
tuur in de zomer 2O-22oc en 's winters 15-180C. De 
leeftijd van de (wildvang) dieren is onbekend. Het 
vrouwtje was 60 cm lang, de beide mannetjes 85 cm. 
Aanleiding tot de paring was het verkorten van de 
daglengte in de winter 85/86. In maart 1986 heb ik 
de daglengte sterk verlengd tot 14 uur. Op 16 juni 
1986 paarde het vrouwtje met beide mannetjes. Ze 
heeft geen voedsel geweigerd maar at wel duidelijk 
minder dan normaal. Op 22 en 23 oktober 1986 wer
den zes jongen geboren met een gemiddelde lengte 
van 18 cm. Ze vervelden voor het eerst op 22 okto
ber 1986. Vanaf 1 november 1986 aten ze allemaal 
gretig kleine visjes. Enkele van hen namen ook re
genwormen aan. Ik heb nooit eerder met deze slan
gen gekweekt. In 1984 heb ik wel paringen met een 
ander vrouwtje waargenomen, maar helaas is ze kort 
na de paring gestorven. 
Opmerking: mijns inziens i·s echte overwintering 
niet nodig. Het verkorten van de daglengte is mij 
voldoende gebleken. 
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Rien van de Zandschulp, de Hegge 43, 7314 JR Apel
doorn. 

Natrix rhombifera (2x) Diamantrugwaterslang 
De leeftijd der ouderdieren is onbekend. Het vrouw
tje was 140 cm lang, het mannetje slechts 100 cm. 
In 1982 waren de slangen ondergebracht in een 
terrarium van 8Ox4Ox6O cm (lxbxh) met één klimtak, 
een waterteil en bodemaarde. In 1983 was het terra
rium 1OOx6Oxl2O cm groot, bevatte het zes klimtak
ken, een vast waterbekken en een cementbodem. De 
kondities in het terrarium waren als volgt: over
dag in de zomer 25-3o0c, in de winter 15-18°C, 
's nachts in de zomer 2O-2soc en in de winter 
15-180C. De tlieren verbleven ongeveer vier maanden 
in het terrarium in het donker bij 15-180C. In die 
periode aten ze niet, maar dronken wel. Na deze 
periode volgden in maart de paringen. Slechts de 
laatste drie weken voor de bevalling weigerde het 
vrouwtje alle voedsel. Half juni werden dan de 
jongen geboren (F 1 ). In 1982 waren dat er zevenen
twintig met een lengte van ongeveer 20 cm, in 
1983 waren het er negenentwintig van ongeveer 14 
cm lang. Ze vervelden binnen een dag. Vanaf een 
week na de geboorte aten ze zelfstandig gemalen 
vis. In de genoemde kweken ging het steeds om het
zelfde vrouwtje maar om verschillende mannen. 

M. Termeer, Bellevooystraat 88, 3021 TL Rotterdam. 
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