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KWEEKRESULTATEN
De rubriek 'Kweekresultaten' wordt verzorgd door Marcel Schellekens, Lange
Voren 11, 5133 1M Riel Bij hem kunt u speciale kweekmeldingsformulieren
aanvragen.

***
Crotalus lepidus klauberi - Gebandeerde rotsratelslang
Grootte van het terrarium: 80x70x40 cm (lxbxh). Dag- en nachttemperatuur: 's zomers
28-30°C (dag) en 20-22°C (nacht); 's winters l4°C (dag) en 8°C (nacht). Paringsstimulus:
winterrust en gescheiden houden van dieren tijdens winter. Leeftijd ouderdieren: man
onbekend en vrouw 3 jaar oud. Lengte ouderdieren: man 55 cm en vrouw 50 cm lang. Datum
paring: 2 juli 1993. Voedselweigering vrouwtje: vanaf 1 juni 1994. Datum geboorte jongen:
21 juni 1994. Aantal jongen: 5 ( allemaal levend). Generatie van de jongen: Fl. Gewicht
jongen: 7 gram. Lengtejongen: ± 18 cm. Eerste vervelling: op 29 juni 1994. Dwangvoederen
nodig: nee. Eerste voedselopname: op 29 juni 1994 met nestmuis als prooi. Diversen: de
kweker heeft al eerder met dezelfde individuen gekweekt. De omstandigheden waren gelijk.

Hans v.d. Velde, Torresstraat 23m, 1056 RR Amsterdam.

***
Elaphe dione
Grootte van het terrarium: 60x60x60 cm. Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 25-28°C
(dag) en ±20°C (nacht); 's winters winterslaap. Paringsstimulus: winterslaap. Leeftijd
ouderdieren: man en vrouw beide 4 jaar oud. Datum paring: onbekend. Voedselweigering
vrouwtje: nee. Datum eierleggen: 14 mei 1994. Aantal eieren: 9. Broedtemperatuur: 29°C.
Datum geboortejongen: 6 tot 9 juni 1994. Aantal jongen: 7. Generatie van de jongen: F3.
Dwangvoederen nodig: nee. Diversen: de kweker heeft al eerder met dezelfde individuen

gekweekt. De dieren zijn aangemeld bij een stamboek.
F. Gillissen, Kerkstraat 26, 2211 RJ Noordwijkerhout.

***
Thamnophis radix radix - kousebandslang
Grootte van het terrarium: 100x50x35 cm (lxbxh). Dag- en nachttemperatuur: 's zomers
26°C ( dag) en 20°C (nacht); 's winters 26°C ( dag) en l 7°C (nacht). Paringsstimulus: 's
zomers 16 uur licht per dag; 's winters 12 uur. Leeftijd ouderdieren: man en vrouw beide
bijna één jaar oud. Lengte ouderdieren: man 60 cm; vrouw 80 cm. Datum paring: 6 mei
1994. Voedselweigering vrouwtje: nee. Datum geboortejongen: 14 augustus 1994. Aantal
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jongen: 10. Generatie van de jongen: F2. Lengte jongen: ± 12 cm. Eerste vervelling: op
dag van geboorte. Dwangvoederen nodig: ja (prooi: vis). Eerste voedselopname: twee weken
na geboorte (prooi: worm, vis, kattevoer). Diversen: de kweker heeft al eerder met deze

soort gekweekt, maar niet met dezelfde individuen. De ouderdieren van deze kweek zijn
nakomelingen uit de eerdere kweek (de moeder van deze dieren is zwanger geïmporteerd
en na de bevalling gestorven).
Dinie Uneken, Waverwijk 25, 3831 LX Leusden.

***
Elaphe guttata intermontana (= Elaphe guttata emoryi)
Grootte van het terrarium: 40x55x40 cm (lxbxh) + schuilplaats. Dag- en nachttemperatuur:

's zomers 28°C (dag) en 26°C (nacht); 's winters winterrust bij temperatuur van 10-12°C.
Paringsstimulus: winterrust in donkere kelder. De sexen worden gescheiden gehouden.
Leeftijd ouderdieren: wildvang: leeftijd onbekend. Lengte ouderdieren: man 60 cm; vrouw
55 cm. Datum paring: 28 februari 1994. Voedselweigering vrouwtje: vanaf 14 maart 1994.
Datum eierleggen: 31 maart 1994. Aantal eieren: 5. Broedtemperatuur: 28±1°C. Datum
geboortejongen: 26 en 27 mei 1994. Aantal jongen: 5 (alle levend). Generatie van de jongen:
Fl. Gewicht jongen: 8-9 gram. Lengte jongen: 18 cm. Eerste vervelling: tussen 31 mei en
2 juni 1994. Dwangvoederen nodig: nee. Eerste voedselopname: op 3 juni 1994 (prooi: dode
nestmuisjes ). Diversen: de kweker heeft al eerder met dezelfde individuen gekweekt. De

omstandigheden waren hetzelfde (zie ook LS 14-2 (1993)).
John Weir, 65 Smithy Carr Lane, Brighouse, W. Yorks. HD6 4BG, Engeland.

***
Elaphe jlavirufa pardalina
Grootte van het terrarium: 130x70x80 cm + schuilplaats. Dag- en nachttemperatuur: 's
zomers 28°C (dag) en 26°C (nacht); 's winters 22°C (dag) en 20°C (nacht). Paringsstimulus:
lichte temperatuurverlaging van november tot februari en gescheiden houden van de sexen.
Leeftijd ouderdieren: man en vrouw beide 5 jaar oud. Lengte ouderdieren: man 130 cm;
vrouw 125 cm. Datum paring: 19 april 1994. Voedselweigering vrouwtje: vanaf 3 mei 1994.
Datum eierleggen: 6 juni 1994. Aantal eieren: 3. Broedtemperatuur: 28± 1°C. Datum geboorte
jongen: 14 augustus 1994. Aantal jongen: 2 (1 onvruchtbaar ei). Generatie van de jongen:
F2. Gewicht jongen: 21 gr. Lengte jongen: 29 cm. Eerste vervelling: 26 augustus 1994.
Dwangvoederen nodig: nee. Eerste voedselopname: vanaf28 augustus 1994 (prooi: levende
nestmuisjes). Diversen: de kweker heeft al eerder (1992 en 1993) met deze soort gekweekt.
Het percentage vruchtbare eieren was dit jaar echter hoger dan voorgaande jaren (1992-50%;
1993-25%; 1994-67% ). Volgens de kweker is een mogelijke oorzaak van de verbetering
het kouder houden van de man gedurende de winterrust.

John Weir, 65 Smithy Carr Lane, Brighouse, W. Yorks. HD6 4BG, Engeland.

