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KWEEKRESULTATEN
De rubriek 'Kweekresultaten' wordt verzorgd door Marcel Schellekens, Lange
Voren 11, 5133 'IM Ri.el Bi.j hem kunt u speciale kweekmeldingsformulieren
aanvragen.

***

De recente oproep om uw kweekresultaten aan ons te melden was behoorlijk succesvol.
Veel mensen maakten gebruik van het nieuwe formulier zoals dat in 14-6 afgedrukt is.
Dat is niet alleen leuk voor alle andere lezers van Litteratura Serpentium maar kan daarnaast
ook nuttig zijn (zie mededelingen LS 14-6). Vertel ons meer over uw succesvolle
kweekpogingen. Schrijf liefst een (kort) artikel voor LS, al dan niet voorzien van foto's,
en stuur dat naar de redactie. Ook kunt u natuurlijk altijd het speciale kweekmeldingsformulier
invullen en sturen naar Marcel Schellekens, Lange Voren 11, 5133 TM Riel.

***
Elaphe carinata

Grootte van het terrarium: 80x80x50 cm (lxbxh). Dag- en nachttemperatuur: 's zomers
25-28°C (dag) en ±20°C (nacht); 's winters winterslaap. Paringsstimulus: winterslaap. Leeftijd
ouderdieren: man en vrouw beide 3 jaar oud. Datum paring: onbekend. Voedselweigering
vrouwtje: nee. Datum eierleggen: 12 mei 1994. Aantal eieren: 14 (waarvan 7 onbevrucht)
Broedtemperatuur: 29°C. Datum geboorte jongen: van 28 juni tot 1 juli 1994. Aantal jongen:
5. Generatie van de jongen: F3. Dwangvoederen nodig: nee. Diversen: de kweker had nog

niet eerder met deze soort gekweekt. De dieren zijn aangemeld bij een stamboek.
F. Gillissen, Kerkstraat 26, 2211 RJ Noordwijkerhout.

***
Elaphe bimaculata

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 6 en vrouw 4 jaar. Datum paring: onbekend. Voedselweigering vrouwtje:
nee. Datum eierleggen: 30 mei 1994. Aantal eieren: 5. Broedtemperatuur: 29°C. Datum
geboorte jongen: 20 juni 1994. Aantal jongen: 4 levend. 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.

***
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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
geboren op 21 augustus 1993. Lengte ouderdieren: man 60 cm; vrouw 80 cm. Datum paring:
8 mei 1994. Datum geboorte jongen: 23 augustus 1994. Aantal jongen: 8. Generatie van
de jongen: F2. Lengtejongen: ±8 cm. Eerste vervelling: op dag van geboorte. Dwangvoederen
nodig: ja (prooi: vis). Eerste voedselopname: ongeveer twee weken na geboorte (prooi:
worm, vis, kattevoer). :Piversen: de jongen waren veel te klein bij de geboorte. Een mogelijke

oorzaak is de lage leeftijd van de ouderdieren (1 jaar oud). De kweker heeft al eerder
met deze soort gekweekt. De man is ook bij een andere kweek gebruikt.
Dinie Uneken, Waverwijk 25, 3831 LX Leusden.

***
Corallus enydris enydris - Slanke boomboa
Grootte van het terrarium: 100x65x150 cm (lxbxh). Dag- en nachttemperatuur: 's zomers

25-32°C (dag) en 22-25°C (nacht); 's winters 22-28°C (dag) en 18-22°C (nacht).
Paringsstimulus: het terrarium is tegen een buitenmuur gebouwd en niet uitgerust met

een thermostaat, waardoor het 's winters koeler is. (de verlichting brandt 's zomers en
's winters van 9.00 tot 22.30u). Leeftijd ouderdieren: man en vrouw geboren in december
1989. Lengte ouderdieren: man 160 cm en vrouw 180 cm. Datum paring: 18, 21, 25 februari
en 14 maart 1992. Voedselweigering vrouwtje: vanaf eind maart 1993. Datum geboorte
jongen: 30 september 1992. Aantal jongen: 5 levend en 7 onbevruchte eieren. Generatie
van de jongen: F2. Lengte jongen: 40-45 cm. Diversen: de data van eerste vervelling en
voedselopname zijn onbekend vanwege het verkopen van de dieren. Dit is de eerste keer
dat de kweker met deze soort gekweekt heeft.
Hennie Seeber, Krikhaarsweg 3, 7678 SK Geesteren.

