KWEEKVERSLAGEN
ter: twee uur minder licht per dag en tussen 12 en 14
uur werd er bijverwarmd met een 20 watt halogeenspot

De rubriek 'Kweekresultaten'wordt verzorgd door Marcel Schellekens,

Lange Voren 11, 5133 TM Riel. Bij hem kunt u speciale kweekmeldingsformulieren aanvragen.

Ja11 va11 het Meer,
Chopinpad 34, 1323 RZ Al1nere.
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KOUSEBANDSLANG

THAMNOPHIS
MARCIANUS MARCIANUS KOUSEBANDSLANG

Grootte van het terrarium: l 50x50x50 cm (lxbxh).
Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 25-50°C

Grootte van het terrarium 11 Ox50x40 cm (lxbxh).

(dag) en 20-25°C (nacht);'s winters 20-23°C (dag) en
17-20°C (nacht). Paringsstimulus: 's zomers 10 en
's winters 7,5 uur licht per dag. Opvoeren en afbouwen gebeurt in twee stappen binnen een periode van
één maand. Leeftijd ouderdieren: man van 2 augustus 1990; vrouw van 4 mei 1988. Lengte ouderdieren: man 80 cm; vrouw 110 cm. Datum paring:
paring niet waargenomen. Voedselweigering vrouwtje: geen totale voedselweigering.Wel at het vrouwtje veel minder en soms enkele weken niets. Datum
geboorte jongen: 3 juli 1994. Aantal jongen: 18
levend, 6 dood en 8 onbevruchte eieren. Generatie
van de jongen: F2. Eerste vervelling: binnen twee
weken na geboorte. Dwangvoederen nodig: wordt
niet gedaan. Eerste voedselopname: binnen twee
weken na geboorte met als prooi vis en wormen.
Diversen: de volwassen dieren worden eens per week
gevoerd en kunnen zich dan vol eten met spiering.
De jongen worden om de (2) dag(en) gevoerd met een
combinatie van in kleine stukjes gesneden spiering en
wormen. De kweker heeft al eerder met dezelfde individuen gekweekt De omstandigheden verschilden ech-

Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 25-35°C

(dag) en 20-25°C (nacht);'s winters 20-23°C (dag) en
17-20°C (nacht). Paringsstimulus: 's zomers 10 en
's winters 7,5 uur licht per dag. Opvoeren en afbouwen gebeurt in twee stappen binnen een periode van
één maand. Leeftijd ouderdieren: man en vrouw
beide geboren op 5 juli 1990. Lengte ouderdieren:
man 60 cm en vrouw 86 cm. Datum paring: paring
niet waargenomen. Voedselweigering vrouwtje:
nee. Datum geboorte jongen: 21, 24 en 27 september 1994. Aantal jongen: eerste worp: 9 levend,
2 dood en 3 onbevruchte eieren. De twee latere worpen leverden respectievelijk 9 en 4 jongen op, die alle
dood waren. Generatie van de jongen: F2. Eerste
vervelling: binnen twee weken na geboorte.
Dwangvoederen nodig: wordt niet gedaan. Eerste
voedselopname: binnen 20 dagen na geboorte met
vis en wormen als prooi. Diversen: de volwassen dieren worden eens per week gevoerd (spiering), waarbij ze zich vol kunnen eten. De jongen worden om de
(2) dag(en) gevoerd met een combinatie van in kleine
stukjes gehakte spiering en wormen. De kweker heeft
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al eerder met deze soort gekweekt. De omstandigheden verschilden echter: 2 uur minder licht per dag en
tussen 12 en 14 uur werd er bijverwarmd met een 15
watt spot. Bij deze soort is door de kweker kannibalisme waargenomen.
Jan va11 /:Jet Mee,;
Cbopi11pad 34, 1323 RZ Al111ere.

• THAMNOPHIS SIRTALIS SIMILIS

Grootte van het terrarium l 30x50x40 cm (lxbxh).
Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 25-50°(
(dag) en 20-25°( (nacht);'s winters 20-23°( (dag) en
17-20°( (nacht). Paringsstimulus: 's zomers 10 en
's winters 7,5 uur licht per dag. Opvoeren en afbouwen gebeurt in twee stappen binnen een periode van
één maand. Leeftijd ouderdieren: man van 3 juni
1987; vrouw van 30 oktober 1991. Lengte ouderdieren: man 90 cm; vrouw 97 cm. Datum paring:
onbekend. Voedselweigering vrouwtje: ca. vier
weken voor de worp. Datum geboorte jongen: 3
juli 1994. Aantal jongen: 12 levend, 2 dood en 13
onbevruchte eieren. Generatie van de jongen: Fl
Eerste vervelling: binnen 14 dagen na geboorte.
Eerste voedselopname: binnen 14 dagen na geboorte. Diversen: de volwassen dieren worden eens per
week gevoerd (spiering), waarbij ze zich vol kunnen
eten. De jongen worden om de (2) dag(en) gevoerd
met een combinatie van in kleine stukjes gehakte spiering en wormen. De kweker heeft al eerder met deze
soort gekweekt. De omstandigheden verschilden echter: 2 uur minder licht per dag en tussen 12 en 14 uur
werd er bijverwarmd met een 20 watt spot. Bij deze
soort is door de kweker kannibalisme waargenomen.
Ja11 van bet· Meer,
Cbopi11pad 34, 1323 RZ Al111ere

•

ELAPHE GUTTATA EMORYI.

Grootte van het terrarium 80x50x50 cm (lxbxh).
Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 25-30°(
(dag) en 19-21 °C (nacht); 's winters winterrust.
Paringsstimulus: winterrust van ±8 weken; man en
vrouw gescheiden. Leeftijd ouderdieren: man en
vrouw beide 4 jaar oud. Lengte ouderdieren: man
130 cm; vrouw 110 cm. Datum paring: tussen 22 en
26 februari 1991. Voedselweigering vrouwtje: nee.
Datum eierleggen: 12 april 1991. Aantal eieren:
15. Broedtemperatuur: 28°C. Datum geboorte
jongen: 9 juni 1994. Aantal jongen: 14 levend en 1
dood. Generatie van de jongen: Fl Eerste vervelling: tussen 16 en 24 juni 1991. Eerste voedselopname: op 25 juni 1991 (prooi: nestmuizen).
Diversen: de kweker kweekte al eerder met dezelfde soort, maar paste toen geen winterrust toe.
J. Bakker,
Recbtbuislaa11 19B, 3072 LB Rotterda111.

•

ELAPHE GUTTATA
(SNOWCORN).

Grootte van het terrarium 80x40x40 cm (lxbxh).
Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 25-30°(
(dag) en 19-21 °C (nacht); 's winters winterrust.
Paringsstimulus: winterrust van ±8 weken; man en
vrouw gescheiden. Leeftijd ouderdieren: man en
vrouw beide 3 jaar oud. Lengte ouderdieren: man
en vrouw beide ± 100 cm lang. Datum paring: 12, 13
en 16 februari 1991. Voedselweigering vrouwtje:
vanaf 10 maart 1991. Datum eierleggen: 29 maart
1991. Aantal eieren: 23. Broedtemperatuur: 28°C.
Datum geboorte jongen: 3 juni 1991. Aantal jongen: 23. Eerste vervelling: van 8 tot 14 juni 1991.
Dwangvoederen nodig: bij één slang (prooi: mui-
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zestaart). Eerste voedselopname: op 16 juni 1991
(prooi: nestmuis). Diversen: de kweker had al eerder
met dezelfde slangen gekweekt. De omstandigheden
waren gelijk.
J. Bakker,
Rechthuislaa11 19B, 3072 LB Rotterda111.

•

ELAPHE GUTTATA
(ALBINO REDPHASE).

vrouw gescheiden. Leeftijd ouderdieren: man en
vrouw beide 3 jaar oud. Lengte ouderdieren: man
110 cm; vrouw 100 cm. Datum paring: 7, 9 en 14
februari 1990. Voedselweigering vrouwtje: vanaf
begin maart 1990. Datum eierleggen: 28 maart 1990.
Aantal eieren: 23. Broedtemperatuur: 28°C.
Datum geboorte jongen: 7 juni 1990. Aantal jongen: 23. Generatie van de jongen: F3. Eerste vervelling: van 10 tot 19 juni 1990. Eerste voedselopname: op 22 juni 1990 (prooi: nestmuis). Diversen:
de kweker had al eerder met dezelfde slangen
gekweekt. De omstandigheden waren gelijk.

Grootte van het terrarium 80x50x50 cm (l~bxh).
Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 25-30°C
(dag) en 19-21 °C (nacht); 's winters winterrust.
Paringsstimulus: winterrust van ±8 weken; man en
vrouw gescheiden. Leeftijd ouderdieren: man en
vrouw beide 3 jaar oud. Lengte ouderdieren: man
110 cm; vrouw 90 cm. Datum paring: 7, 11, 14 en 16
februari 1990. Voedselweigering vrouwtje: vanaf
een halve maand na paring. Datum eierleggen: 26
maart 1990.Aantal eieren: 19. Broedtemperatuur:
28°C. Datum geboorte jongen: 4 juni 1990. Aantal
jongen: 19. Eerste vervelling: van 11 tot 20 juni
1990. Eerste voedselopname: op 22 juni 1990
(prooi: nestmuis). Diversen: de kweker had al eerder
met dezelfde slangen gekweekt. De omstandigheden
waren gelijk.
J. Bakker,
Rechtl:ntislaa11 19B, 3072 LB Rotterda111.

•

ELAPHE GUTTATA.

Grootte van het terrarium 80x50x50 cm (lxbxh).

J. Bakker,
Rechthuislaan 19B, 3072 LB Rotterdani.

•

LAMPROPELTIS
GETULUS CALIFORNAE
(ALBINO GESTREEPT).

Grootte van het terrarium 80x50x50 cm (lxbxh).
Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 24-30°(

(dag) en 19-21 °C (nacht); 's winters winterrust.
Paringsstimulus: winterrust van ±8 weken; man en
vrouw gescheiden. Leeftijd ouderdieren: man 3 en
vrouw 4 jaar oud. Lengte ouderdieren: man 130 cm;
vrouw 120 cm. Datum paring: tussen 22 en 28 februari 1990. Voedselweigering vrouwtje: vanaf 22 maart
1990. Datum eierleggen: 10 april 1990. Aantal
eieren: 21. Broedtemperatuur: 28°C. Datum
geboorte jongen: 13 juni 1990. Aantal jongen: 21.
Eerste vervelling: van 18 tot 25 juni 1990. Eerste
voedselopname: op 25 juni 1990 (prooi: nestmuis) .
Diversen: de kweker had nog niet eerder met deze
soort gekweekt.

Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 25-30°C

(dag) en 19-21 °C (nacht); 's winters winterrust.
Paringsstimulus: winterrust van ±8 weken; man en

J. Bakker,
Rechthuislaan 19B, 3072 LB Rotterdam.
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