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BOEKBESPREKING 
Robert Applegate, The General Care and Maintenance of Milk Snakes. The Herpetocultural Library 
Special Edition. Published by Advanced Vivarium Systems. Lakeside, CA 92040, U.SA., 1992 

Door: Arie de Bruyn, Oostban 20, 2451 ZA Leimuiden. 

* * * 

Een 72 bladzijden tellend zeer professioneel werkje, geschreven door een uiterst ervaren 
slangenkweker ( die indruk krijg ik tenminste) ondersteund door 49 foto's en een aantal tekeningen. 
Dit is een beknopte omschrijving van een zeer aantrekkelijk boekje dat voornamelijk bedoeld 
is voor de grootschalige slangenbezitters onder ons, maar dat voor de pure hobbyist toch ook 
van grote waarde kan zijn. 

Inhoudelijk is alles erop gericht een zo goed en groot mogelijke kweek op te zetten, waarbij 
ook veel aandacht wordt besteed aan de zogenaamde bijzaken, zoals het kopen van slangen, 
behuizing, voeding, vervelling, gegevens noteren en ziekten. Interessant voor de liefhebbers van 
Lampropeltis triangulum zijn de foto's van een aantal bijzondere ondersoorten, zoals bijvoorbeeld 
Lampropeltis triangulum hondurensis (Tangerine) die hier ook wel bekend is. Volgens mij echter 
minder voorkomend is Lampropeltis triangulum e/apsoides, waarbij de gele banden vervagen in 
plaats van scherp zichtbaar zijn, een exemplaar van Lampropeltis triangulum dixoni met extreem 
veel zwart pigment, een Lampropeltis triangulum sinaloae waarbij het achterlichaam geen rood 
meer bevat, maar zwart-oranje vlekken, een Lampropeltis triangulum campbelli waarbij achter 
de vijfde band geen bandering meer zichtbaar is, slechts rood en als laatste en verreweg de mooiste 
een exemplaar van Lampropeltis triangulum annulata, waarbij er geen bandering meer waarneembaar 
is, maar waarbij de onderkant prachtig rood is en er zich bovenop het lichaam zwarte vlekken 
met geel daartussen bevinden. Uiterst mooi om te zien en vooral opvallend door de totale 
afwezigheid van de voor melkslangen zo typerende bandering. 

Voorin het boekje bevindt zich een lijst met 24 soorten melkslangen in algemene benaming, 
Latijnse benaming en land van herkomst. Voorts wordt er vrij veel aandacht besteed aan de 
behuizing en verschillende systemen van broedmachines. Als laatste, het vermelden waard, is 
de opsomming van 6 anekdotes uit de eigen ervaringen c.q. belevenissen van de auteur, waaronder 
bijvoorbeeld het kweekgedrag van een Lampropeltis triangulum annulata, die het presteerde 
in 9 jaar tijd 126 eieren te leggen waaruit 119 levensvatbare jongen zijn gekomen. Al met al 
een heel leuk en interessant boek in goed leesbaar Engels, door mij gekocht in Amerika voor 
$ 9,-. 


