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Agkístz,odon haLys cavaganus (E'ichwald 1831) im
Terrari um; R. Hijbers & M. Fri cke-Hiibers . Herpetofauna (Ludwigsburg), 1983, Vol. 5 (26): 25'27.
fn september 1981, kz'egen de auteurs een paartie
uan d.eze díeren (mannetje: 60 cm, urouutie: 50
crn). Deze díeren ueigerden ín L98L uoer en u)ert
den uan etnd oktobez, tot midden maart in wintez'rust gehnuden bíj ongeueer 12-L50C. Daarna uer'
den ze in een terrar'íum geplaatst (60x40r40 em).
De ternpqratut,rr ouerdag uas 22-240C' ts nachts
ciz,ea íoC Lager bij een v'eLatíeue Luehtuoehtigheid uan 70%. Langzaqn uerden de dieren aLev'tez'
en begonnen meer te eten. Op 20 maavt en 5
apriL ooLgden dan paríngen. Varnf mídden iuní
uerd het unout'ttie duídeli.ik dikker en stopte
met eten.
Op 23 augustus uerden drie iongen geboren, met
ongeueer een uu.r' tussent"uimte. Deze uaren ongeoeer 13 em Lang en uerueLden diz'ekt. Ze moesten
gedtlanguoedev'd woz'den. Dit gebeut'de met runderVnrt en jonge rruisies. Ook de ioqe dieren kregen een uinterrust bii L2-L50C gedtnende 8-L0
ueken. Op 3 septernber en 24 oktober uaren er

ueer paríngen bii de oudev's.
De autetffs beueLen aan de dieren
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Haltung und Zucht von Boiga bri.gornta; I. & J.
BulÍan. Herpetofauna (Ludwigsburg), 1983, Vol.

(27)z 13-15.
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In augustus 1979 uerden tt'tee manrtetjes (51 en 54
cm) aangeschaft en ín februar,í 1-980, één urow,ttje (80 cm). Ze kuamen ín een tez,rarium uan

75170180 em, dnt uitgerust uas met een u)aterbak, een stey,k uer.takte kLinboon en een ktee cm
ddkke Laag turf. Het Licht uas L2 uut, per dag
aan en kuam uan tt'tee 20 Watt TL-buízen. Verdez.
llas er een 65 Watt uetuarmíngsknbel. De dagtemper.atuun uas 25-270C, 's nnchts LB-220C. 0m de
tuee à fu,i,e dagen uerd de bodem besproeid.

De diez,en uez,den geuoerd met pasgeboren tot
VnLfuoluassen rm,Lizen. In maart 1980 uerden paringen gezien. De eerste e'ieren (negen) uez,den
pas ín augustus gelegd. Deze uenden uitgebz,oed
in een kippenbroedmachi.ne (290C) ín een pLastic
doos, geuuLd met uochtig tunf. fn de deksel uaren gaatjes gemaakt en eens per ueek uez,d het
tut,f beuochtigd. De jongen die na ongeueer uí.jf
ueken geboren t)enden, uaren oqe|eer 23 cm Lang
en aogen ongeueez. 3 g. Btj uier Latere Legsels
uaren ze ongeueer 25 cm Lang en ongeDeer 4 g.
ALLe jongen moesten geá,tanguoederd uorden. Gebruí.kt uez'den repen runderhart, rmdzepoten en
rmtizestaaz,ten. De rmtizestaarten uoLdoen het
best. Sinds febz.uan'i 7983 eten de jongen uit
L980 zeLfstardíg rmtízen.
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