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Ook 2001 is weer een rustig jaar geweest voor dit stamboek. Het totaal aantal dieren is gelijk gebleven, er zijn
geen nieuwe dieren geregistreerd of geboren en er zijn geen dieren gestorven.
Eén houder heeft zijn dieren, een koppeltje, overgedaan aan het stamboek waarbinnen zij zijn herplaatst.

Het wordt steeds waarschijnlijker dat er verschillende ondersoorten, volgens  recente publicaties gedetermineerd,
binnen het stamboek in omloop zijn. Foto’s van de ingeschreven dieren wijzen hier op. Verder onderzoek op dit
gebied is wenselijk, ondergetekende stamboekhouder heeft er echter afgelopen jaar te weinig energie in gestopt
om dit serieus in kaart te brengen. Doelstelling voor 2002 is  dit probleem aan te pakken om zodoende een
eventuele scheiding van dieren  (lees ondersoorten) te kunnen bewerkstelligen.

Mogelijk is bovenstaande alinea oorzaak van achterwegeblijvende kweekresultaten binnen dit stamboek.
Ook afgelopen jaar heeft weer slechts dode of verminkte, kort levende jongen opgeleverd terwijl er weldegelijk
potentieel in de verschillende gevormde kweekgroepjes  binnen het stamboek zit. De verschillende
incubatiemethoden zullen met de enige (ex)kweker binnen het stamboek worden geëvalueerd. Lastig hierbij is
dat alle eierleggende vrouwen binnen het stamboek, op één na, slechts één ei per keer leggen. Dit geringe aantal
maakt experimenteren met incubatiemethoden een langdurig projekt.

Positief punt is tenslotte dat de aangemelde dieren nauwelijks sterven en voor het stamboek langdurig voor
handen blijken te zijn en de grondpopulatie onverwante dieren, nodig voor een gezonde genenmix, dus voorlopig
wel behouden zal blijven. Met andere woorden; er zit weinig verloop in dit stamboek.
Als het stamboek onverhoopt opgesplitst dient te worden, is het totale aantal dieren echter wel zeer gering……

Uittreksel 2000:
Locations:   13
Male:             6
Female:       15
Unknown:   12
Total:          33
Birth:            0
Death:          0
Transfer:      3

Uittreksel 2001:
Locations:   12
Male:             6
Female:       15
Unknown:   12
Total:          33
Birth:            0
Death:          0
Transfer:      2
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