
LITERATUUR
In deze zwbriek utordt lJ getnforneerd ooer níeuue
Líteratuut op het gebíed uan tertaràttroerzonging
en de systematíek oan slutgen. )ok l<an (op speei-
aal uerzoek) af en toe een Literakuropgaaf ge'
pLaatst wrden ouer de determinatie uan de sLangen
uan een bepaald Land of 1)an een systematieehe
groep. Típs uoor níeuue Literaktur en boekbespre'
kingen ingezotd.en door Lezers ziin oan havte uel-
kom. Redakteur: Ed Prilst, Voonstraat 6L, 35L2 AK
tltreeht. Tel.. 030-3L9347.

Zucht von Chondropython uírídís Schlegef im Terra-
ri um; C. A. P. van Ri el . Herpetofauna (Ludw'igsburg ) ,
1982, Vol. 4 (18): 31-33.

De auteuv: kreeg ín april 7978 een urouutje en
'r,n nouember 1978 een mannetje. Beíde dteren a-
ten de eerste maanden níet. Bii faecesondev'zoek
aerden l,lematoden- en Cestoden-eíeren ctangetr'of-
fen, aaartegen de slangen aerden beharuTeld. Het
uijfje at alleen ratien (ín 1979: 77 grote rat-
ten), het mannetje altijd eev'st een kuíken Door
hij een v,at at,Lde aannemen (in 1979: 40 kuikens
en 77 kleine ratten). Beíde dieren kregen op
Lan prooi uat multiuztamine en het ut,ifie bo-
uendíen uat ."titamíne D3.
De sLangen zt,tten tn een terraríum (100x65r170
cm), dat zs ínger,íaht met dtkke statnmen, een
houten uloer díe met LznoLeun bekleed ís en een
:r,onde, 2C cm aiepe, uerzonken pLastzk uaterbak.
De temperatuuv, ís orerdag 27oC en 33oC onder
een t0av,mtestv,aLez. en 's nachts ca. 24oC. Doot''
dat het teruav,tum bii een Denster stctctt, komt de
uerLichtingsduur olereen met dt e uan buíten.
De part-ng uerd getnduaeerd door een daglicht-
Lengteuerkortíng tot B uuv perl dag in januarí
en februari met een gelijktijdige temperatuurs-
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uerlagínguansà6oC.
Tussen 28 febz,uarí en 2 maart uerden par,íngen
uaargenomen, díe duurden Dan ,s nachts tot Laat
op de uolgende dag. J-n januari en februari at
het mannetje níets, het urouutje at echtey, re-
gelmatíg tot 2 maayt. Mtdden apríL uas aan het
ut,ouutje auícielíjk te zien dat ze eíez.en droeg.
In díe perzode had de auteur een pLastt-k bak
met uochtíg sphagnum tussen de stanmen geLegd.
0ngeueer op 3 juní uez,den ht erín de eíeren ge-
Legd. Op 9 juni aerden de eíeren ouer.gebracht
naay een bz,oedstoof, ltaarna het uijfje dezeLfd.e
dag nog tuee ratl;en at. De by,oedstoof bestond"
uít een diepe schotel met daar,ín uochtíg sphag-
nwn, udarop de eieren Lagen. Daaz,ouey,heen stond
een rode aat,deuerken bloempot. Dtt geheel stond.
ín een aquanium uaaz,in 70 cm uater stond. Het
uatez, uerd dooz, een aquartumDeruay,mt ng ueruarmd
en op het aquaz,íum Lag een plastik plaat, die
een kLe'tne openíng open Líet. Tussen de eieren
stond een they,mometer,; de ternperatuuy, tussen de
eíeren bedroeg dag en nacht Zg-Zg,SoC.
Tussen 27 en 29 juLí kuamen 12 jongen ut t het
eí, ze hadden een gemiddeld gewtcht uan g g.
Tussen 9 en 72 augustus ueruelden ze allemaal,
Llaarna één uan hen zelfstandtg begon te eten
(taee nestrmtízen per aeek). De andere jongen
moesten g eduanguoederd uorden.

Odour manipulat'ion as an aid to snake feed.ing;
Robert J. Riches. The Herptile (1982), Vo1 . 7 e):
30.

De auteuz, bescVrcijft methoden om sLangen aan
een prooí te tiennen dde ze normaal níet uillen
nemen. De eenuoudtgste en best bekende maníer
heeft betrekkíng op tlmnntophíssen. pas geboren
jongen zullen sneL aormen beginnen te eten en
om ze te uennen aan reepjes uís aorden Tiormen
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hierouerheen gellreDen, zodat deze de geur uan
uormen kz,iigen. 0p den duur gaan ze ook ttonbe-

Tnndeldet' Dís eten. WíL men ze daan'ne nestrm,ris-
jes Laten eten, dan uríjft men deze eev,st een
aantal malen ín met uís.
Sontníge DoLuassen erernplaren uan ELaphe en Lqn-
propeLtís eten ueL dode rmlizen mear ueígez,en
kLeine ratten. Door een mutsje open te sníjden
en ouer de snuít uan de rat te ar,íjuen en Der,-
uolgens de rai met de snuit naar Doren aan de
sLang te presenteren, kan dít uerholpen uorden.
)ok sLangen, díe ondanks hun grootte alleen
nestmuizen blíjuen eten kunnen met behuLp uan
deze truuk aan gnotere rm,Lzzen uennen.
Voor pasgeboren jongen uan bepaalde soorten
LatnpropeLtís kan het uolgencl"e helpen. I(ueken
met slangen Leuert soms mísuormde, niet Leuens-
uatbare jongen of eíeren op díe niet ut tkomen.
Dooz, nestrmtizen met deze jongen of em-
brgots ín te urtjuen, euentueel na ínsnijden,
kunnen de eez.ste maaltíjden uan jonge Lampro-
peLtís uerzorgd aoz,den. )ok het etaít uan ande-
z.e soorten sLangen kan hiev,uoor gebz.uíkt acrden
of, uoor Lngedis-etende soorten, een hagedts.
AL deze geurbrengers kunnen worden íngeuroz,en
en Dooï' gebruik ontdooid.

Courtship and Pelvic Spur Use in the Burmese
Python , Pgthon moLut:lts bíuittatus; James C.
Gill'ingham and Jeffrey A. Chambers. Copeia 1982
( 1 ): 193-196.

In dit artikeL proberen de auteuns de d., tails
aeev' te geDen uan het gebruík uan de sporen ge-
dut,ende de hofmaker'íj en dít ín uez'band te bren-
gen met het ,7ríedeLige schema uan hofnakertj zo-
als dat gekonstateerd ís bij Fython moLurus bi-
uíttatus ín geoangenschap. Zoals u mísschien
t\eet, gaat het /'tíev, om r.estanten, z'udímenten,
uan achterpoten zoaLs die bti pythons en boa-
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aehtígen te uínden zijn.
De pz,oefdíez.en maakten d-eel uít Dan een príué-
Derzameling ín ALma, Mtchigan, en uey,den geob-
serueerd ín december en jarLuart, lgZZ-ZB en
1978-79. De dtey,en uey,den apart gehouden op een
ondergnond uan kunstgras bíj een konstante tem-
peratuut: uan 260C en een dngeLíjkse belícVttíngs-
duun uan 72 uuz'.
ALs het mannetje ín het uerblijf uan het Drou))-
tje uend gelaten, Lag het urouutje altíjd rus-
ttg opgez,oLd. Het mannetje begon sneL te ton-
gelen en onderzocht de omgeuíng. Het tongeLen
had bij het nader,en uan het uy,ow,stje gemtddeld
een frequentie uan 0,97/sec. Het mannetje
bracht de kop op de rug Dan het uz,ow,:tj e en be-
aoog zo in de z,t chttng uan haar kop, Langzaam
maav, doelbetsust, maar telkens stopeend Lang
uoordat hij de kop uan het uy,ow,ttje bereíkt Ltad.
Het urowltje reageende meestal met tnage schok-
beaegíngen (gemiddeld 0,ZS sec. duy,end). Het
mannetje begon uerDolgens urijuende beaegingen
te maken Door- en achteyuaar.ts, daarbíj naaz.
Doy'en schuíuend..
Het gebruik uan de sporen begon zody'a de dieren
óluideLt,jk in kontakt Daren en ging door geduren-
de de gehele periode ttan hofmakez,íj, zolang de
díeren ín kontakt bleuen. De sporen bLeken zeey,
beueeglijk te zijn en konden een dz,aaibeueging
uan achter n/l.ar Doren maken uan marímaal 1720
tíjdens één beuegíng. Er bleek een dutd.elt,jk
l,a,:alítatt,ef en kuantitatíef onderscheíd in spo-
renaktiuíteit te zíjn naarmate de hofmakertj
uoortging. Karaktey,tstíek uoor zeer snel sporen
u)as, dat de punt uan de sporen rnwselijks kon-
takt maakte met de z.ug uan het uz,ouutje, uaat-
bíj het spoyen een fr.equent.íe had uan S,4S
'slagen' pno seconde. Langzaam spoorgebruík
('Langzaam': mtnder dan 2,Sfsec.) uond pLaats
gedurende de ar,íjfbeuegzngen uan het mannetje,
als het zt,jn staart heen en ueer trok ín een



ztgzag-beuegíng ouev' de rug Dan het ur.ou'ttje.
Gedurende de momenten tl)aa.Top zíjn sporen de zíj-
den uan het urom'stj e raakten, beuogen ze met
een gemiddeLde uan 7,6 slagen per seconde.
Dírekt uoor de eev'ste pogíng tot copuLeren en
gedurende de heLe fase uan het 'ín posítie bren-
gen Dan de copuLatíeorganen, uas er sprake uan
een íntensieue spoorbeuegtng, kennelíik bedoeLd
om de zachte huíd tussen de schubben uan het
DTolntje te v,aken. Híerbii aerden de schubben
uaak duídelijk opgeLicht. Het urou'ttje reageer-
de uaak met uoot'ttaartse schokbeuegíngen. Het
mannetje deed dit aLLeen als ziin sporen ín kon-
takt waren met de zíjde.n uan het urouutie, bin-
nen 72 cm afstand uan haar cloaca. De frequen-
tíe uas gemiddeLd 0,BS sLagen/sec. Vaak v'ea-
geerde het ur.om'ttje met eníge ziiuaartse beae-
gíng (62%) en aLtt,jd met het optíLlen uan de
staav,t. 0p dít punt gLeed het mannetje met de
staav,t ondez, het uv,ouutje en probeerde de ge-
sLachtsopeneningen tegen elkaar te krtjgen. fn
tuee geuallen uez,d het optíllen uan de schubben
ín de buurt uan de eLoe.ca oruníddelLíik geuoLgd
door het openen d.aaruan door het uromttie.
Na de eerste fase (díe uan benadev'ing) en de
h,teede (die uan het sporen), begort dnn de derde
fase: díe uan de copulatíe.
Het Liikt erop dat het oplíchten uan de schub-
ben beLengríjk ís uoor het in de iuíste posltíe
brengen uan de staaz.t. De onderzoekers gelouen
dat het oplichten uan de schubben het openen
uan de cloaca ueroorzaakt.
V erg e Lí j kban,e spo oraktíuite í t í. s uaarg enonen
bíj Python curtus, Candoict btbroni en PyLhon
mol.urus. Uet is ouerigens intev'essant dat in
een andere studr,e paringsgedt'ag uan Python mo-
Lutus t s beschv,euen zonder spoorgebruík.
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Agkisttodon bzLíneatus tayLorz - ein selten impor-
tierter Dreieckskopf aus Mexiko; Toni Calmonte.
Herpetofauna (Ludwigsburg), (1982), Vo1. a (20):
26-27 .

De auteut, beschz,ijft eey,st de uindpLaatsen uan
de d:r,íe bekende ondersoot,ten: Agkisttodon bLLi-
neatus bíLineatus, Agkisty,odon bilíneatus taylo-
r,'t en Agkistr.odon bíLineatus y,usseoLus. De uit
het noordoosten uan Mer:íco starnmende Agkístro-
don biLíneatus tayLori uoz,dt elechts zeLden aan-
geboden, uolgens de auteuy. Datnnege zijn goed
uerstopte en nachteli.jke Leuensaíjze. De meeste
geïrnporteez,de diey,en komen dan ook uít kweken
uan Amerikaanse Líefhebbers. De jongen uan Ag-
kístrodon bíLíneatus bilíneatus en Agkistr.odon
bilíneatus tayLoy,í hebben duídeLt,jke &,tarsban-
den die met toenemende Leeftíjd geleídeLijk uer,*
dtsíjnen en bíj uoluassen dieren alleen nog te
hez.kennen zijn aan de dnar.omheen Liggende uitte
of gele schubben,
De auteu,y, houdt een paartje uan deze slangen ín
een tercarium uan 90160160. Een T.L. Lanrp uan
60 Watt zotgt uoor de uey,Li.chting en het bíjbe-
horende schakelapparaat Dennarmt de Lucht. Te-
uens ís een DerLlarmingskabel met Laag oermogen
aam,tezig en een míddelgrote uater.bak.
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