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fn deze nbríek wrdt t) getnfozneerd ooer níetnte
Líterahtur op het gebied oan tenrariwoerzorgíng
en de eyetematíek uan sLotgen. Ook lan (op speei-
aal oerzoeU af en toe een Lítenahrcopgaaf ge-
plaa,tst wrden ooen de determínatíe oqt de sLangen
ocn een bepaald Lod of ocn'een eystematieehe
g"oep. Iipe voor níetarc Litetatuur en boekbeep?e-
kítqen ingezonden door Lezepe zijn oan ltatte uel-
kom. Redakteu.r: Ed M).et, Voonstraat 67, gSlZ AK
Utneeht. ?eL. 030-3L9347.

The Red-Tailed Racer Goniosoma (ELaphe) ongcepVnLa;
C.J. Bryant. The Herpet'i1e (1982), Vol . 7 (3):
33- 34.

Een paartje Dan deze slarryen zijn afzonderLijk
gehuisuest ín houten terraz,'ía met gLazen Door-
front. De ternperatuut, uordt door bodemuentar-
nnng op 24-290C gehouden. De bodembedekking be-
staat uit ktantepapier en eLk terrarium heeft
een, uoor deze nerDeuze slangen noodzakelijke,
sehuíLkíst. ts-Auonds uorden de ternaz,ía uer-
Licht met geuone Larnpen. 0m het uerueLLen te
uergemakkelijken ís in de tez,y,aria een kíst met
rnt sphagnun geplaatst. Beide slangen uenden
tegen teken behandeLd met Vapona.
fn het begin :J)aren de sLangen eï'g nerDeus, maar
aL sneL kuamen ze tot y,ust. ALs ze gestoord uor-
den, zetten ze hun keel en nek op en maken tege-
Lijkertijd een zeer eígenaardige tongbeuegíng :
de blau'tgekLeuz,de tong aondt uitgeuorpen olerl
de bouenkant uan de kop, dnn terug dn een cír-
kelbeaegíW nnar de onderkaak en daar.na terug
in de bek. Dit uot"dt hey,haald tot de sLang is
gekalmeerd. SleeLtts één uan de op 10 oktobey,
198L gekoehte slangen, het mannetje, begon re-
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gelmatíg dode muizen (pas gedode en ontdooíde)
en jonge ratten te eten.
De uerterdng gaat erg snel bíj deze soort en
dnarom uoz,den ze uaak geooerd. Het urouutje
ueígerde aLLe uoedseL. Op 25 oktober uay,en beí-
de slangen gr,íjzig uan kLeut, en op 7 nouember
LDaren ze ueer heLder. 0p 15 nouernber aay,en bei-
den uez,ueld. Men kon uíjf eíeren uoeLen bij de
gtootste uan de k';ee slarryen. 0p 21 nolember
uerden uijf eieren geLegd. Dat gebeunde urij on-
ueruaeht, omdat de eíeren tot dnn níet uaren
gezakt. Víez, uan de eíey,en maten 6 r 2rS cm en
het uijfde 7 r 2,5 cm. De eíeren zaten aan eL-
kaar uast: dv,ie onder en taee ez, booen op. Ze
uev,den in een broedstoof geplaatst op uoehtig
penli.te bij een gemíddeLde ternperatuut uan
30,50C. Na het Leggen uíLde het urou,ttje nog
steeds níet eten en toen ze onrustíg uerd, nam
de autezu. begín januari zíjn toeuLucht tot
duanguoenen. Op 15 januarí Legde hij een muis
in haar bek, díe ze opat en herhaaLde dít op 16
ianuaz,i. Op 22 januari Legde ht j een juíst ge-
dode muís in haar kooí, díe onmi.ddeLlíjk uerd
opgegeten. Sindsdíen heeft ze zonder uerdere
problemen gegeten. Beíde slangen zijn nu 'í.n een
goede konditíe ondanks de soms uat moeiLíjke
ueruellíng.
Op 6 maart, L05 dagen na het Leggen uertoond.e
het eez,ste eí sneetjes. ELk jong Vnd tuee dagen
nodig om uit het ei te komen en op 12 maaz't ua-
z.en dz,ze eíeren ui,tgekomen. De jonge slangen,
40-45 cm, uar.en identiek aan de ouders, zeLfs
uat betreft de tongbeueg'íng. De h,tee ooergebLe-
uen eiez,en, die niet op het perLite Lagen, uer-
toonden op 20 maayt sneetjes, L19 dagen na het
Leggen. De jongen kuamen na h,tee dagen te Door-
schíjn in een pez,fekte konditíe ondnnks de er-
tz,a íncubatíetijd.
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Responses to Ophiophagous Snakes by Snakes of the
gglus Thattmophís, Paul J. Weldon, Cope'ia, 1982 (4):
788-794.

Meez, dnn dertíg sooy,ten gz.oefkopadders uít de
Nieu'te WereLd (Serpentes : Cz,otalinae ), Llaaron-
der oey,tegera'soor,&igers Dan uíey. uan de uijf er,-
kende gener.a (Agkístrodon, Bothrops, Ctotalus
en Sístz,tttus) reageren op slangenetende (ophío-
phage) sLangen doon de kop en het achtez,Lijf op
de grond te dy.ukken en het míddenlijf onhoog te
houden, aLs het uaÍ,e een bz.ug uormend, Deze re-
aktíe uoz,dt aL opgeaekt door stoffen uan de
huid uan koningsslangen (Lanrpropeltís ), indígo-
sLangen (Drymarchon) en andez'e ophiophage slan-
gen ín de nabi.jheid uan de proeferenrpLaren te
brengen. l,len neemt aan dat deze houdíng de pre-
dntoren uerhindert de kop uan het prooidíer te
pakken. Andere reakties uan deze soorten slan-
gen zijn de uLucht, het uerbergen uan de kop in
de eígen kronkels, beuegíngloos bLijuen Liggen
en bíj sonnníge jonge slangen sneLLe Líchaams-
wendingen.
Het uownen uan een tbrug' uoz,dt niet uaargeno-
men bíj èoíubriden. Weldon heeft uel uaaz,geno-
men hoe kousebandsLangen (Thanmophís ), Dekay, s
sLangen (storez,ia dekayi) en y,atsLangen (ELa-
phe) duídeli.jke ontsnappíngspogíngen deden aLs
ze samen met een koningssLang (Lantpropeltís) in
één uerblijf uerden geplaatst. Ze kropen snel
en heftíg rond, ueeLal ueg Dan de koningsslang
en tegen de uanden aan. Anderen rappoz,tenen
sooz,tgeLijke z,eaktíes bij Virgínia, Nerodia
(Natz.ír) en andere coLuby,íden.
Weldonts onderzoek had tot doel te onder.zoeken
of in geDangenschap opgegz,oeíde kousebandslan-
gen in staat zijn ondez,scheíd te maken tussen
chem'ísche afschei&)ngspnodukten uan ophíopVnge
en níet-ophíophage slangen. Híj gíng dnay,bij
uooraL u'ít uan de frequentie uan het tongeLen.
Hij maakte gebruik oan L8 Thanmophís e.Legans
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oagrans en L4 Thatrmnphís eLegans terrestris,
uaaruan geen enkele ooit ín kontakt uas geueest
met de gebruikte predntoren. Híj gebruikte huid-
chemíeaLiën uan een Lanrpz,opeltís getuLus caLí-
forniae (ophiofaag) en uan Heterodon rnsieus en
Thanmophís nadir. De huidehemieaLíën uey,den uer-
zatneLd op een dot katoen.
fn een h,seede ondey,zoek gebruikte híj 24 Thanr
rophís síy,taLis sírtaLís, die gekonfronteerd
uerden met de gelu. uan Coluber constríetor eon-
stv,ietov, (ophiofaag) en uan Pituophis meLano-
Leueus meLanoLeueus (niet-ophíofaag ) , e'oeTxeens
op een dot katoen.
Het derde onderzoek bv,acht uitsLuítend de gan
ouer (uia een Luehtstroom) uan LatrpropeLtis ge-
tulus caLíforniae (ophíofaag) en ELaphe obso-
Leta obsoLeta rnav, 24 fhatrvophis sirtaLis.
De resultaten uan deze erperímenten toonáen dui-
deLíjk aan dat ín eLk geuaL de Thwrmop.hisnroef-
díeren chemíeaLíën uan andere sLangen opmerkten.
Dít is rnmeLiiks oerrassend te noemen aange-
zien kousebandsLangen zelfs op ín de VnndeL uer-
krijgbaar parfun reager.en. BeLangríik is ueL
dnt zíj meer reageren op chewtsohe produkten
uan bepaaLde ophíofage sLangen dan op &íe uan
niet-ophiofage sLangen. Dit Liep paraLLeL met
de tbrug'-neaktie oan groefkopadá.exs op dezeLf-
de sLangen.
fnteressant is uerdev, dnt gr.oefkopadd.ers (in
een ondenzoek Crotalus uiridís en Agkistz,odon
píseíitotus) iuist mínder tongeLen ín reaktíe op
ophiofage geuren. )ok Agkistrodon eontortrin
mokasen reageez,t anders, nnnelijk zondey, uer-
schiL in tongeLfrequentíe, Dít zou kunnen satnen-
hangen met uerschíLLen in tongelgedrag tussen
kous ebands Lang en en gro e fkopad.d.ers .

Men menke op dat de kousebandsLangen ook in het
dende onderzoek, zonder mogelijkheid tot dírekt
kontakt uía aannaking, de getu, opmerkten.

2o/9



An unusual precoi ta1 head-b'iti ng behavi ourin the
Texas Patchnosed Snake, SaLuadoz'a grahaemae Líne-
ata; (Rept'i1ia: Serpentes: Colubridae); P.M. Burch-
f ield, T.F. Beimler, C.S. Doucette. Cope'ia 1982
(1): 192-1s5.

Paringsgedrag uan oev'sehilLende soorten sLangen
Ltoudt ondev, meer in dat het mannetje het urow,t-
tje in de nek bijt om haav' oast te houden' of
elders ín het Lichaam biit met hetzeLfde doel,
Dit gedrag ís uaaz'genomen bii LanrpropeLtis getu-
Lus sayí, Elaphe Longissima' ELaphe obsoLeta,
CoroneLLa austríaca, Pítuophis meLanoLeucus,
Elaphe uuLpína en LarrpnopeLtis getuLus Aumd.en-

Bii SaLuadoz,a grahaemae Lineata (Teras patch-
nosed srnke ) uerd een menl<'taardige Down aange-
tr.offen: het mannetie beet het ut'oantie in de
kop en híeLd díe uast zoLang het bezíg uas de
hemipenis naar binnen te kriigen. Een tt'teede
eigenaardigheid uas, dnt het xrowttie paníng
toestond ín een geuonderd stadíun Dan zuanger'-
schap.

Courtsh'ip behaviour in garter snakes: effects of
artificial h'ibernation. A. Vagvolgyi & M. Halpern.
Can. J. Zool. 61 (5): 1,177-LL74.

Dit artikeL besehtiift een onderzoek naav' de ín-
uLoed uan kunstrnatíge ouem'tinter'íng op senrceL
gedrag. Hiev.toe uerden 400 uoLuassen Kouseband-
sLangen aangekocht, die begín september' L981, in
het Laboratoz.iwn aankt':unen. Deze uerden gehuís-
uest per gesLacht ín afzonderlijke ruímtes bíi
ongeDeer 240C en niet geuoed gedtuende 3 ueken.
Begin oktobev, uev,den BB mannetjes en 1,62 urorus-
tjes in katoenen zakken gedaan, niet meer dan
20 sLangen Dan hetzeLfde gesLaeht. Daarna. uer-
den zij gedw,ende 5 maanden in een koude kamer
geplaatst bij 3,3 - 1DC en 24 uw, duisternís
(L.D. = 0/24). zíj kregen g,áén uaten noch uoed-
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sel (Deze periode uev,d ooerLeefd'doov' sLechts
50% uan de mannetjes en 76 % uan de orowtties).
De ouer,íge sLangen uev,den nqar gesLacht gehuis-
uest ín grote bakken bii 240C en een dngLícht-
Lengte uan 12 uttz, (L.D. L2/L2). Water uas aL-
tíjd beschikbaar en eens per ueek uerden goud-
uíssen of worrnen geuoerd. In de eerste 2 ueken
uan maart uev,den de sLangen uít de uintersLaap
gehaald en getest op paargedrag. Hieruoor uer-
den h'lee sLangen gemarkeez'd en in een terrariun
gezet. lnlen noemde het paargedrag, ínáíen het
mannetje ten opzichte uan de andere slang (man-
neLijk of otow,seLijk) het ooLgende ged.r'ag uer-
toonde: sneL op en neer gaan o|er. de rug oan de
pantner,, tem'tijL de kin ongeleev' op de mídden-
Líjn bLijft, samen net heuig tongeLen. De man-
netjes uit de uintez,sLaap uertoonden paargedt'ag
tegenouer 79% uan de orouuties uít uíntensLaap
en tegenouer 75% uan de ouerige uTounties, Deze
marvtetjes uertoonden teuens paarged.rag ten op-
zichte oan 1B (uit 43) manneties, díe níet ín
uíntensLaap geueest uaren, maar noo'ít ten op-
zichte uan mannetjes, die ueL ín uintev'sLaqp
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gedrag, niet ten opzichte Dan mannetie.s, noch
ten opzíehte uan uz,ouutjes.
[ít uerden ondev,zoek bLeek, dat het afdoen uan
een sLang met een 95% aLcohoL niet v'esulteerde
ín het stoppen Dan paargedrag ten opzichte uan
die sLang. Het uerdouen uan de tong oan een
paargedrag uertonend mannetje deed deze aktie
uel uerds'síjnen tot de uerdouíng uas uitgeuerkt.
0m het homoserueLe paargednag te oerklay,en
uordt gedncht aan een paargedtag nernnende sub-
stantíe, díe tijdens de uintev,slaap uor.dt ge-
maakt. Euentueel ís het mogelíjk dnt mannetjes,
díe geen u'íntersLaap houden, een stof maken,
díe Lijkt op de geu.z,stoffen, díe de uromttjes
nw.ken.
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