
LITERATUUR
In deze tabriek uondt U geínformeend otsen níettue
Literatuu.r op het gebíed uan tercariwoenzongíng
en de systematíek oan sLoryen. )ok l<an (op speei'
aal uerzoek) af en toe een Literatuuropgaaf ge-
plaatst uorden ooer de determinatie uan de sLangen
ian een bepaald Land. of DarL een systematísehe
groep. Típs uoot, níeuue Líteratuttr en boekbespre'
kíngen ingezonden doot' Lezers zíjn oan harte ueL'
kom. Redakteur: Ed Prilst, Vootsttaat 6L, 35L2 AK
Utrecht. TeL. 030'3L9347.

Die 0stl iche V'ierstreifennatter, Elaphe quatuorlíne-
ata sauv,omates; U . Th'ieme. Herpetofauna (Ludt'ti gs-
burg), 1983, Vol. 5 (2a): L9-20.

Onáanks de ín de Líteratuttt genoemde, Doowlame-
Líik dz'oge biotopen' heeft de auteur deze sLan-
gen uoora.L ín de butrrt xan uatev' gezien. Geuan-
gen heeft híi deze sLangen aan de v'and oan het
Aleppo-moeras, ten zuiden Dan SosopoL. Bii be-
rndering uluehten deze slangen, etsenaLs de daav'
ooorkomende llatrir Lessellata erL Natv'ix natrz:r
persa in het uater. Pas geuangen etentplaren sis-
sen uel maav' doen nooít een pogírq tot bíjten.
Een pas geDangen dier bv'aakte de v'esten Dan
tuee eieren uít, ter grootte uan een duiue-ei.
In de buurt uan AchtopoL uíng de auteut een
urouu,ttie uan L,65 m Lengte, dat duideliik zlian'
ger uas. Gehouden in een terratium oan L00n50t
60 cm Legde zíi rn dríe ueken geuarlgenschap L7
eíeren, die na 53-55 dagen uitkuamen. De iongen
L)aren 30-35 cm Lang en aten rn eníge d'agen
nestjonge muisjes.
VoLuassen d'íeren eten probleemLoos rm,Lízen en
kuíkens.
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Die.Zucht der Schwarzen Baumschlange Thrasops jack-
sonii; G. Pillich. Herpetofauna (Ludw'igsburg),
1984, Vo1. 6 (30): 14-16.

fn het uoorjaar, L976 kocht de auteuy, een tsoL-
uassen paartje uíLduangdieren. De dieren uax,en
aL sneL aan Vrun terrarium en galangenscÍtnp ge-
uerd..
fn het tery,ayíum is de tenrpez,atuuz, ouendag
c'f.r,ca 250C en ts nctclzts ciz'eu 200C, op tle bocÍem
Ligt een mengseL uan zand en grird. en er is een
stenke kLimtak. I s )chtená.s aordt gesproeid. De
sLangen eten zouat aLLes, zeLfs slangen. Nadat
in de Tlazomer pogingen tot paren gezíen uaren,
Legde het unouutje op 21 deeember negen e.íeren
uaaruan ez, uijf rm 84-86 da.gen uítkuamen (tem-
peratuur 300C, uier eieren onbeurucht). Dtie.
dngen rn de uerueLLíng Tndden ze nog niet ge-
geten en uerd bíj de jonge dieren een nestjonge
rmtís in hun bek gelegd, díe meteen gegeten uerd,
daarna. aten ze zeLfstandig. Later heeft de au-
teur uit deze nalaneek een uolgend.e generatie
geía,teekt.

262


