
LITERATUUR
In deze mtbniek usordt U getnforneerd otser nieuue
Líteratuur op het gebíed uan ternatíwruenzorgíng
en de eystanatíek uan sLutgen. 1ok l<sn (op speci-
aaL leyzoeU af en toe een Literahturopgaaf ge-
plaatst wrden oter de deterrninatie uan de sLangen-tsan 

een bepaaLd Lanl. of Dan'een eystematisehe
gr.oep. Iipe uoor níettue Literaktur en boekbesp?e-
kingen íngezonden dooy Lezeps zijn uan lnyte uel-
kom. Rednkteur: Ed Príist, Voonstraat 61., 35L2 AK
Utneeht, TeL. 030-3L9347.

Atlas van de Nederlandse Amfibieën en Reptielen en
hun Bedreiging; Drs. Wim Bergmans and Drs. Annie
Zuiderwijk.
Stichting Uitgeverij Konjnk'lijke Nederlandse Natuur-
historische Vereniging en Nederlandse Vereniging
voor Herpetologie en Terrariumkunde'Lacerta",
1986.
Formaat 23x16 cm, gebrocheerd in 4-kleurenomslag,
177 pagina's.
Geïllustreerd met 13 tabellen en 55 fjguren, w.o.
verspreidingskaarten per soort en zwart-wit foto's
van biotopen.
Verkrijgbaar door overmaking van f 35,-- (dit be-
drag is inclusief porto- en verpakkingskosten) per
exemplaar op gironummer 2036078 t.n.v. "Lacerta",
Jagersdreef i44 te Driebergen.

ALLe ooit bekend geaonden gegeuens ouer kikkers,
padden, saLonanders, Vngedissen en sLangen -
dat zijn er meer. dnn 30.000 - z'ijn uem'tez,kt tot
een Atlas ouer de Nederlandse atnfibieën en rep-
tíeLen. Tot nu toe bestond.en ey, belangrijke hi-
aten in de kewtis ouer oerspreíding en situatie
uan de NederLandse soorten. De hiaten zíjn rn-
genoeg ingeuuld en met de nieuue atLas ís een
s eyíe tane Li j k uoLL edig e u er spr eidi.ng ska,arten
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uerkregen ttaarop te zien ís in uelke delen uant
NederLard. een bepaalde soort Leeft, ín uelke
delen die ontbreekt of is uerdnenen.
Van eLk uan de 22 soorten (en uan één bastaard-
soort) 'is een uerspreídingskaaz,t gemaakt uaar,op
per. opperuLak uan 5n5 lon ís aarryegeuen of de
betrefferd.e sooz,t er ooít ís gezien en of de
sooz,t ez, sind.s L970 ís gesígrnleerd. fn bege-
Leídende teksten uoz,den de uerspreí.dingspatro-
nen uerkLaard: ey, uoz,dt ui.tgeLegd uaarom be-
paaLde gebíeden uèL en andere niet of niet goed
Leefbaar zíjn uoot, de betreffende soott. Enkele
ouev.zíchtskaarten Laten zíen dnt er, uat de
amfibieën betreft "r,ijkett en ttarmet' gebieden
zíjn (gebieden uaar uééL, r,espektieueLijk ueí-
n'tg uerschilLend.e soorten uooy,komen) en uat de
z,eptíeLen betreft dnt er gebieden zijn uaar
deze soortengroep geheeL ontbneekt.

Zeer ueeL aanáacht ís besteed aan de huidíge
sítuatíe uan de soorten. Van de 22 soorten zijn
er maar 5 die in Vrun uoot'tbestaan niet uorden
bedreígd als geuoLg uan menseLíjke ingnepen;
dit niettegenstaand.e het feit dat aLLe 22 soor-
ten krachtens de uet zi,jn beschermd. Deze 5
soorten zijn niet erg kieskeutig ten aanzien
uan hun omgeudrry en komen ín de regeL, ouer het
geheLe Laná. uez,spreíd uoor.. De ouer,íge L7 soot-
ten uoz,den in Vntn uoorkomen àf befueigd (B soor-
ten) àf ernstig befueígd (7 sooyten), dan uel
zéér ernstig befu,ei.gd ( 3 sooy,ten) . Deze bedreig-
de soorten uez,Liezen teruein, Tntn Leefgebi.eden
raken uan eLka.ar geïsoleey,d en komen dno.y,daoy,
uersnipperd ooer het Land te Líggen, afgegrensd
en uan elknar gescheíden dooy, autouegen en an-
dev,e kuLtuuzuoestijnen. De dyi,e zéér, ernstig be-
dz,eigde soorten - GeeLbuilcpod, Boomkíkker en
trtuurVwgedis - gaan zo snel aehteruít en zíjn zó
zeldzaam geuorden dat het uaatschijnLijk is dat
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ze binnen afzienbaz,e tiid uan de NederLanáse
bodem zijn uerdwenen. De enkele pLekken uaar
deze soorten nog uoorkomen zíin bekend en wov'-
den in de gaten gehouden. ALs ín een soov't na-
tuu.rLijke terry.ar,ía houden ue díe soorten nog zo-
Lang het kan. Maat dn de fu,aditionele tev,raria
zijn de kortdítíes beter ín de Lnrd. te houden
dan ín de restanten natuu.r. MeestaL zijn de be-
dz,eigíngen niet tegen te houden, ond.anks da.t
het om uetteLi.jk bescherrnde soorten gaat en de
NederLaná.se regering zíeh uenpLicht heeft dooz'
het ond.ertekenen Dan de ttCornentíe Dqn Bernt'
(sínds 19Sz offícieeL uan kracht) níet alleen
de soorten mq.ar ook de Leefgebieden uan deze
speeies te beschermen.

fn de atLas uoxden 47 oev'schiLLende typen be-
dreígíngen gernemd dde, ond.er and.ene, hev'Leid
zijn rnar herkomst. Verz,eueg de meeste (30 ín
getaL) bedreigingen komen uít de agz'arische sek-
tov,. Het agrariseh beleíd dnt in NederLand
uondt geuoerd is dnav,rnede Vnofduerantuoot'deLiik
uoor de gekonstateerde achtez'uitgarq uan aLLe
soorten en uoor. de bedreigírtg uan de meeste
aoorten. Andere t'getsaarLijkett sektoren ziin uer-
stedeLijking (15 bedreígingen), oerkeev' (L4 be-
dreigingen) en rekz,eatíe (L1 bedteigingen),
maar er. zijn ez' meer.
Een beLarryrijke bedreigíng uít de agranische
sektoz, is de grondtnterpeiLoerLaging. Van de 22
soorten is er maor één - de trtuttrVngedis uant
die Leeft niet op de groná. -, díe daar geen
Last oan heeft. Andere be&,eigingen ziin nog te
'tmoderntt om de effekten te kurmen traeeren, zo'
aLs uerzu.tíng en oergiftíging uan bodem en
groná'tater. EnkeLe bekerd geuorden LoknLe ef-
fekten ten aanzien hiem;an, DoorlspeLLen niet
ueel goeds.
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Erfahrungen bei der Pfl ege und Nachzucht von zwei
afrikanischen Nqja-Arten: der schwarzweissen Hut-
schlange Naja meLanoLeuca (Ha11owel, 1857) und der
Kapkobra Naja niuea (Linnaeus, 1758); L. Trutnau.
Herpetofauna (Ludwigsburg), 1984, Vol. 6 (3i):
L5-26.

In dit utij uitgebreíde aytikeL besefu,ijft de
auteur de besehwbbing, de kLeur,, het ooorkomen,
de bíotoop, het gedrag en het houden en kneken
Dan tuee afríkaanse Naja-soorten.
Naja neLanoLeuca bLi.jkt zich ín het uiLd prima
aan te kunnen passen aLs zijn oorspronkelijke
biotoop (z.egern'touded door de mens aangetast en
uer.and.erd uoy,dt (pLantages, dorpen). Nala mela-
rpLeuca ís teuens een goede kLirruner en erlg
uochtrninnend. De auteur heeft zijn sLangen in
terraría uan uersehíLLende grootte (uan L70r
145s120 tot 85s70r65 cm). De bodem is bedekt
met een merryseL uan zand. en Lwtmts. ScVuiLpLaat-
sen en een grote waterbak zijn steeds aara'tezig.
De te.rrtperatuuy uarieert uan 22-33oC ts zomerg
tot 20-2BoC ts wintev,s. De reLatieve Luehtuoeh-
tigheid is 60-80%. De diey,en zijn zoueL ooerdag
aLs ts naehts aktief. Soms zonnen ze ond.ez, een
fL-Lanp. De dieren eten dode en Leuend.e ratten
en rm,tizen en ook uissen en ontdooide kuikens.
Bij tuee la,teekpogingen uerd ueL paargedrag maaz,
vnoit een eopulatie uaargenomen. Op 20 mei 1"975
Legde een oroulitje L1 eiey,en. Deze uerden uit-
gebroed in een pLastíc doos, getsuLd met Vwm,Ls

en met gaten ín het deksel, bij een tentperatuur
uan 25-30oC. Voyt 6-8 augustus (na 78-80 dagen)
kuanen I eieren uit. De jongen uay.en 35-40 cn
en uertseLden na oqeleer 10 dagen, uaarna. ze
eerst kikkertjes en Later nestjonge rruisjes a-
ten.
Gedurende februari 1-983 zag de auteur dominan-
tie-geuechten tussen ttttee marrtetjes. 0p 19 ok-
tobev. uerden 1-3 eíeren uit een oan de seluiL-
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plaatsen geVnaLd. Deze uerden uitgebroed ín een
pLastíc doos geuuLd met uuLkan'ísche aarde bíj
tenrperatur.en uan 23-27oC. Toen er in januarí
1984 nog geen ederen uaren uitgekomen uerd de
tenrperatuur uerTnogd tot 29-31oC. Op s0 en 51-

januarí (rn 103-1-04 daged kuamen L2 jongen uit
de L1, eiez,en! Deze uey,DeLden na B-L0 dagen en
uerden eerst 3 à 4 maaL met nestjonge rm,Ldsjes
geduang,tsoedez.d uoordat ze deze zeLfstand.ig gín-
gen eten.
Naja niuea ís een meer in droog en z,otsig ten-
reín Dootkomerd.e soott. De uíey, dieren uan de
auteuz, uoyden ge?nuden in tez,raria (ca. L05x75u
60 cm) uada.Dan de bodem bedekt ds met zand. en
kiezeLs. En zijn sehnLiLplaatsen en er ís een
uatez'bak. De tentperatuut, uaz,ieey,t uan 34oC ts
zomers ouez.dag tot L5oC ín een ainternacht;
meestaL 26-30oC ouerdag en 20-24oC ts naehts.
De dieren prefereren rm,r.ízen aLs uoedseL maar e-
ten ook ratten en latikens. )ok kaníbaLísme en
ophiofagie (sLangen eten) komen uooy,! Het uoe-
ren Dan Leuend.e proo'i heeft als nadeeL dat er
rngaL eens bijt- en oechtpartíjen ontstaan.
In de uinter uan 1982/1983 Liep de ternperatuur
geduz,end.e drie maand.en tetwg tot 1-5-22oC, rlaaz,-
bij de slangen diep ín Vrun schuiLpLaatsen ble-
uen. fn maant L9B3 uerden de sLangen ooergezet
dn een tey,z,arium met een eonstante tentperatttut,
oan 25oC. Op B, L6 en 17 maart uerden copuLa-
tíes uaatgenomen, u)aayna op 2 mei 6 beuz,uehte
en 6 onbeuruehte eieren en op 4 mei 5 beutwchte
en 5 onbeuywchte eieren uerden gelegd. De eie-
ren uey,den beby,oed in een pLastic doos met
daarín iets uoehtig uermicuLite, bij een tenrpe-
ratuur uan 30oC. Na 59-60 dagen la,tamen 4 jongen
uit, een dier stierf in het ei. Een mtáer
urouutje, dat
juni B eieren

h'tee jaar was, Legde op 21
eird. augustus u'ttktt)anen.

pas
die
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Enige jonge díeren aten direkt rn de eeyste
uerueLLíng zeLfstaná.íg nestjonge rruisjes, aná.e-
re moesten korte tijd gedwangzsoederd worden.

Ha1 tung und Nachzucht von DasypeLtis scabral
Kulmus. Salamandra (1984), Vol. 20 (1): 11,-20.
In dít attíkeL uordt het opgroe'íen oan en het
lo"teken met DasypeLtis scabna beschneuen. Het rn'
íarcken begon met het Leggen uqn zes eíeren door
een pasgekocht urowttje. Een prou'ttie uit dit
LegseL heeft Later in dv,ie iaw, oiif Legsels
geproduceerd, resuLterend in 44 jongen (udt qZ

eíeren). VoLaassen díez,en uerden geVuisuest ín
tev,raz,ia (B0o50sB0 cm) met aan dríe kanten gLas
en fíjn gaas bouenop. op de fudem Ligt zand en
aayde. In een deeL hieruan Lag een 1-5 Watt uer'
uarrníngskabeL. Met behuLp uan een therrnostaat
uer.d de bodentenrperatuur op 300C gehouden. Ver-
uarrning en Lícht ua?en dngesetwkeLd uan 07.00 -
19.00 uut,. De uerLichtíng bestond. uit dvíe IL-
Larnpen (Tru Líte 20 Watt, Gz'o-Lun 25 Watt,
Warm-uhdte 25 Watt). De tev,raria werden eens
per ueek besproeid, de reLatieue oochtigheíd
bedtoeg 40-70%.
De auteur prefereert de serueeL uoLuassen urowt-
bjes soLitair te huisuesten, uant aLs ze sqtnen
in een terrarium zitten zijn ze zeez, oru.ustig
en proberen contirn't te ontsnappen(de auteur uer-
moedt dat dít te maken heeft met getu,en uer-
spreid door de grote cloaeaLe gew,klíeren).
DasypeLtís eet aLLéén eíeren (dus niet proberem
te &'tanguoeren met rmtizen, sLakken of ua|. rho.n.

ook). Het 'is beter om de díeren nelatíef kLeíne
eieren te geoen, omdat het uoorkomt dat een
dier dat een (te) groot ei eet, te ,ermoeid is
om de scVnaL te breken en het ei ueen uitt'turgt.
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SLaLgengrootte

Net geboren

Tot 30 crn

Varwf 30 cm

Varwf 40 em

Varnf B0 cm

E?glgotte
Zebr.auink

Karmrie

KuarteL

Du1:f

Kíp en fazant
De sLarryen zijn serueeL uoLuassen aLs ze 2-3
jaaz, oud zijn. Paringen gebeuren uaak ooerdag.
Het eez,ste uromttje Legde Lnar eerste LegseL
(B juní 198L) ongeveer een jaar rtrt de eey,ste
paringen (1-S juní L980). Beuruchte eieren zijn
ouez, het algemeen groter (40-45x15-L7 ntn) dan
onbeuruehte (ongeueer 30177 rnn). ttet 'incubey,en
duttt,t ongeueer 58-65 dagen bi.j 28-300C.
Pasgeboren slangen zíjn 21-28 em Lang en uer-
uelLen uoor het eez,st L-3 aeken rm. de geboor.te.
De ionge sLangen worden gehuisuest in tront-
srnppingsorijet ternaria (Z0rS0r40 cm) onder
dezeLfde kordities als oudez,e díeren.
Het gesLaehtsonderscheid ds het duideLíjkst aan
de deeLs mee-oeroeLde hemipenes aan de iey,ueL-
Ling ziehtbaar, De eeyste kLeine eier.en uorden
enkeLe dagen rn de geboorte, uooy de eerste
uez,ueLLirry, gegeten,
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