
LITERATUUR
fn deze tabríek wrdt Il getnforneerd ooer níeuue
Líteratutn op het gebied Dan terranítuwerzongíng
en de systematíek uan sloryen. )ok l<an (op speei-
aaL uez,zoek) af en toe een Literahnttopgaaf ge-
pLaatet tnrden ooer de deterrninatie ocn de slangen
ían een bepaaLd Land. of DCn'een systematisehe
groep, Iips uoor nieuue Líteraktur en boekbesp?e-
kíngen íngezond,en door Lezers zíjn oan lnrte wel,-
kon, Redakteun: Ed fuíist, Voot,styaat 6L, 3512 AK
Utreeht. TeL, 030-319347.

Líasis abez,tisíí - ein seltener Terrariengast;
L. Trutnau. Herpetofauna (Ludwigsburg), 1984, Vol.
6 (28): I7-2t.

Lleendez.e uan deze s'Langen uov'den door de auteur
ín uez,schiLLende terraría (175r12011"42, 730r73r
80, 70170180 cm) gehouden. De tenrperatuuy is
ouerdag 2B-320C en ts nachts 24-269C. Van no-
Temben tot februaz,í ís de tenrpez'atuuy, L4aC La-
ger,. De z'elatieue Luchtuochtigheid ís 70-90%.
fn de tez,raría zijn klintakken, schuilpLaatsen
en een gnote uaterbak. De uerLichtíng, 100 Watt
reflektor Latnpen en 40 L,latt TL-buízen, is tíen
uur. per d.a.g aan. Er is een bcdermserntarming aan-
uezig (33-350C). Op de bodem Lígt een mengseL
uan zand en potgrond. federe tuee à drie ueken
uorden dode en Leuende rm.tt-zen, z,atten en kui-
kens aangeboden, Na dríe tot zes dagen is de
uertez,íng beëíndígd. fets bijzonders is, dat ha-
Ten, ueren, tanden en nageLs ín een slijnig bol-
Letje uorden uítgebraakt! Het Líjkt echtey, aL:
Leen te gebeut,en bi.j bepaaLde pz,oot en; sonrníge
indiuiduen alleen na grote natten, andere in-
di.uíduen alLeen na pLuirmsee.
De paríng uerd gestimuleend doordat een menne-
tje eníge ueken ín een tercaríum uerd gehou-
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den, dat 's nachts tot 20oC afkoelt. fn tuee
uan de dníe geualLen uolgde bíj reïntroduktt-e
een paT1,nq.
De eíeren moeten wonden uítgebz,oed bíj tenrpera-
ttu,en uan 27,5 -zBuC en 700% relatíeue Lucht-
uochtígheíd. Van L7 eieren díe bi.j 2B-500C in
een met uochtíg uermíeulíte geuulde plastic
doos uerden Qeïncubeerd, lq,lamen er uier uit, 7xa

72-74 dagen.
De rest uas uolledi.g onktikkeLd ín het ei ge-
stoz,uen.
De jonge slangen aten na de uerueLLíng dír,ekt
net behaarde jonge rmtizen.

Anspruchsvolle Schónheit - Anforderungen von ELa-
phe situLa an Lebensraum und Terrarium; H. Sigg.
Herpetofauna (Ludwigsburg), 1984, Vol. 6 (29):
It-20.

De auteu.r geeft een uitgebrei.de beschrijuing
uan de uerspreiding en biotopen uan deze soort.
Hij bespreekt ueLke kLeuruay,ianten er Doorkomen
en de probLematíek met betrekkt ng tot Ltet ut t-
gebreide uangen en uez,hand.elen uan deze dieren.
fn aansluiting op de beschrijuíng uan de omstan-
dígheden, die ui,Lduangdiez,en soms maandenLang
moeten ondergaan ooordat ze bíj een koopgrage
LíefLtebber aankomen, bescy'u,ijft de auteur
de rnodzaak uan het eerst Langdurig in qua.r,an-
taine houden oan deze slangen. KLeíne sterzele
terz,aria (40r20x25 em) met krantenpapier op de
bodem, een ruíme uatenbak en een bloernpot als
schuiLpLaats uorden gebruikt. De tenrperatuz,en
zijn afhankeLíjk uan het jaargetijde en bedra-
gen ouerdag 22-260C en 's nnchts 1-B-220C. B1:j
tenrperaturen bolen de 2B0C uoeLen de diez,en
zich níet meer pretti,g en gaan in het uater
Liggen. Vooral tast is uooz, deze soott zeer be-
Langríjk om uoedseLueiger,íng te uooz,komen.
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D'tanguoez,en dient aLLeen ín uitez.ste noodzaak
te gebeuren. Zo goed als aLLe wíLduangdier.en
hebben parasíeten. VeeL uiLduangdieren hebben
Longuorrn, een payas'íet, die in het tey,z,ar,íum
z,eehtstreeks besmettelíjk is uoor anáere diey,en.
Tegen Longwoz,m ís Panacur uaak ornterkzaam. De
auteuz, gebz,uikte met sueces Citaz,in en Citarín
L uan Bayez,, ook omdat dit gespoten wordt, uat
mírtd.er stress uoor de diey,en betekent.
Voordat een dier in uíntez.slaap gebracht mag
uorden, dienen de dieren op zijn minst parasie-
ten-ur.ij te zijn en op zijn Laatst enige maan-
den geLeden ooor het Laatst beVnndeld te zíjn.
De auteur pLeít uooz, het houden in paren, niet
meer, om onrust te uoorkomen. fiij bescVu,ijft
tuee sootten terrar,'ía, in beide is rwgelo'teekt.
Terraz,ium I: 95145180 cm; uít spaartplaat, ach-
terzijde uan aLuminiwnpLaat, met tuee 20 Watt
TL-bui.zen; een derde uan de bodem, díe bedekt
is met aarde en gz,ind., ís uezuarmd; er ís een
ruíme waterbak en er zijn klimtakken en meerde-
re sehuilpLaatsen. Terrarium II: 80140145 cm;
een konstruktí.e uít glas en metaal, met één 20
Watt TL-buis; de bodem ís bedekt met een tuz,f-
moLm-potgrond. mengseL; uerder aLs I. BeLangri.j-
ke ouereenkomsten tussen beide terraria zijn:
ueel uentilatie, een z.uime uaterbak, ueel
s chuilpLaat s en, dag Lí cht-ts eru ang ende I L-Lanp en
en op een koele pLaats een bLoernpot met Fícus
repens, die dienst doet uoor afkoeLing en ei-
afzet pLaats.
Eínd septenber stopten dan de meeste díenen met
eten. Bínnen drie ueken uerd de uerlíchtíng
naar zea uur teruggebracht en eind oktobev, ool-
Ledig uitgeschakeld. De ouem,:inter'íngsteïrperla-
tuuz. bedroe^g 10-15oC (bij oueruínter,íng tussen
de 5 en 10uC zijn bíj de auteur uíjf slangen
gestoz,uen) . VoLdoende uers uater en rust zijn
natuuz,Lijk uan beLang. De díeren ouem.,tinterden
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tot eind maart en bLeuen daarna nog 14 dagen ín
een onuerLícht terray,íum. Dan aerd Langzaam de
uerLíehtíng aan buíten aangepast. Ongeueer
een maaná. na de uínterrust begonnen de paríngen.
Enige ueken uooy het Leggen uan de e.ieren stop-
te het orouutje met eten en L0-1-4 d.a.gen teuoren
pertselde het oz,out'ttje nog een maaL. Begin juli.
uerden dnn dê eieren geLegd, ooornameLijk in of
bij de bLoenrpot, De eieren uerden ktmsbnatig
uitgebroed bij 25-280C, 90-1.00% relat'íeue Lucht-
uochtígheid. Dí,t duutde 64-73 dagen. Na de een-
ste uerueLLing aten ze diz,ekt pasgeboren rmtzzen.
)ok de jorqe díeren lndden ueeL rust nodíg, dtLs:
aLLeen in een bak;je. Gedurende de eey,ste tuee
uinters kregen ze nog geen uinterslaap.
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