
LITERATUUR 
In deze rubriek wordt u geinformeerd over nieuwe 
literatuur op het gebied van terrariwnverzorging 
en de systematiek van slangen. Ook kan (op speci
aal verzoek) af en toe een literatuuropgaaf ge
plaatst worden over de determinatie van de slangen 
van een bepaald Zand of van een systematische 
groep. Tips voor niew.ve literatuur en boekbespre
kingen ingezonden door lezers zijn van harte wel
kom. Redakteur: Jan Cor Jacobs, TesseZschadestraat 
6, 3521 XV Utrecht, tel. 030-935432. 

BOEKBESPREKING door Anton van Weerkom 
Handboek on the maintenance of reptiles in cap
tivity by Kenneth R.G. Welch. Robert E. Krieger 
Publ. Camp., Ine., Krieger Drive, Malabar, FL 
32950, U.S.A. 1987. Pp. i-v, 1-156. ISBN 0-89874-
830-5. Prijs: US$ 17,50 (gebonden), 

Dit boek is opgebouwd uit vier delen: 
Deel 1 behandelt alle aspekten van het terra
riwn houden, van overwegingen hoe een reptiel 
te huisvesten uit het oogpunt van voedingspro
blemen tot voortplanting. 
De aanvullende notities in deel 2 betreffen het 
bijhouden van gegevens, de kweek van meelwormen, 
fruitvliegen en krekels, eenvoudige aanwijzin
gen over de gezondheidstoestand van reptielen, 
en de speciale problemen van woestijnreptielen. 
In deel 3 wordt de verzorging van reptielen toe
gespitst op een aantal soorten. Voor wat de 
slangen betreft worden behandeld: de slangen 
van het geslacht Eryx, Boiga dendrophila, Colu
ber constrictor, Drymarchon corais erebennus, 
Spilotes pullatus en Trimeresurus albolabris. 
Deel 4 bestaat uit een soortenlijst die ver
wijst naar andere literatuur. 
Het boek wordt afgesloten met een paar appendi-
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ces: 
Appendix 1: Giftige colubriden; 
Appendix 2: Een tabel met gegevens over het uit
broeden van reptielen-eieren; 
Appendix 3: Tijdschriften en herpetologische 
verenigingen van de wereld. 
De bibliografie van het boek beslaat 4? pagi-
na's. Het doel van de auteur is een aanzet te geven 
tot een min of meer kompleet handboek voor de 
terrariumhouder. Hij hoopt dit te bereiken door 
bijdragen en ideeën van de lezers in toekomsti-
ge edities te verwerken. 
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