
LITERATUUR 
In deze rubriek wordt U ge!nformeerd over nieUüJe 
literatuur op het gebied van terrariwrrverzorging 
en de systematiek van slangen. Ook kan (op speci
aal verzoek) af en toe een literatuuropgaaf ge
plaatst worden over de deterrninatie van de slangen 
van een bepaald land of van een systematische 
groep. Tips voor nieuwe literatuur en boekbespre
kingen ingezonden door lezers zijn van harte wel
kom. Redakteur: Ed Prüst, Voorstraat 61, 3512 AK 
Utrecht. Tel. 030-319347. 

Ergänzende Angaben zur Haltung und Zucht von Vi
pera ammodytes; Horst Holzberger. Herpetofauna 
(Ludwigsburg), 1980, Vol. 2 (9): 32. 

De auteur beschrijft een mannelijk exemplaar 
dat hij van juni 1973 tot juli 1977 in zijn be
zit had en in die tijd groeide van ca. 65 em. 
tot ca. 90 cm (gewicht 280 gram). In deze peri
ode at de slang 72 muizen en vervelde 10 maal. 
De auteur bezit 2 mannetjes en 1 vrouwtje. Hij 
voerde nooit met een voederpincet, dat hij ech
ter wel bij de hand hield, indien -twee slangen 
tegelijk een muis wilden opeten. 
In de nacht van 4 op 5 april 1975 moeten beide 
mannetjes om het vrouwtje gestreden hebben, wat 
te zien was aan de "chaos" in het terrarium. 
Op 14 april 1976 werd een paring waargenomen 
tussen het grootste mannetje en het vrouwtje. 
Begin mei 1976 werd het vrouwtje dikker. Pre
cies 113 dagen na de paring, op 5 augustus, wer
den 7 jongen geboren (lengte: 20, 22 en 23 cm, 
gewicht: 7,0, 8,21, 9,80, 9,85, 9,90, 
10,30 en 10,50 gram). 
Vijf dagen later stierf het vrouwtje, waarbij 
na het openen van het lichaam, 4 volledig ge
vormde en dode jongen (lengte 22-23 cm) gevon-
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den werden. Het enige jong dat de schrijver 
zelf hield, at d:Pie weken na de geboorte een 
Rana esculenta en werd hiePmee gevoerd tot hij 
nestmuizen aannam. 

Erfahrungen mit der Mangroven-Nachtbaumnatter oder 
Ulaburong (Boiga dendrophila); Klaus W. Neier. 
Herpetofauna (Ludwigsburg), 1981, Vol. 3 (12): 
19-20. 

De auteur wijst eerst op het gevaar van opisto
glyfe slaY1..gen. Onder andere Robert Mertens 
werd door zo'n slang gedood. 
De slangen van de auteu.r waren aktief van 22.00 
uur tot 03.00 uur. Als voer werd aangenomen: 
kippeëieren~ kuikens~ muizen en dooP de grotere 
exemplaren (tot 240 cm) ook ratten. De voeder
dieren werden van te voren altijd gedood om het 
risico van verwondingen van de slangen te voor
komen. 
Het terrariwn moet ruim en hoog zijn. De lucht
temperatuur schommelde tussen 28 en 35°C over
dag. Gedurende twee maanden per jaar lag de 
temperatuur' 6 graden lager. De relatieve lucht
vochtigheid lag tussen de 60 en 95%. Verder was 
er een droge, warme plek aanwezig en een grote 
verwarmde waterbak. Er werd regelmatig ge
sproeid, wat vaker tijdens het ''moessonseizoen'~ 
iets wat voor een natuurlijke levenswijze nood
zakelijk is. Ondanks het feit dat Boiga dendro
phila 's nachts aktief is, schijnt het goed te 
zijn om overdag felle, U.V. bevattende TL bui
zen te gebruiken. 
Als Boiga-soorten moeilijk houdbaar zijn, voor
al in het eerste ja,a,r, zou dit voornamelijk te 
wijten zijn aan de slechte behandeling door 
sorrmige handelaren. 
De slangen van de auteur waren slechts zelden 
a.gressief, overdag nooit. Als ze 's nachts ak
tief waren, vielen ze hem wel aan, maar ze be
ten hem niet. 
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