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fn deze mtbníek uordt lJ getnforneeyd ooer níettue
Lítenatuur op het gebíed van tewayítowerzorging
en de egstenwtíek oan sLoryen. )ok l<sn (op speeí-
aaL uerzoeU af en toe een Literatuuropgaaf ge-
pLaatst r,tonden ooer de deternínatíe oan de eLangen
iqt een bepaald Land of tan'een syetematieehe
g?oep. Típs ooor níeuue Litenaktur en boekbesp"e-
kingen ingezond.en door Lezere zíjn oan lnrte weL-
kon. Redakteur: Ed fuíi.st, Voorstraat 67, 351.2 AK
Utneeht. TeL. 030-3L9347.

Die Zwangsernáhrung bei Slangen m'ittels Sonde und
Htihnere'i ; Gerd Rothfuchs. Herpetofauna (Ludwigs-
burg), L98?, Vol . a (2I): 31-34.

Et zuLlen ueínrg slangenhouders zíjn die hun
d.íeren n'tet ooit eens hebben moeten duanguoeren
bíjuoorbeeLd omdat de dieren ziek uan"en, de rn-
l<teek níet uilde eten of de díeren plotseling
zondev' duídeltjk aaru'síj sbay.e yeden uermagerden.
De auteur pLeít in dit artikeL uooy, het &'sang-
Doeren met uLoeíbaaz, uoedseL in plaats Dan met
uast uoedseL. Het uoeren met uast uoedseL be-
tekent ooov, de dieren meerdev,e ueruelende en
pijnLíjke Vtandelingen tem,síjl bij het uoeren
met behulp uan een sonde behalue het openen
uan de bek en het ínuoeren Dan de sonde het
dier uan Dez,dev,e íngrepen uerschoond blijft.
Op deíe maníey, kunnen ook eentsoudíge uítamtnen
en medicamenten toegeuoegd uorden. Het spek-
trum Dan uLoeíbare uoedíng uarieez,t uan Ders
bLoed tot het kíppe-ei.. ALLeen bíj gnotere díe-
Ten, uaerbt,j ook de sonde een grotere dt ameter
kan hebben, kan ook fi.jngenaLen uLees of Leuer
gegeDen uoy,den. Dat echtey, eieren níet te een-
zijdíg zijn aLs uoedseL beui.jst de natuur met
een slang aLs DasypeLtis scabra, &)e uitsLuí-
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tend oan eieren Leeft. Het kíppe-ei heeft uoL-
gens de schrijuer aLLe eígenschappen die aan
ooedsel gesteLd kur,tnen uorden. Vooz,aL het eí-
geel heeft een hoge uoedingsuaarde, níet alleen
aan oet en eíuít maay, ook aan mineralen. De
uoedíngsuaarde uan een ktppe-eí komt ouereen
met de uoedingsuaaz,de uan ongeueer 50 g halfuet
rundulees. Níet uerzltegen mag aorden dnt met
een kíppe-ei een Salmonella infektíe ouergedz,a-
gen kan uorden maav, die kans ís er met onjuist
behandeLd uLees ook. Er uordt een uíhsoenige
beschri.juíng uan het uoez,en met de sonde gege-
'Den.

Eggs and Young of Pseudornja tertíLis tertíLis;
Richard t,Jells. Herpetofauna (Australia), 1980,
Vol. LZ (I)z 30-32.

Ten aanz'íen Dan deze sLang ztjn er ín de Litera-
tuun ueinzg gegeuens, oooral niet uat betz,eft
beschrijoing uan de jongen of de dttur uan ineu-
batie oan de eieren. De auteur uond een klein
ooLuassen oroutttje op 12 rtouemben 1979 (110 cn
tot aan de staart) dnt ev'ín eev,ste instantíe
niet alanger uitzag maan, uíteíndeLíjk l,L ederen
heeft geLegd. De sLang uerd ondergebracht in
een ooLglas tez,z'aniun ( 5011001100 cm) met aL-
Leen papíer op de uloer en een kleine kaz,tonnen
schuiLpLaats. Op 26 deeember aerd een gedeeLte-
Lijk ontuikkeLd eí geuonden en op I januarí
uerden 77 uitte eteren geLegd. Deze kleefden
níet samen. In de Literatuuy'uotdt uoor het
aantal eieren per LegseL 10-35 opgegeuen. De
eieren uerden ouengebracht in een klein bakje
bedekt met uochtig papier. en DertuJdrmd dooy, het
element 'Dan een elektrische deken. Na ongeueer
htee aeken aenden de eieren ouergebracht naaz'
een pLastíe bak geuuLd met uochtig sphagnum,
uladrrnee ze ook de rest uan de tijd uoortdtu,end
bedekt bleuen. De tenrperatu-z,en uarieerden tus-
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sen de 24-300C.
Op 24 maaï,t begon het uítkomen (na 74 dngen); 3
eieren uaren onbeunucht. Het uítkomen uan de
eieren duurde 4-B uuy,. Een uan de jongen uerd
dív.ekt na het openen uan het eí enutt gehaaLd
aaarbij bLeek dat de naueLstreng en resten Dan
de dooiez,zak nog aan de buík uastzaten. Eet
jong uerd ín een pLastic zak gedaan en uoehtig
gehouden en de aara'lezige v,esten uerden geduren-
de de uolgende dr,íe uten ín de buikholte terug-
getrokken. Dit zou ey, op kunnen uíjzen dnt het
openen oan het eí en het naav, buiten komen Dan
alLeen de kop het terugtz,ekken uan de y,esten
Deroorzaakt of uergemakkeLíjkt. Dit zou dan ook
de Lange duuv. uan het uítkomen uerkLar.en. 0f
dít echter bíj aLLe eieren zo aas uerd niet ge-
kontroLeey,d. De jongen hadden een Lichaamsleng-
te uan L95-250 tnm en een staaz,tlengte uan 40-50
nrn; het geuicht uas 4,71-7120 g. Ey, uez,d ook
nog gekeken near de reaktie Dan de jongen op
nadey,ende Doonner>pen. Geen Dan de jongen rea-
geerde op een rm.derend potLood, behaLue met uat
tongelen. Een rndey,ende hand deed een jong rea-
geren met dreígen en bíjtpogtngen totdat het
moe uey,d en ueguluchtte, uaarbíj het nog uel
bijtpogtngen bLeef doen indíen de hand te dicht
rnderde. De oueríge jongen uLuchtten alleen
maaT,.

Pseudocerastes pensícus fieldí (Schmidt) jm Terra-
ri um; l'li chael Lehmann. Herpetof auna (Ludwi gsburg ) ,
1982,'Vol . 4 (21):20-22.

In tegenstellíng tot de bekende bnutrnchtíge
dieren heeft de auteur een paantje creme-kleu-
z,íge dr,eren. Het mannetje ís met 75 cm, 10 cm
gz,oter dan het urowstje"en heeft een duidelíjk
kz,achtíger uítzíende Lt chaamsboas. Het uz,ou,t-
tje heeft een opuaLlende hlee cm Lange zuarte
staar.tpunt. De díey,en uan de auteuu,, die aL
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meerdere jaren op de Uniuev'stteít oan TeL Auiu
uaren geVtouden, aerden bíj aankomst ín tuee
kunststoffen bakken (s5x1Brz0 cm) onderge-
bracht en aten de isoLgende dag aL een uoluassen
muis. De slangen hebben tot nu toe aLtijd goed
gegeten en zelfs geen zomerse uastenpeníode g.e-
houden. De slangen kr,íjgen maav, 7 à 2 muízen
per maand, dit om ueruetten te uoov'komen. Na
tnee maanden uerden de slangen oDerlgezet tn lzet
definítieue teruaniun (700150150 cm). De zn-
richting hieruan bestaat uit oastgemaakte ste-
nen uaaronder de dieren kunnen schuiLen en een
bodembedekkíng uan 5 cm l<'tav,tszand. Een hoger
gelegen uoov,uítstekende steen is zo gemaakt dnt
de dienen er het Lícht en de bodermseruaz.míng
kunnen uermíjden. Een gedtLrende korte tíjd aan-
gebz,achte kLimstz.onk kreeg geen aandneht. De
uenLíchtíng gebeuu,t door tuee PhíLips T.L. Lam-
pen (TLD 1BW/33) en een 40 l'/ gloeíLanrp. De uoor-
schakeLapparaten Dan de T.L. Larnpen zorgen Door
boderwem'larm't ng. Deze uen larmde pLaatsen uoz'den
dngelijks opgezoeht. De díev'en zíin 's nachts
aktief. Het uoon deze díeren typische síde-
uíndíng uertoonden ze alleen bíi plotselinge
uerstoz,ing. De slangen uerueLlen 1 of 2 keer
per jaar. De temperatuuy'ís ouerdag 2B-320C ents vtnchts 1B-200C. }ndnnks de rustíge aard uan
deze sLangen moet men toeh zeer goed oppassen
dnnr er nog geen seï,um uoorhanden ís !
De uolgende maatv,egelen zijn uan gunstíge ín-
uLoed op de paringsbereidheíd. Een dalende tem-
peratuur. uan 300C (oktobey,) tot 250C (decembez,)
uov,dt bereiki door het uerkorten uan de belích-
tíngstijd. De Líchtíntensiteít aordt uermindey,d
door het uítschakeLen uan de 7.L., met de daay,-
bij behorende bodemueruarmíng, uarnf mt dden
november,. fn december uordt gedw,ende 5 uur ge-
dernpt beLicht, bíj 23-250C, uaanbi.j de slangen
zich, dícht opeen gerold, onder de gLoeíLarnp
Deniarmen. ALs het Licht uit is, ís de ternpera-
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tuur 200C ouendag en 7S0C ts naehts. Varnf be-
gín januaz,í ís de gloei.Laïrp Z uur per dag aan
en uanaf VnLf maart is ey, een uolLe&)ge beli.ch-
tíng uan 70 uu,t, bt,j ternperatuy,en uan 2Z-500C.
0p deze man'ter kuam het op 1 april ts auonds
tot een copulatíe. 0p 15 aprtl nam het uz,ouutje
uoor het Laatst een muís aan. Aan het einde uan
meí begon het uy,ouutje onr.ustig rond te kruípen,
L)aarna de auteur een bak met uochtíg sphagnun
ín het tey,r,arium zette. Echten pas op de och-
tend uan 10 julí uey,den 15 samengekleefde eíe-
ren geuonden (na 107 dagen uewnoedde zuanger-
schap) op de eerdey, beschreuen uootuit stekende
steen. De eíey.en uerden ouergebz,acht ín een
by,oedz,uimte op een mengsel uan zand en turf en
met uqt turf bedekt. De ternperatuuz, bedroeg
2B-300C bíj een Luchtuochtighetd uan B0%. Na
17 dagen gíng het eerste ez open en ín de uol-
gende h,tee dage.n kuamen er nog S uit. De duur
uan ut,tkomen bedy,oeg B-25 uur,. Het geaicltt uan
de jonge slangen bedroeg 5,6-5,1 g bij een Leng-
te oan 15-16 cm. Van de ouert,ge eiey,en L)aren er
4 onbeurucht en beuatten er 5 uolLedíg ontuík-
keLde maar dode jongen Dan J,7-4,2 g en 74,5-
75,5 cm. De jongen uaren grijsgroen en uerryel-
den nn 12-14 dagen uaar.bij fellere kleuren te
uoot,schíjn kaamen. Aangeboden uoedsel uerd ge-
aetgerd zodat de auteuy, besLoten heeft eens per
ueek met z,undey,hart te ds,sangiuoeren.

De boomsnuffel aar (nrgophis nctsuto); l. Zwinenberg.
Aquariumwereld (1976), 29 (i): B-10.

Deze slang (met de uoLgende sgnoniemen: Ahaetul-
La nasuta, en Dendz,elaphis nasutus) behooy,t tot
de opístoglypLte slongJen en is dus in príncipe
gt-ftig. De sLang komt uooy, ín een aantaL Az.ía-
tísche Landen en Leeft Doornamelijk ín regen-
tiouden, op en tussen takken en tuíjgen Dan Door,-
namelijk struiken. ALs uoedsel kan men hagedís-
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sen, kikkers, uogeLs en klelne uarmbloedígen
aanbieden.
Deze oooviuípare slang kan uorpen geoen tot ca.
22 jongen, uaarbíj de jongen 31-45 cm Lang zíjn
en na ongeDeer 2 ueken uoor het eev,st uev,uellen.
De jonge dzev,en kan men kíkkev,s of nestjonge
muizen aanbíeden. De uoluassen dieren uez.Langen
een v,uim en goed beplant tery'aríum, dat regel-
matig gesproeíd uordt, met een tenrperatuur uan
22-260C. Een bodermseruarming Líjkt ouerbodíg

Leptophis ahaetuLla, een onbekende boomslang
uit tropisch Afrika; A. Zw'inenberg. Aquarium-
wereld (1976), 29 (4): 78-83.

Deze slang behoort tot de aglyphe Coluby,t,dae.
Doch ondrznks dnt de gíftanden ontbreken heb-
ben deze sT,angen uel Licht gíftíg speeksel,
dodeLijk Doov' hun prooídieren, uoor de mens
píjnlíjk en met bloedíngen tot geuolg. Deze
slang heeft een . groot uerspreídingsgebied
ín Midden en Zuid Amev,ika en Leeft bíj uoot-
ketu, in tz,opische regeru'louden of andez, plan-
tenr,íjke gebieden met een hoge relatieue
Luchtuochtigheid. De sooz,t ís outpaar en
Legt 3-10 ei.eren. Het uoedsel bestaat Door-
namelijk uit boomkikkens en boombeuonende
hagedissen, in geuangenschap echter ook mui-
zen. Waarschtjnlijk hebben de díeren een tem-
penatuur uan 24-300C nodíg en een hoge reLa-
tieue Luchtuochtt ghet d. ALs bíjzondey,heden
uorden nog Dermeld dat perioden uan uoedsel-
aeigering Doorkomen uan ongeueet, 70 maanden
en dat, aan de staart oastgehouden, deze met
aeíníg bloeduez.Líes kan afbreken, echter hij
groeít niet meer aan.
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