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ïn deze mbníek uordt U getnforneerd ouer níeuue
Líteratuuv op het gebied oan tenraríwmserzorging
en de eystematíek oan slotgen, )ok l<an (op speci'
aaL oerzoeU af en toe een Lítenaà,ntropgaaf ge-
pLaatet unnden ouen de detenninatíe oan de sLangen
oan een bepaald Lanl. of DCn een eystematíeehe
groep. Iips ooor nieuue Literaktur en boekbespre-
kingen ingezonden door Lezene zijn uart horte uel-
kom. Reda.kteur: Ed Prilst, Voorstraat 67, 3512 AK
Utreeht. IeL. 030-319347.

Boekbespreki ng door K.R.G. I^lelch

Checklist and Keys to the Terrestrial Protero-
glyphs of the World (Serpentesz ELapidae - Hyfu:o-
phiídne). P. Go1ay, 1985. Elapsoidae Fondatjon
Culturelle, Genève. 91 blz.

Een boek, dat zoueL klein uan formaat ís aLs
Dan aantaL bLadzíjden, maan, meteen índyuk maakt
op de Lezer. fn het boek staat een Líjst uan de
genera uan pz'otez,ogLyfe slangen uan de uereLd,
geuoLgd door een Líjst oan de genera met aLLe
erkende soorten erbi,j. Er, ís een determínatíe-
tabel uoor de soorten uan eLk gesLacht opgeno-
men; bíj soorten met erkende ondev,soorten ís
een uev'dere determinatíetabel gemaakt. Voor de-
genen die met de pr.aktíjk te maken hebben of
met museumuerzamelíngen, ís dit een onmísbaar
uerk. Toch heb ik er uat kz,ítische opmerkíngen
ouer te maken:
1. Voor eLke soort is de or.igíneLe nadrn, sehríj-

Der en het jaar en de pLaats uan ontdekkíng ge-
geDen, maar ik uínd het jarmner, dat de nulvners
uan de bLadzíjden er niet bi.j zíjn oerrneLd.

2. Aan het begin uan het boek is een korte in-
Leíding. fk zou het essentíeeL hebben geoon-
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derz Crtt er iets ouer de gehanteende famíLíe- en
geslacli;síndelíng zou hebben in .qestean.

3. Het boek uan WeLLs en lleLlington (1983. A

synopsis of the CLass Reptilía hl Australia.
Austv,aLíctn JcurnaL cf Herpetology 1: 73-L29),
ciat uel.e oprnez,ktngen o,:er de klassifíkatíe
uan Austt,alísalte gíi-sLanlien maakt, is gene-
geez,d.

Boekbespreki ng door K.R.G. l,rlelch

The Venomous Snakes of the |lear and Middle East.
U. Jogger, 1985. l^liesbaden, 115 blz.

fedev'e herpetoloog moet uei' /.,Líi zijn' dat er
uíteíndelijk een boek bestaat Door het identí-
fíceren uan de giftige slangen uit de stï'eken
Eggpte tot Tzrxktje en het Arabísch SchiereiLand
i;ot Pakt,stan.
iíe een korte introduktie ís er een Liist uan de
slangen, díe genoemd aorden in het boek. Dít
uov,dt geuoLgd door een reeks bescfu'íjuíngen uan
eLke sr:ort : klassifíkal;í'', ztergiftt-gíng suer-
scLtíinselen, biotoop en L)erí;f)Teídíng. Aan het
eind uan het boek zijrt er lier, alLemaaL i.ndt'uí-
dueel belangriike aanhangseLs : naiuurLiik dieet/
gepr.ej'ereerd ttoedseL; t'oot'tplarztíng; gif; be-
schíkbane antígr,f. Het boek eíndigt met een
stel Landkaarten uan de oerspreidingsgeb'Ledert.
Voor degenen ciíe getnteresseerd zt in in de gif-
ttge sLangerL uit d.eze 1i'ebt.ed.en, ís dít een es-
sentieel en belangríjk boek.
Er zijn toch ueL een p(rar kritísche opmerkíngen,
díe t;k er oDer moet maken:

1. De Lacttste paar bladzíiden Dan de hoofdtekst
zíjn eerL tTaronomisclte samenuatting'. Ik
uírLd hat janrmer dat de probLemen, die u)aren
ouergebLeoen, níet aarerL oogelost, ooov,dat
het boek uas u'itgegeuen. Het boek zou ev' aL-
Leen nog belangrijker doon zt,jn geaorden.
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2. Het engeLs dat in dit boek gebz,uikt uoz,d.t is
uaak erg gebrekkíg, mear de l<,saLiteit uan
het boek gaat ez, nauuelijks door. op achteruít.

Zuchterfolg be'i der selten gehaltenen Transpecos
Natter ELaphe suboeuLarzs; R. N'iederhauser. Herpe-
tofauna (Ludwigsburg), 1984, Vot. 6 (3i): 31-34.

In aug'ustus L997 kuan de auteur in het bezít
uan tt,tee nakueekd.iez,en ELaphe subocuLarís oan
60 en 70 cm Lengte. Deze, in de natuur in urdj
droge en y,otsachtíge omgeu.ing uooz.komená.e sLan-
gen, denden gehouden ín een uoestijntez,r,aríwn
(90n5h60 cm) uaarin de tentpez.atuuz, ouerdag 2Bo
C ents naehts 20oC bedy,oeg. Et, zijn een 20 W

dagLicht-fL en een bodemueyuarmdng aarn,tezíg. De
bodem is bedekt met een dunne Laag turf met
daarouer een 5 em dikke Laag kíezel. Decoratie
met beVaLp Dan planten i.s bíj oudez,e, zuaardez,e
díeren níet te hanÁVnuen. Er ís een kleín ua-
ter.bakje, dat eehtey na een maaltijd Door u.íey,
dagen uordt weggeLnald, omdat i,ndien de diez.en
gedurenÁ.e díe tíjd d.z.ínken, de prooí ueer uordt
uitgebraakt! De dienen zijn ts nachts aktiey.
fn september kreeg de auteur er een paartje
uiLduarLgdieren Dan ca. L30 cm Lengte bij. fn
maaz.t 1983 uerden deze bi.j het andere uy,ouutje
in het tery,atium gezet. Par,.ingen uerden niet
ua,az,genomen. lleL uey,d het urouutje daarna sneL
díkker. Op 24 juli. uez.den 4 eíeren geLegd ín
een specíaal daaruoor ín het terz,arium qezet
kístje met uochtig substraat. De eíey,en"uerd.en
ouergezet ín een doosje met uochtig uez,mdcuLíte
en dit uez,d in het terraz,iutn gezet. De tenrpera-
tuuv, oarieey,de uan 22-2BoC, de reLatíeue Lucht-
uochtigheíd uas steeds hogez. dan g0%.
Na 96 dagen kuqnen de jongen uit (j.0-L1 g, 29-
31" cm). Ze DerueLden na i-S dagen, aaarna. ze
zeLfstanáig een pasgeboren ,mr7sjb aten. Na een
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poos uerden de uen)eLLingen steeds moeíLíjker,,
maar TLC: uerhogíng uan de oochtigheíd en uat
rruLtíuitanine uerd dit ueev. beter.

Ei ne neue Art des Vipez.a berus-Komp1 exes aus der
T[irkei; l,.l. Bijhme & U. Joger. Amphibia-Reptil ja,
1983 (4): 265-27L.

In dit artikeL uordt een nietu'te Vípera-soov,t
beschreuen ondanks het feit dat dít aan de ?nnd
uan sLeehts één exernpLaar gebeurt. Het dier
komt uit noorduest Turkije, noordeLíjk uan Ada'
pazari, en fuíjgt de soortnaan Vipera banani.
De nieuue soov,t ond.erseheidt zích uan:
1-. Vipez,a berus, Vipera kazrnkoui en Vipera ut'-

siníí door o.a. een groter aantaL ond.er-
staartscTwbben;

2. Vipera ursinii en Vipez,a kaznakouí door een
groter aantaL buikscLu,Lbben;

3. Vipera aspís doordat eï, maar één r,íi suboeu'
Laz,en is;

4. aLLe andez,e soorten dooz. uítte supraLabiaLen
en een heLgele staartonderzijde.

De mogeLijkheíd uan hybz,idisatie uordt bespro-
ken maav, Der\norpen, u)ant er ltaren oorspronke-
Li,jk dri,e gelíjk uitzíende diev,en.

Viermal ige Eiab'lage von Natvíx mauv,a (Linnaeus,
1758); J. Willsch. Herpetofauna (Ludw'igsburg),
1984, Vol. 6 (32): lg-?L.

De auteuï, Lteeft deze sLangen in een paLudarium,
uaaruan híj om de anÁ.ere dag het ttater. uer-
uerst. SetruíLpLaatsen zijn aam'tezí7. VerLicht
uordt met be4ruLp Dan TL-buizen en een gLoeíLunp
uaardoor pLaatseLíjk de tenrpez.atuuz. 2B-32oC be-
draagt. De uerLichtíng is L0-1-4 uur aan.
I s lldnters oueru'íntey,en de dieren 3 à 4 maanden
bij S-lOoC. De dieren worden eens per ueek met
uis geuoerd. Dz.aehtige uiifies stoppen 5-10 da-



gen uoor het Leggen Dan de eieren met eten.
De eiey,en uorden uitgebtoed bíj 2BoC en 95% y,e-
Latíeue Luehtuochtigheid. ALs substz,aat díent
uitgekookte turf . )oit is bi.j de auteur een
snel gegroeid urouutje uan 11" maanden gedekt,
dat rn 1$ maand. 4 eiey,en Legde, uaaruan ey. één
uítkuan.
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