
• ARTIKELEN 

Samenvattingen lezingen Slangendag 1996 

Voeding van slangen, een belangrijk onderdeel van de verzorging 

Ron Kivit 

De Braziliaanse regenboogboa, een mooie terrariumbewoner. 

(Epicrates cenchria, Linnaeus, 1758) 

C.M. Langeveld 

• RUBRIEKEN 

Mededelingen 

Herpetologia 

Moeilijkheden bij het verkrijgen van sera 

Johan Mavromichalis en Si/via Bloem 

Vraag &Aanbod 
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IN MEMORIA Dl UNO Dl NOi, 

IN GEDACHTEN EEN VAN ONS-

ENZO PEZZANO 

Ancona, 12-12-1953 Hoorn, 30-08-1996 

Natura Jocorum 

iussit ut immunes mixtis serpentibus essent 

E Lucano (Phars., IX, 897) 

CIAO PEZ 
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~EDEDELINGEN 

Van de 'Western Austalian Society of Amateur 
Herpetologists' (WASAH) ontvingen we de volgende 
mededeling: 

• A GUIDE TO THE REPTILES AND 

FROGS OF THE PERTH REGION, 

WESTERN AUSTRALIA 

door Brian Bus/:J, Brad Mar,yan, Robert 

Bro1,vne-Cooper and David Robinson. 

Uitgegeven door University of Western 

Australia Press 

Perth (hoofdstad van de grootste staat van Australië) is 
een van de meest geïsoleerd liggende steden ter wereld. 
In het gebied rond deze stad vind je een ongelooflijk rijke 
herpetofauna. Met 226 pagina's, gedetailleerde beschrij
vingen van elke soort, duidelijke kleurenfoto's, identifica
tiesleutels en een uitgebreide verklarende woordenlijst 
hebben de auteurs een schat aan informatie over de kik
kers, schildpadden, hagedissen en slangen die dit gebied 
bewonen, bijeengebracht Een 'must' voor de bibliotheek 
van elke herpetololoog/natuurliefhebber. 
SlechtsAus$ 20.00 (+$4 verzendkosten) per stuk.Stuur 
uw bestelling en een betaalopdracht/cheque in 
Australische dollars naar:WASAH, 169 Egina street, Mount 
Hawthorn 6016,Western Australia. 

• BIJEENKOMST VOOR HOUDERS 

VAN REPTIELEN EN INVERTE

BRATEN IN FRANKRIJK 

De Vereniging 'S.O.S. Reptile' nodigt u uit tot het bijwo
nen van de eerste bijeenkomst voor houders van rep-

tielen en invertebraten in Ozoire la Ferriere (in de buurt 
van Parijs, Frankrijk) op 5, 6 en 7 april 1997. De bedoe
ling van de bijeenkomst is het tentoonstellen, verkoop 
en ruilen van de betreffende dieren. Een registratiefor
mulier of meer informatie kan aangevraagd worden bij: 
'S.O.S.Reptile',StéphaneTriqueneaux,22 Rue de la Grande 
Montagne, 02310-Nogent l'Artaud, Frankrijk.Tel/Fax: 
03 23 70 68 53. 

• SMUGGLED-2: WILDLIFE 

TRAFFICKING, CRIME AND 

CORRUPTION IN AUSTRALIA 

Dit boek is een vervolg op de omstreden best-seller 
'Smuggled -The undergroundTrade inAustralia'sWildlife' 
door Raymond Hoser. 'Smuggled-2 beschrijft de betrok
kenheid van natuurbeschermers in Australië en elders in 
de illegale handel in de Australische flora en fauna. 
'Smuggled-2' is met name bedoeld voor diegenenen 
die zich zorgen maken over de georganiseerde misdaad 
en handel in Australische flora en fauna en het natuur
beheer in Australië. Het boek omvat 280 pagina's en meer 
dan 100 illustraties gedrukt op 80 grm papier. 
Stuur uw bestelling en een betaalopdracht/cheque in 
Australische dollars($ 24.95 per boek) naar: Kotabi P/L, 
PO Box 599, Doncaster;Victoria 3108,Australia. 
Overige boeken van Hoser's eerdere best-seller 
'Smuggled -The undergroundTrade inAustralia'sWildlife' 
en 'The Hoser Files -The fight against entrenched offi
cial Corruption' kunnen besteld worden voor$ 20 per 
boek, bij bovengenoemd adres. 
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