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deze mtbríek wrdt lJ getnforneerd otsen niemte
Líteratuur op het gebied uan ternariwmserzorgíng
en de eystematíek oan slutgen, )ok l<an (op epeei'
aaL uerzoek) af en toe een Literakruz'opgaaf gepLaatst uorden ouen de detennínatíe oatt de slangen
ian een bepaalÀ Land of oan een systematísehe
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0bservations on the Yellow-Bellied Water Snake
(Nerodía erythtogaster flauígaster') ; S. Housefield.
Herpeti'le (1982), t/ol . 7 (a): 23-24.
De schr.ijuev, kocht een paartje uan deze sLangen,
díe bíi nndere ínspektíe een paar onregeLmatigheden uertoonden. Het mannetie had een troebeL
oog, dat bedekt uas met meendere oude ueruelLíngen; uerdev, een kleín abcesie en íets sehub'
z,ot op z'n buik. Het urowttje had ook een troebeL oog en maakte een goede kans zuanger te
zijn, het achterste dez'de deeL uas iets gezaolLen. Beíde sLangen uerden in een eigen bak ondergebracht met daarín een schuiLplaats, kz'antepapíer op de uloez,. De bak uev,d uem'tarmd dpor
een gloeiLanrp tot 270C, ts nachts uas de ternperatuuz, 210C.
Nadat het mannetje behandeLd aas, moest het
steeds, tot op heden, geduanguoerd uov'den.
Het urouatje (ongeueer 90 cm Lang) begon, nadat
de ertra schub uan het oog aas ueruijderd met
L)anne natte uatten, goed te eten en ueL graatLoze bv'okken scheLuis. 0p 23 september uerden
16 jongen geboren (uan ongeueev' 25 cm) díe tot
op heden, 18 oktober', nog níet uoor het eev'st
uerueLd zijn en ook nog níet hebben gegeten.
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Notes on Breeding the Snake ELaphe Longíssi-

ma in Captivity; K. Werb. Herpetile (1982), Vo1. 7
(4): 12.
Een uoLuassen
bLeek zuanger

urowttje, geuangen in Fnankr.ijk,
te zíjn, uant op 26 juli 1978 uer-

den 6 eieren gelegd L)aaruan ez, 5 uítkuamen tussen 77 en 1"9 september. Een mannetje dnanuan
uerd aangehouden uoor kueekdoeLeínden en deze
moest bíjrn een jaar Lang geds'tanguoerd uorden.
Toen het mannetje, na ongeoeet 5L maanden, B0
cm Lang uas uend het urou,ttje (ongeoeer L00 cm)
op 9 mei 195L bíj het mannetje gedaan, u)aar.rle.
dir.ekt een par,íng pLaatsuond. Ze bLeuen 1,4 dngen samen en een paring uerd ook nog gezíen op
73 meí. Op 12 juní uerden B onbeuruchte eíeren
geLegd. Het uolgende jaaz, uend gepaaz,d op 22 en
31 nei en 2 juni. Op I en 10 juLí uerden 11
eíeren geLegd. Deze werden geïncubeerd op uoeh-

tig uermiculite

men tussen 2 en

(270C) 'Da.arna B eiez,en uitkua-

9 septemben.

Unusual Food Intake of a Djamond Python; J. Stopford. Herpetofauna (Austrafia),1980, Vol. L2 (I):
35.

auteur had een díamant python (lvlorelia SpíLotes spíLotes) gekregen, díe net uas ueyuijderd
uít een oud huis en ín een Linnen zak uas gednan. Toen het dier eníge uren Laten uít de zak
werd gehaaLd (ín uitstekende kondítíe en 2 meten Lang) bleek da.t het dier z'n maaginhoud had
uitgebraakt. Deze bleken te bestaan uít: een
theedoek uan 45175 em, h'tee stukken touu uan
íedez, L meter, een ceLLofaan omhulseL uan een
sigarettertpakje, tuee stukken by,uin papier, een
halue pLastic zak en uíen rattekeuteLs. Bij uender ondenzoek bleek ín de bek uan de sLang nog
een stukje hout en uat kiezels te zitten. Ey,
De

uaren uerdez, geen sporen
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Heeft de sLang naar een rat geslagen en
ín plaats dnaruan het nest opgegeten' of at hii
het nest op omdat het naar v'at smaakte?
Remarks on the Prey Preferences of HoploeepVnlus
bungaroïdes, R. Wells. Herpetofauna (Australia)
1981, Vol. 12 (2): 25-28.
In dít av,tikeL beschríjft de auteur aan de hand
uan Líteratuur en eigen uaaz'nemíngen de meest
uaar s ehi j nLí j ke nn tuur Li j ke u o e ds e Lu o o nke uv' u an
deze Australísche ELapídae, uaarbíj k'see hagedissoorten (Ctenotus taen'íoLatus en )edura Lesueuv,ií) uaarschijnlíjk in de natuut' de uoov'keun geníeten, maar díe ín geuangenschap ook
rm,rízen, uogeLs en kíkkez's eten. Zeker in geuangenschap maar uaarschíinLiik ook tn de natuur komt ophíofagíe uoor.
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