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G. M. M. F o e k e m a 
Wouwermanstraat 38 hs, Amsterdam. 

Ontwikkeling en voortplanting van Sanzinia 
madagascariensis in een huiskamerterrarium 

lngezonden november 1974. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - de ontwikkeling van vier 
exemplaren - verzorging, huisvesting en gedrag -
de paring - een goede geboorte - de jongen - een 
misgeboorte - conclusies - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Sanzinia madagascariensis is een boa-soort 
van Madagascar. De volwassen dieren zijn 
overwegend grijsgroen van kleur, worden 
I ,5 tot 2 meter lang en Ieven zowel in bo
men als op de grond. De jongen zijn rood 
van kleur. Zij staan op de lijst van bedreig
de diersoorten (8 e r g m a n s, 1972), ik 
denk vanwege de aantasting van hun milieu. 
De dieren worden weinig ge'importeerd. 

Over de systematische positie (boa in de 
oude wereld), morfologie (beschubbing, 
kopgroeven) en gedrag en voorkomen in de 
natuur (passief, vaak koele en natte omge
ving) zijn vee) interessante dingen te zcg
gen. Ik verwijs daarvoor naar een artikel 
over San:.inia madagascariensis dat ik eer
der schreef (Foe k em a, 1971). In dat 
artikel wordt een samenvatting gegeven van 
de systematische en de terrariumliteratuur 
die er over Sam:.inia madagascariensis be
staat, worden de ervaringen vertcld van de 
heren R i e t v e 1 d en H i 1 I e n i u s, die 
heiden San:.inia madagascariensis in de na
tuur ontmoetten, en worden de bevallingen 
beschreven van 5 zwanger ge'importeerde 
wijfjes. 

In dit artikel wit ik mij beperken tot de be
schrijving van het opgroeien en voortplan
ten van 4 cxcmplarcn in het terrarium. 

DE ONTWIKKELING VAN VIER 
EXEMPLAREN 

Sinds enkele jaren verzorg ik vier Sanzi
nia madagascariensis in het terrarium. AI 
deze dieren werden in gevangenschap gebo
ren uit drachtig gei'mporteerde wijfjes. Het 
oudste exemplaar, een wijfje, werd 19 fe
bruari 1970 geboren. De ontwikkeling van 
dit dier tot september 1970 is beschreven 
in mijn vroegere artikel (Foe k em a, 
1971 ). Tabel I geeft verdere informatie. Dit 
dicr gaf weinig problemen. 

De andere exemplaren wcrden 23 januari 
1972 geboren. Ze maakten deel uit van een 
worp van veertien jongen die onder enkele 
liefhebbers werd verdeeld. Ik zelf kocht er 
vier, twee mannetjes en twee wijfjes. Het 
grootbrcngen kostte moeite omdat de dier
tjcs niet wilden eten. Twee van de vier aten 
loen zc enkele dagen oud waren een muisje 
van 8 gram nadat ze behoorlijk werden ge
provocccrd. De jonge dieren zijn erg alert 
en daardoor gemakkelijk te provoccrcn. De 
andere twee dwangvoerde ik met een nest
jong muisje toen zc 6 dagen na de geboorte 
nog niet wilden eten. Vervolgens weigerden 
de slangctjes aile vier vocdsel en mocsten 
ze allemaal gedwangvoerd worden. Verder 
wcrd iedere week een hcle naeht cen jong 
muisje (springertje) bij de dieren gezet. Een 
van de wijfjes begon zelfstandig te eten 
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toen bet een maand oud was. Dit gebeurde 
's nachts in bet donker; bet zou nog enkele 
maanden duren voordat bet ook bij sche
merlicht at. De andere drie bleef ik regel
matig dwangvoeren, zodat ze, ondanks de 
voedselweigering, er goed uit bleven zien 
en een beetje groeiden. Een van de manne
tjes begon zelf te eten toen bet 5 maanden 
oud was, bet tweede mannetje toen bet 
7 maanden oud was. Het andere wijfje is 
nooit zelfstandig gaan eten. Het leefde on
geveer drie jaar, kreeg toen plotseling ern
stig mondrot en werd afgemaakt. 

Achteraf geloof ik dat ik de jonge dieren 
vlugger heb gedwangvoerd dan nodig was, 
dit op grond van mijn recente ervaringen 
met nieuwe jongen. Door mijn handelwijze 
is wei gebleken dat bet dwangvoeren, ook 
al bieden de dieren erge tegenstand door 
hun hals in spiraalachtige bochten te wrin
gen, niet nadelig hoeft te zijn. Er werden 
altijd halfwas muisjes gedwangvoerd die 
met een gladgeschuurd satestokje naar bin
nen werden gemanipuleerd. 

De ontwikkeling van bet gewicht van de 
dieren wordt gegeven in tabel.l. 

Met bet opgroei~n van de dieren verandert 
hun kleur. De jongen zijn lichtrood met 
steenrode vlekken en kleine witte vlekjes, 
de volwassen dieren zijn grijsgroen met 
donkerbruine vlekken en kleine witte of 

Tabel I. De ontwikkeling van het lichaamsgewicht 
van vijf Sanzlnla madagascarlensls (in grammen). 

Datum Wijfje 1 Wijfje 2 

maart 1970 40 
mei 1970 115 
juli 1970 230 
oktober 1970 510 
januari 1971 700 
juli 1971 1000 
januari 1972 1300 35 
april 1972 70 
juli 1972 1700 160 
oktober 1972 
april 1973 2100 850 
januari 1974 2400 
oktober 197 4 1900 1350 
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Fig. 1-2 Kleurverschil tussen jonge en volwassen 
Sanzlnla madagascarlensls. Boven een van de jon
gen van het oudste wijfje, drie maanden na de ge
boorte. Onder hat oudste wijfje vlak onder de licht
kap van hat terrarium. Foto's: Foe k em a. 

gele vlekken. Een half jaar na de geboorte 
beginnen de flanken van de dieren te ver
kleuren, na ongeveer e~n jaar ook de rug. 
Bij mijn drie jaar oude mannetjes zijn nog 
enige rood-oranje sporen van bet jeugd
kleed te zien. 

VERZORGING, HUISVESTING EN 
GEDRAG 

Nadat de dieren eenmaal zelf aten was de 
verzorging erg eenvoudig. Als voedsel kre
gen ze eerst muizen. Een zeer jong dier, 
dat zelf 50 gram weegt, kan al muizen van 
ongeveer 10 gram zonder uitzonderlijke 
moeite doden en naar binnen werken. Als 
ze enkele maanden oud zijn kunnen de die
ren volwassen muizen eten. Als ze groter 
worden eerst jonge, later ook volwassen 
ratten. De wat oudere dieren worden over 
bet algemeen nogal sloom met eten. Ze pak
ken een rat vaak pas na minuten lang tal
men, bet slikken duurt daarna soms wei 
meer dan 30 minuten. Deze traagheid hangt 
misschien sam en met overvoeding. N a een 
lange voedselpauze (in verband met hun be
valling) kwamen de vrouwtjes namelijk wei 
snel naar hun prooi toe en grepen die on-

Mannetje 1 Mannetje 2 Wijfje 3 

35 35 35 
50 50 50 

100 75 75 
250 200 90 
625 650 80 

1350 1050 
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middellijk. 

De die ren waren bij mij steeds onderge
bracht in heel eenvoudige en betrekkelijk 
koele terraria. Het terra rium op figuur 4 
was van medio 1971 tot medio 1974 in ge
brui k. Copulatie en bevalling vonden e r in 
plaats. Het was 60 em breed, 110 em diep 
en 140 em hoog. De bodem bestond uit ge
lakt spaanplaat zonder enige bedekking. In 
de bodem verzonken was een groot plastic 
waterbassin met koud water ('s zomers 
20°C, 's winters 10°C). Soms lagen de die
ren in het water. 's Nachts dronken ze uit 
het bassin, hangend vanuit de takken. Het 
te rrarium was verder voorzien van drie 
planken op 30, 80 en 120 em hoogte en 
van takken en ceo stronk. Bovenin de licht
kap zaten twee TL-buizen van 20 Watt en 
voor schemerlicht ceo gloeilampje van 
15 Watt. De temperatuur was doorgaans op 
de bod em l 5 tot 20°C, midden en bovenin 
20 tot 25°C, vlak onder de TL-buizen 28 
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tot 30°C. De buizen brandden 12 uur per 
dag. Overdag lagen de die ren bijna steeds 
in de takken of op de hoog aangebrachte 
planken. Ook lagen ze wei vlak onder de 
TL-buizen, maar niet overdreven vaak. 
Meesta l werden de dieren bij schemerl icht 
nog niet acticf, pas als het echt helemaal 
donker was begonnen ze rond te kruipen. 
Bij het rusten in de takken vallen soms de 
voor onze begrippen bijzonder ongemakke
lijke houdingen op waarin de dieren uren 
lang volharden. 

Yanaf med io 1974 zitten mijn dieren in 
een ander terrarium (fi guur 5). Het is 
160 em breed, 55 em diep en 190 em hoog. 
Afgezien van de bodem, die in dit terra rium 
niet koel is, zijn de omstandigheden onge
veer gelijk aan die in het terrarium daar
voor. Ook in dit terrarium liggen de dieren 
aileen bij hoge uitzondering op de bodem. 

De jonge dieren zijn bijterig. Als ze ouder 



worden bijten ze niet meer als men in · hun 
buurt komt tijdens het sehoonmaken van 
het terrarium. Ze Iaten zich dan meestal 
ook vastpakken zonder te bijten. 

DE PARING 

Zomer 1973 werden de dieren sexueel ac
ticf. Beide mannetjes, op dat moment 1,5 
jaar oud. paarden met beide wijfjes, op dat 
moment 3,5 en 1 ,5 jaar oud. Het paren 
verliep rustig en vertoonde het voor Boidae 
normale patroon. Het mannetje kruipt in 
de lengterichting over het vrouwtje heen, 

Fig. 4 Twee terraria voor klimmende boa-soorten. 
Het linker was in gebruik voor Corallus enydrls, het 
rechter voor vier Sanzinla madagascarlensls. Afme· 
tingen 60 bij 110, hoogte 140 em. Foto: Foe k em a. 

probeert zich met enkele halve bochten aan 
haar vast te hou9en en probeert de copu
latie tot stand te brengen via zoeken met 
de staart en krabben met de sporen. Heeft 
het mannetje na kortere of langere strub
belingen een goede positie bereikt dan blij
ven de dieren meestal enkele uren in copula 
of schijncopula liggen. Ik heb de indruk 
(ook door waarnemingen· aan Boa constric
tor) dat er vaker sprake is van een schijn
copula dan van een echte paring. In de 
periode augustus - oktober 1973 werd ver
schille nde malen gezien dat de dieren wer
kelijk aan elkaar vast zaten via een van de 
blauwpaarse penes van het mannetjc. Van 
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cen paring werden enkele foto's gemaakt 
(fig. 6 en 7). 

Jk verwaehtte niet da t de vrouwtjes zwan
ger zouden worden omda t de dieren, al
thans d rie er van, nog zo jong waren. In de 
paartijd werd er onregelmatig gegeten. De
cember 1973 begonnen de mannetjes weer 
te eten terwijl beide wijfjes weigerden. Bo
vendien ging het oudere wijfje dikwijls vlak 
onder de TL-buizen liggen. Het oudste wijf
je bevie l 21 mei 1974 van een normale worp 
levensvatbare jongen. Het jongere wijfje 
beviel 14 augustus 1974 van een ongewoon 
kleine worp dode jongen. 

Fig. 5. Terrarium voor Sanzlnla madagascariensls. 
Doordat dit terrar ium boven een ander is gebouwd 
heeft het geen koele bodem. Afmetingen 160 bij 55 
em, 190 em. Foto: F oe k e m a. 
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EEN G OEDE GE BOO RTE 

De bevalling van het oudste wijfje werd 
voorzien. De voedselweigering, het opzoe
ken van warmte en het betrekkelijk dik z ijn 
van het dier hadden reeds hoop doen ont
staan. Enkele dagen voor de bevalling ging 
het dier op een merkwaardige manier (gro
tendeels gestrekt) in de takken liggen. En
kele uren voor de bevall ing begon het dier 
duidelijk te persen. Om 22.50 uur werd het 
eerste jong geboren, om 00.07 uur het lien
de en laatste jong. 

De geboorte heeft een verloop dat verschi lt 



Fig. 6-7. Sanzlnla madagascarlensls in copula. Fo
to"s: Foekema. 

van de gang van zaken bij de andere Jevend
barende slangensoorten waarvan ik de bc
vall ing heb gezie n: Boa constrictor en Tri
meresum s popeomm. Bij dezc twee soortcn 
komen de jongen opgerold in het ei ter we
reid (fig. 11 en 12). De schaal van deze cie
rcn bcstaat uit een doorzichtig vlies dat en
kcle minuten tot cnkcle uren na de geboorte 
door het jong wordt stukgemaakt. Bij San-

zinia madagascariensis knapt het vlies v66r 
de gcboorte en komi het jong niet opgerold 
maar cenmaal dubbclgeslagen naar buiten: 
eerst het midden van het lichaam, dan kop 
en staart. De staart glipt dan onmiddcllijk 
uit de cloaca maar het brede driehoekige 
kopje van het jong blijft hakcn, zodat het 
jong cventjes aan zijn kop uit het moeder
lichaam bengelt a ls de bevalling in de tak-
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Fig. 8. De geboorte bij Sanzlnla madagascarlensls. 
Steeds komi het midden van het jong het eerst naar 
buiten. Foto: Foe k em a. 

ken plaats vind t. Met enkele spartelende 
bewegingen bevrijdt het jong zich dan. 

Van de bevall ing werden deze keer geen 
fo to's gemaakt. De opnamen van de geboor
te bij dit artikel (fig. 8, 9 en 10) ontleen 
ik aan mijn vorige artikel (Foe k e m a, 
1971). Zij werden in 1970 gemaakt van de 
bevalling van een drachtig ge"importeerd 
wijfje bij de heer F r a n t z en te Amster
dam. Het enige verschil met de geboorte 
waar ik hier over schrijf is, dat de moeder 
toen op de bodem lag. Ditmaal lag de 
moeder hoog in de takken en vielen de jon
gen naar beneden. De meeste ving ik met 
de hand op. 

De bevall ing had het vo lgende verloop. 
Nadat al gedurende enkele uren pe1 s
bewegingen waren gezien werd om 22.40 
uur eierstruif uitgcperst. lk interpretcer d it 
a ls het knappen van het eerste ei. Om 22.50 
uur werd het cerste jong geboren. Vervol-
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gens was, weer door druppels en · draden 
eierstruif, om 23. 10 uur het knappen van 
het tweede ei te herkennen. De geboorte 
van het tweede jong volgde om 23.16 uur. 
Daarna werden er vakcr grotere en kleinere 
hoeveelheden struif afgescheiden en kon 
niet meer hct tijdstip van het knappen van 
een ei herkend worden. Het derde jong 
werd om 23.19 uur geboren, het vierde om 
23.22 uur samen me t een onbevrucht ci, 
het vijfde om 23.38, hct zesde om 23.41 uur, 
het zevcnde en achtste onmiddellijk na el
kaar om 23.42 uur, het negende om 23.56 
uur en het ticnde en laatste jong om 00.07 
uur. 

Het zevende of achtste jong deed onmid
del lijk na de geboorte heel vreemd, het 
maakte krampachtige wilde bewegingen en 
sperde de bek open. Het stierf om 23.50 
uur. Dit dicr, dat geheel ontwikkeld was, 
had een gewicht van 34 gram en een Iengie 
van 43,5 em, waarvan 4,5 e m s taart. 



Fig. 9. Geboorte bij Sanzlnla madagascariensis, en
kele seconden na fig. 8. De staart giipt naar buiten, 
de kop btijft even haken. Foto: Foe k em a. 

De jongen werden geboren met een stuk 
navelstreng en waren erg glibbe rig door het 
eierstruif. Een enkele maal zat de navel
streng nog vast aan een glibberige massa 
die soms vlak na het jong uit de cloaca 
kwam. 

DE JONGEN_ 

Aile jongen waren onmiddellijk na de ge
boorte erg levendig, de mecste bevrijdden 
hun kop uit de cloaca van de moeder met 
heftige spartelbewegingen. De jongen wer
den meteen na de geboorte in een apart 
te rrarium gezet. Aile diertjes wogen onge
veer 35 gram. De dieren vervelden heel 
vlug na de geboorte. Zodra ze 5 of 10 mi
nuten na de geboorte een beetje z ijn opge
droogd ziet men ook duidelijk dat een ver
vclling moet plaatshebben. Enkele dieren 
begonnen enkele minuten oud reeds met 
hct schuren van de kop over de terrarium-

bodem. Dieren van een half uur oud zijn 
bijna zonder uitzondering druk doende met 
hun eerste vervelling. Vier uur na de ge
boorte waren a ile negen nog levende jongen 
op eigen kracht verveld. Tot mijn verras
sing waren de jonge dieren nauwelijks bij
terig, jongen die ik vroeger had gezien wa
ren dat wei. 

Geen van de jongen wilde na enkele dagen 
eten. Na 5 dagen dwangvoerde ik vier van 
de jongen met een nestjong muisje. Na 
9 dagen at een van de diertjes die niet ge
dwangvoerd was zelf. Na 11 dagen aten er 
nog twee slangetjes zelf, waarvan e r een 
wei en een niet gedwangvoerd was. l k be
sloot voorlopig niet een tweede maal te 
dwangvoeren. De diertjes werden tot <!ten 
overgehaald door jonge muizen de hele 
nacht in volko mcn donker in het terrarium 
te zetten. Na 40 dagen hadden zeven van 
de ncgen jongen zelf gegeten. Toen na 
70 dagen de laatste twee nog niet zelf had-

79 



den gegeten ging ik hen (weer) dwangvoe- EEN MISGEBOORTE 
ren. 

Een van de jongen, een goede eter, stierf 
zonder aanwijsbare oorzaak toen hij 30 da
gen oud was. De zes resterende etende jon
gen werden aan Iiefhebbers verkocht toen ze 
5 maanden oud waren en zij zich goed ont
wikkelden. De prijs was f 200,- per stuk. 
De twee niet zelf etende jongen moeten nu, 
6 maanden oud, nog steeds gedwangvoerd 
worden. Ze zien er wei goed uit maar zijn 
veel kleiner dan de andere jongen. 

De acht jongen die bleven Ieven bleken 
drie wijfjes en vijf mannetjes te zijn. Het ge
slachtsonderscheid is bij de jonge dieren 
niet moeilijk. De mannetjes hebben duide
lijk zichtbare sporen van ongeveer 1 mm 
groat, de wijfjes hebben op de plaats waar 
de sporen bij de mannetjes zitten wei een 
vcrfijning van het schubbenpatroon maar 
geen met het blote oog zichtbare sporen. 

Fig. 10. Sanzinia madagascarlensls ongeveer 15 mi
nuten na de geboorte, duidelijk is te zien dat het 
diertje moat vervellen. Foto: F o e k e m a. 
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Het jonge wijfje beviel 15 augustus 1974. 
Opgemerkt moet worden dat dit dier vee! 
minder vaak dan het oudere wij fje warme 
plekken in het terra rium opzocht. Verdcr 
verhuisden wij begin juni 1974 en werden 
de slangen in de maanden juni en juli on
verwarmd gehouden. Dit alles heeft zeker 
de draagtijd be'invloed. 

Een bevall ing of miskraam werd min of 
meer verwacht omdat het dier maar niet 
wilde eten. De geboorte zclf werd niet waar
genomen. Op 15 augustus 's morgens vond 
ik in het waterbassin twee volgroeide dode 
jongen en op de bodem van het terrarium 
een onvolgroeid levend jong. Dit jong was 
te klein en pigmentarm. Het stierf na enkelc 
dagen. · 

Naar de doodsoorzaak van de twee goed 
ontwikkelde jongen kan ik slechts gissen. 



Fig. 11-12. Eieren van Boa constrictor !boven) en Trl
meresurus popeorum (onder). De jongen van deze 
levendbarende slangen worden in het eivlies gebo
ren . Foto's: M o o n e n, Foe k e m a. 

Mogclijk zijn ze te laat geboren door de 
lage temperaturen in juni e n juli, misschien 
waren ze door de jeugd van hun moeder 
toch niet hclemaal in ordc, misschien leef
den zc wei maar zijn ze verdronken. Dit 
laatstc acht ik het minst waarschijnlijk. 

Opmcrkclijk is hct kleine aantal jongen, dit 

is naar aile waarschijnlijkheid cen direct gc
volg van de jeugd van het wijfje. Het nor
male aantal jongen bij San zinia madagasca
riensis ligt rond de 13 (Foe k em a, 1971). 
Een nog lang niet volgroeid wijfje van Tri
mersurus popeorum bleek in mijn terrarium 
ook vruchtbaar ondanks haar jeugd en 
kreeg een volledig ontwikkeld jong. 
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''l 

Fig. 13. Sanzlnla madagascarlensls bij de geboorte, 
totale Iengle 43,7 em , staart 4,3 em. Foto: Fo e k e· 
m a. 

CONCLUSIES 

Sanzinia madagascariensis kan zich in een 
eenvoudig terrarium voortplanten. De jon
gen zijn betrekkelijk gemakkelijk groot te 
brengen. Importen van deze soort zouden 
vrijwel overbodig zijn a ls terra riumhouders 
er een gewoonte van maakten hun dieren 
ra tioneel en steeds met meerdere exempla
ren bij elkaar te verzorgen. 

Sanzinia madagascariensis is reeds na 1,5 
jaar geslachtsrijp en de eerste bevalling van 
een wijfje kan reeds op ongeveer 2-jarige 
leeftijd plaatshebben. 

SUMMARY 

Growing up a nd reproductio n of Sanzinia 
madagascariensis in captivity is described. 
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Of five specimens, a ll born in captivity out 
of imported gravid females, four grew up 
well. The animals proved to be sexua lly 
mature at the age of 1 ,5 years. A female of 
4 years produced a litter of 10 living young, 
all well. developed. A female of 2 years 
produced 3 young, 2 of them well devel
oped but dead. The litter of adult Sanzinia 
madagascariensis normally contains about 
13 young (Foe k e m a, 1971). 

llleratuur 

Berg m a n s. w .. 1972. Ultvoerlng van een bestuurs
besluit: vastslel ling van een l ijst van bedreigde 
soorten amfibieen en reptielen , waarvan de im· 
port en de aanschaf word! afgeraden. Lacerta 31, 
pp. 13·16. 

Foe k em a, G. M. M .. 1971. Vijf geboorten bij San
zinla madagascarlensls (Serpentes, Boidae). La
certa 29, pp. 43-48 en 51-57. Dit art ikel geefl een 
uitgebreide l ijst van literatuur over Sanzlnla ma
dagascariensls. 



Boekbespreklng 

C. R. S. Pitman: ''A guide to the snakes 
of Uganda" 

lngezonden november 1974. Het besproken boek is 
uitgegeven door Codicote, Wheldon & Wesley Ltd., 
de prijs is £ 12,-. 

Dit boek is de eerste herdruk van een werk, 
dat in 1938 met een oplage van slechts 500 
ex. voor het eerst werd uitgegeven en se
dertdien nauwelijks verkrijgbaar was. 

Het formaat is 19 bij 25 em en het boek 
omvat ruim 300 pagina's, waarvan een der
tigtal met kleurenfoto's en een twintigtal 
met tekeningen van kop-vormen met het 
daarbij behorende beeld van de schubben. 

Van de 270 pagina's tekst is 2/3 deel ge
wijd aan een gedetailleerde bescbrijving per 
soort. Deze beschrijvingen en de paragrafen 
met meer algemene informatie heeft de 
schrijver in bet gebele werk gedaan in wat 
bij noemt: 'staccato style'. Hiermee bedoelt 
hij een telegramacbtig aandoende scbrijf
wijze, waarin veel werkwoorden of lidwoor
den als overbodig zijn weggelaten. Door 
deze zinsbouw is de informatie zeer com
pact, wat bet boek als naslagwerk ten goede 
komt, al vraagt bet van de lezer meer in
spanning. 
De hiervoorgenoemde beschrijvingen per 

Ult andere tljdschrlften 

Fotokopieen van onderstaande artikelen kunnen wor
den besteld door f 0,25 per pagina plus f 1 ,- per 
zending over te maken op postgiro 654738 t.n.v. H. l. 
d e K o n i n g h te Utrecht. Op het strookje vermel
den de naam van het tijdschrift, het deelnul'(lmer en 
de gewenste paglna's. Voorbeeld: Aquarien Terrarlen 
20, p. 67. 

soort zijn steeds op dezelfde wijze opgezet 
en omvatten achtereenvolgens informatie 
over verspreiding - kleur - beschrijving -
voortplanting - dieet - parasieten - verde
diging - gif - vijanden - plaatselijke naam. 

De opzet van de kleurenfoto's is zonder 
meer perfekt te noemen. Van circa 125 ver
scbillende soorten slangen zijn steeds 3 
blokjes foto naast elkaar ge·plaatst en wei 
acbtereenvolgens bovenaanzicbt van de kop 
- zijaanzicbt van de romp - buikbeschub
bing. 
De kleur en de scberpte van de foto's Iaten 
niets te wensen over. Voor bet determine
reo zal deze wijze van afbeelding ongetwij
feld van groot nut blijken te zijn. 

AI met al is dit boek een welkome aan
winst voor de literatuur over slangen, niet 
aileen, zoals de titel aangeeft, voor Uganda, 
maar ook voor vele soorten voorkomende 
in Zaire, West-Afrika, Soedan, Kenya el) 
Tanzania. 
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