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TERRARIUM CENTER 

BION 
REPTILES, IMPORT & EXPORT 

AndreevskySpusk 2a, 252070 Kiev, Ukraine. Telefoon (044) 417-1507, 417-0766; fax: 417-6092. 

Nakweekdieren en wildvangdieren uit de voormalige U .S.S.R. 

Onderstaande dieren zullen op de komende slangendag in oktober verkrijgbaar zijn. Eventueel 
gewenste dieren omvatten slangen en andere reptielen uit de Oekraïne, Midden-Azië, Kaz.akhstan 
en het Verre Oosten. Om exemplaren te reserveren en om eventueel de noodzakelijke CITES
papieren in orde te laten maken, kunt u uw opdracht sturen naar het bovenstaande adres, waar 
u ook nadere inlichtingen kunt krijgen. Gebruikt u s.v.p. de fax-mogelijkheid. Er is geen 
vooruitbetaling verschuldigd. Vermeld in uw order: de verlangde soorten, de aantallen, uw naam 
en postadres, uw brief waarin u zich garant stelt voor de betaling van de bestelde dieren. 

Niet-~fti&e slanien 
Elaphe dione, lichte variant, volwassen 
Elaphe dione, donkere variant uit het Verre Oosten, volwassen 
Elaphe quatuorlineata sauromates, volwassen 
Elaphe schrencki schrencki, volwassen 
Elaphe schrencki schrencki, halfwas 
Elaphe hohenackeri, volwassen 
Elaphe situla, volwassen 
Rhabdophis tigrina, rood en groen, volwassen 
Coluber ravergieri, volwassen 
Eryx tataricus, volwassen 

Giftige slangen 

$ 25,
$ 40,
$45,

$ 50,
$ 30,

$ 200,-
$ 200,
$ 50,
$ 30,
$ 60,-

Vipera ursini, Kazakhstan, volwassen, uitvoervergunning naar Nederland beschikbaar $ 30,-
Vipera kaznakovi, mooi gekleurd per paar, volwassen $ 400,-

idem per stuk $ 150,-
Daboia raddei raddei, mooi gekleurd, volwassen $ 80,-
Vipera lebetina obtusa, volwassen $ 70,-
Naja oxiana, per koppel volwassen $ 400,-

idem per stuk $ 150,-

Hagedissen 
Ophisaurus opodus, volwassen 
Teratoscincus scincus, volwassen 
Trapelus (Agama) sanquinolentus 

Schildpadden 
Agrionemys (Testudo) horsfieldi, volwassen 

$ 15,
$ 10,
$ 10,-

$ 30,-



Nieuw in Nederland 11SERP0 11 reptielenzoo, ruim 
1000 m2 slangen, krokodillen, hagedissen, 
schildpadden, amfibieën, natuur historisch 
herpetologisch museum, auditorium, etc. 

11SERP0 11 reptielenzoo 
stationsplein 8 Delft 

tel: 015-122184 of fax: 015-616928 
realisatie april; 1993 

SLANGEN EXPO 
11SERP011 

Ook dit jaar komt 11SERP0 11 

weer naar u toe 
bel voor de agenda 

tel: 015-562662 of fax: 015-616928 

voorlopige agenda: 
sittard, maastricht, zwolle, amersfoort, leeuwarden 

en (onder voorbehoud) alkmaar 



J.J. Leunisse 
Kapelstraat 11 
4817 NX Breda 
Tel. 076 - 71 42 44 

Reptielen 
Amfibieën 
Terraria 

A HERPETOLOGIE 

TERRA!!!!P 

Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

AHERPETOLoG,E hèt antwoord op al uw vragen 
TERR.!!!!P op herpetologisch gebied ... 

Openingstijden: Alléén op zaterdag van 09.00-17.00 uur of ma-vr na afspraak 




