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De auteurs Kivit ( door publicaties in Lacerta en Litte
ratura Serpentium in Nederland geen onbekende) en 
Wiseman hebben dit boek geschreven vanuit hun fasci
natie voor de More/ia viridis en Cara/lus caninus die, 
terwijl ze tot verschillende geslachten behoren, zoveel 
overeenkomsten hebben. Deze dieren worden reeds 
diverse jaren met sterk verschillende resultaten in 
gevangenschap gehouden. De laatste jaren nemen de 
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(kweek)successen toe. Deze ontwikkeling is tevens een 
motivatie voor de auteurs om dit boek te schrijven. Op 
deze wijze willen ze zowel de 'beginnende' als de 
'gevorderde' houders van deze soorten bij deze posi
tieve ontwikkeling betrekken. 

Zoals de schrijvers terecht opmerken, zijn beide 
soorten geen ~angen voor beginnende slangenhou
ders, maar vragen ze om ervaring, enthousiasme en 
verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom verbaast het me 
ook enigszins, dat er zoveel aandacht uitgaat naar de 
bouw en inrichting van het terrarium, 'waar je op moet 
letten bij' de aanschaf van een slang, algemene ziek
teleer en mogelijke behandelingen. Dit zou mijns 
inziens beperkt kunnen worden tot enkele hoofdlijnen 
of voor de soort specifieke tips. Van ervaren slangen
houders mag immers verwacht worden dat zij over 
elementaire kennis beschikken. Daarnaast ben ik de 
mening toegedaan dat voor diagnosticeren en behan
delen van (zieke) slangen een dierenarts, met ter zake 
doende deskundigheid ( ook deze zijn bij de ervaren 
~angenhouders bekend), moet worden ingeschakeld. 
De verantwoordelijkheid van slangenhouders gaat 
verder dan het welzijn van de door ons in gevangen
schap gehouden dieren. Daarom, zeker nu de kweek -
resultaten toenemen, zou de aanschaf van nakweek 
i.p.v. wildvang moeten worden gestimuleerd 

Het geheel is op een overzichtelijke wijze weer
gegeven. De indeling van de hoofdstukken is logisch 
en de tekst wordt met vele (prachtige) foto's en teke
ningen verduidelijkt. Met name het onderscheid tussen 
de vier beschreven varianten van de More/ia viridis 
(Aru, Biak, Sarong en Cape York) wordt op deze wijze 
voor een ieder inzichtelijk. Eén foto van een prachtig 
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dier, een zgn. 'Lemon Tree Python' is drie keer afge
beeld. De reden hiervoor is waarschijnlijk de 
schoonheid van het dier. Het zij de auteurs vergeven. 

Het boek bevat vele praktische tips om tot een suc
cesvolle kweek met deze dieren te komen. In de 
hoofdstukken over leefomstandigheden, poring(sti
muli), geboorte en opfok van jonge dieren worden 
verschillende mogelijkheden beschreven en treh de 
lezer waardevolle informatie aan. Uit alles blijkt de 
grote kennis van de auteurs en hun bereidheid deze 

met anderen te delen. Mede daarom betreur ik het dot 
zij 'slechts' More/ia viridis en Cara/lus caninus hebben 
beschreven en niet bijvoorbeeld het gehele geslacht 
More/ia en/ of Corallus. 
Het boek heeh een AS-formaat. Als men de ruimte die 
in beslag genomen wordt door de foto's (gemiddeld 
meer don één per pagina), algemene (bekende) infor
matie en literatuurverwijzing (13 blz.) van de totale 
inhoud ohrekt, blijh er m.i. te weinig over om de prijs 
van $33, - te billijken, ondanks de prachtige foto's en 
goede informatie. 

Cara/lus caninus uit Panguana, oost Peru in ;eugdkleed. Dit dier werd ap de grand aangetraff en. 
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