r NTGEZ OT{DET\T BR,I EF
GIFSLANGEN, ALTIJD

KWEKEN?

In aflevering 5 van de lopende jaargang van
Litteratura Serpentiun troffen we bij het progranna van de slangendag een duidelijke handleiding aan net betrekking tot het neebrengen en/of
verhandelen van gifslangen. In onze ogen een prina
zaak, ondat er, ondanks veel ervaring, toch nog

ongelukken gebeuren met gifslangen. Men kan net deze dieren niet voorzichtig genoeg zijn en voorkomen is beter dan genezen.
Verder lezend, troffen we in de rubriek Vraag &
Aanbod een advertentie aan waarin nakweek van de
gifslang Trineresurus albolabris voor de weggeefprijs van f 5,- aangeboden werd. ï{e nemen aan,
dat de verkoper niet weet hoe hij van de dieren
af noet konen, gezíen de prijs. We vragen ons echter af, of de slangen door dergelijke dunpprijzen
niet in verkeerde (onervaren) handen terechtkomen,
met alle risico's van dien.
Alhoewel in principe elke nakweek van slangen toe
te juichen is (je gaat er wildvang mee tegen), vinden we, dat nen zich toch van een aantal, met name

giftige soorten die de laatste tijd erg veel te
koop worden aangeboden moet afvragen, of meer kweken nog wel zinvol is en of er nog wel genoeg specifieke gifslangenliefhebbers voor te vinden zijn.
I{e moeten niet vergeten, dat gifslangen geen
"beginnersslangen" zijn, zoals de goedkopere soorten als Natrix en Thannophis.
Door ongelukken net (giftige) slangen, wordt de toch
al niet zo beste naan v&n slangenhouders alleen
na&r verslechterd, zodat problemen met brrurtbewoners, verhuurders, geneenten e.d. niet denkbeeldig
z

ijn.
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Met onze

brief willen

we

niets negatiefs

zeggen

over het houden van gifslangen in het algemeen,
naar willen we alleen tot nadenken aanzetten of
kweken alti.id zinvol is, en om toestanden te
voorkomen zoals in het verleden bij bijvoorbeeld
kaaimannen, die bij wijze van spreken door het toilet gespoeld werden, omdat men er geen raad nee
wist.
Slangenliefhebbers Hay en Marleen de

Kievitstraat

31,

5932 VM Tegelen.
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Bitter,

