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GI FSLANGEN .
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rlel ke zaken z.i jn Fel angri j k:

1. Veiligheid dier(soort)
2. Vejl igheid verzorger
3. Vei 1 i ghei d omgevi ng
4. Dierenhandel

1. VrrLrGHErp prER(s00RT)

a. i'iet Bedreigde Uitheemse Diersoorten
b. In- en u'itvoerbesl ui t

a en b regelen op een uitstekende ma-
nier de handel in bedre'igde dienen en
hoeven hier dus verder niet b'esproken
te worden (zie Van Woerkom, 1984).

c. Dierenbeschermingswet
men kan eisen stellen in verband met:
- voeding:

hiervoor zijn geen exacte oogaven te
doen, daar deze oer soort zeen kan
verschi I I en (van s'l akken of stukjes
vis tot muizen of ratten). Ook voor
de frequentie van voedselopname zijn
geen vaste rjchtlijnen te geven.

- hu'i s ves ti ng :

terraria en onderbouw moeten degef ijk
geconstrueerd z'ijn en men moet er
goed 'in en om kunnen werken.
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- hyg'iëne :

1. men moet gemakkel'ijk het drinkwa-
ter frequent kunnen verschonen;

2. men moet het terrarium gemakkelijk
schoon kunnen houden;

3. men moet het terrarium kunnen ont-
smetten.

d. Transport
Gifslangen d'ienen vervoerd te worden 'in
een rode linnen of katoenen zak, die
het beste veel langer dan breed kan
zijn, met aan de onderzijde een ruime
vrije zoom van 10 à 20 cm voor het
vastpakken b'ij het legen van de zak.
Men dient zich aan te wennen elke keer
vóór het gebru'ik de zak te controleren
op gaatjes of zwakke p'lekken.
Een zak dient gesloten te worden door
de bovenkant rond te draaien en dubbel
te vouwen, waaromheen een stuk touw
wordt gebonden. De zak mag uitsluitend
boven de sluiting of aan de vrije zoom
worden vastgepakt.
Vervoer moet plaats vinden in tempex
dozen; indien meer dan één slangenzak
in éên doos, dan kantonnen scheidings-
wanden tussen de verschillende zakken
aanbrengen en el ke zak van een I abel
voorz'ien waarop de inhoud staat aange-
geven.
De doos dient met tape te worden afge-
p1 akt en op de doos een kaart te worden
aangebracht waarop de inhoud per zak
staat aangegeven, a1 smede een afzonder-
I ijke vermelding "Levende dieren, gif-
s1 angen".
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2. VEILIGHËI] VERZORGER

a. ervari ng/voorkenn'i s
- rien dient enige voorkennis te hebben

hoe een gifslang te hanteren.
' men dient iets te weten van de reak-

ties en gewoonten van het t-vpe gif-
s1ang.

- men dient te tleten r,"e'lke maatregelen
te nemen b'ij een ongeva'l (zie Suther-
I and , 1985 ) .

- nien dient tenm'inste vi jf jaar erva-
ring te hei:ben opgedaan met niet-gif-
tige slangen, voordat men zwak-gifti-
ge slangen als Trime.resu-Tus ap. t

Co.usus sp. , Atlteris sp. , Vípera ursi-
nií , Vt pera aspís, en denge'l i j ke , kan
gaan lrouden.

- na drie jaar ervaring met zr{ak-q'ifti-
ge sl angen kan men er toe oven gaan
ook andere gifslangen te houden.

Het is bzjna nieL mogelí;k met ze-
kez.-lteíC- te beooz,delen of íemand
ueiL'íg gifsLangen kan gaan y'nuden.

WeL kunnen een aanto"L ttpLuspuntentl

'"-'zz7rzl"i#"""1":3,ï:rr::ïi":',",

gíftige slangen houden;
' leen ontsnagpingen de afgelo-
pen uíjf jaar;

' Lídtnaatsctnp uerenigt ng (iueder'
Landse Doelgroep Slangen) ;

' abonnement uaktíjdschrt,ft ( Lí t-
teratuv,e Serpentíum ) ;

' kontakten met andev'e er'aren
gifslangenhoudev,s .

b. men dient geschikte schoonmaakhulnmiddelen
en vangapparatuur te bezitten.

88



E. H. B .0.
- men dieni per gifslangentype duide-

lijk zicntL,aar in de kamer een kaart
met 'rhoe te handel en c-ij een gi fsl an-
gebeet " te he!:ben oogehangen .

- daarop d'ient tevens vermeld te zijn
wat de dichtstbijz'ijnde hujsarts is
en wat het clichtstbijzijnde hospitaaljs waar men voor daadurerkelijke hulp
terecht kan.

- men kan niet di t zi ekenhu'is de af-
spraak maken dat voor de door de
s1 angehoucier aangegeven gi fs1 angen
antisera in voorraad uronden gehouden.

- men dient zelf voldoende eerste hulp-
mi drlel en i n voorraaci te lrebt.en en
voor di rekt gebru'i k bi j de hand te
hebben 'l i ggen (op de kaart aan de
muur vermelden op welke plaats) voor
de "bandagemethode" (zte Sutherland,
i9{J5) en/of de conventionele methode
(tourniquet, enz. ). Een in het f!eder-
lands gestelde handleiding over het
gebruik dient bij de miCdelen aanwe-
zig te zijn.

VIILIGHi]D OMGTVII.IG

ontsnappi ngs vri j terrari unr

- geen k'ieren, dus ook geen
tenzij de kier hjertussen
vast bevesti gde afsl ui ti ng
dicht is.

- geen urri kmogel i j kherlen
voorbeeld een steen of
ruit.

- voorzien van een deugdelijk slot, zo-
dat het terr arium ontoegankel ijk is
voor onbevoegden.

schui frui t,
door een
geheel ge-

tusssn bij-
tak en de
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- het terrarium d'ient zodanig vervaar-
digd te zijn dat het bij normaa'l
huishoudef ijk gebruik breuk-, stoot-
en vervormi ngsvrij i s.

tl. ontsnappingsvrije kamer
indien de terraria staan opgesteid in
een speciaal daarvoor ingerichte kamer,
dan kan deze in zijn geheel als dier-
verblijf rvorden gezien, waardoor de bij
3a genoemde punten minder stringent ge-
nomen kunnen vrorden.

geen kieren onder de deur (d.vr.z.
kieren waardoor een kleine slang kan
ontsnappen ) .

- geen rooster met ontluchtingsspleten,
tenz'ij deugdelijk afgedekt met horre-
gaas.

- deugdelijke hor indjen ramen openge-
zet moeten kunnen 'rlorden.

- geen ontsnappingsmogelijkheden via
het rookgat van een ( gevel - ) kachel .

4. DIERINHANDEL

- verkoop al'leen door echt gespeci a1 i -
seerde handelaren, d.w.z. met een af-
deling verkoop reptielen en met per-
soneel dat speciale kennjs heeft van
gi fs1 angen.

- eisen winkel als bii punt 1 (c en d),
2 (a, b en c) en 3 (a).

- gêén verkoop aan minderjarigen.
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