CHONDROPYTHONS
UIT BANGKOK?
Joachini Bulian

De Siam-Farm in Bangkok onder leiding van de heer
Deng, was voor terrariumhouders die zich voor
Aziatische slangen interesseren altijd een bezoek waard.
Naast een grote verscheidenheid aan aangeboden reptielen en amfibieën uit geheel Zuid-oost Azië, kon men
er van het vakkundige personeel altijd informatie over
voorkomen en gedrag van de aangeboden dieren krijgen. Zo werkte bijvoorbeeld Merel J. Cox de schrijver
van het boek 'Snakes ofîhailand' verscheidene jaren
op de Siam-Farm. Deze praktische bron van informatie en aan te schaffen reptielen en amfibieën viel helaas
weg met de sluiting van de Siam-Farm enkele jaren geleden.
Een nieuwe, hoewel anders georganiseerde reptielenmarkt heeft zich ongeveer twee jaar geleden verrassenderwijs ontwikkeld in Bangkok. Namelijk op de
Suanjatujak weekendmarkt tegenover het Morchit busstation. Op deze werkelijk reusachtig grote weekendmarkt werden altijd al dieren verkocht. Dit waren echter in de eerste plaats vissen, vogels, honden, katten en
knaagdieren. Slangen werden er slechts door één enkele handelaar aangeboden, bovendien betrof het bijna
uitsluitend Boiga dendrophila, Boiga cyanea,Ahaetulla prasina en Chrysopelea ornata. Helaas waren deze dieren
bijna altijd in een zeer slechte gezondheidstoestand
door de ontoereikende kennis van de handelaar.

Deze situatie veranderde nadat ongeveer twee jaar
geleden een vindingrijke Thai groene leguanen naar
Thailand importeerde, deze nakweekte en de jongen
op de weekendmarkt te koop aanbood. De jonge leguanen werden een echte verkoophit, waarschijnlijk ook
door de film Jurassic Park. Met een grootte van ongeveer 60 cm werden de dieren aangeboden voor 2000
baht, dat is ongeveer 145 gulden. De belangstelling voor
deze leguanen was zo groot, dat zelfs de Bangkok Post
een hele pagina aan deze plotselinge vraag naar reptielen wijdde.
Door deze nieuwe belangstelling kwamen er nog meer
handelaren bij die naast groene leguanen ook andere
reptielen aanboden.Tijdens mijn laatste bezoek aan de
weekendmarkt, in januari 1996, trof ik een reptielenmarkt aan die al haast te vergelijken was met de hier
gebruikelijke reptielenbeurzen. De volgende dieren
werden onder andere aangeboden:
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reuzenslangen

andere slangen

schildpadden

hagedissen

Chondropython viridis
Uasis a/bertisii
Uasis amethystinus
Uasis mack/oti
More/ia argus variegata
Python mo/urus
bivittatus (albino)

Boiga cyanea
Boiga dendrophila
Ahaetulla prasina
Chrysopelea ornata
Elaphe guttata
Elaphe obso/eta
Lampropeltis getulus

Geoche/one e/ongata
Testudo graeca
Geoemyda spinosa

lguana iguana
He/oderma horridum

Bijna alle aangeboden slangen bevonden zich, voor zover

genomen. Het is te vrezen, dat zich hier net als 20 jaren

ik kon beoordelen, in een goede gezondheidstoestand.

geleden in Florida, een in het wild levende populatie
ontwikkelt.

Omdat de reuzenslangen me het meest interesseren,
heb ik ook hier naar de prijzen gevraagd.Tot mijn verbazing hadden alle handelaren waar ik informeerde een
eenheidsprijs voor reuzenslangen, namelijk 6000 baht.

Vertaling uit het Duits door jan van Duinen.

Dat is ongeveer 440 gulden. Eén enkele handelaar vroeg
8000 baht voor een Chondropython die echter ook bijna
geheel blauw was. Natuurlijk zijn dit geen vaste prijzen,
want over de uiteindelijke prijs moet men hier, zoals in
Thailand gebruikelijk is, onderhandelen.
Klaarblijkelijk bestaat ook in Thailand op dit moment
belangstelling voor het houden van reptielen en je kunt
verwachten dat deze reptielenmarkt zich verder ontwikkelt. De lezers die de weekendmarkt willen bezoeken tijdens hun verblijf in Thailand, wil ik echter uit voorzorg erop wijzen dat alle daar aangeboden dieren zonder CITES-papieren worden aangeboden. Een legale
import naar Europa is daardoor uitgesloten.
Een probleem dat hier slechts kort vermeld hoeft te
worden, is het gevaar van faunavervalsing door de groene leguanen.Volgens mededelingen van in Bangkok
wonende kennissen zijn de eerste in vrijheid levende
groene leguanen in de voorsteden van Bangkok al waar-
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