
rnEISIMPRESSIES UIT THAILAND 
Cock Dekker, Vlierstraat 15, 5121 ZN Asten. 

Ik had al een schitterende rondreis door Thailand 
gemaakt, toen ik nog een korte vakantie op het 
eiland Phuket kon doorbrengen. Ik had me voorbe
reid door een reisgids te raadplegen waarin de 
belangrijkste bezienswaardigheden op het eiland ver
meld stonden. Wat direct opviel, was de aanwezigheid 
van een slangenfarm, waarvan er in Aziatische lan
den veel zijn. Ik besloot in ieder geval dáár een kijk
je te gaan nemen en tot beslutt van mijn verblijf daar 
nog wat rond te trekken op het toch wel toeristische 
eiland. Hierbij werd ik aangetrokken door het kleine 
stukje regenwoud dat er nog restte op het eiland. Dit 
stukje regenwoud is gesitueerd in het noorden van 
Phuket, rond de Bang-poe-waterval. 
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DE SLANGENFARM 

Ik bracht, zoals gezegd, eerst een bezoek aan de 
plaatselijke slangenfarm. Hier worden de slangen van 
het eiland voorgesteld aan het toeristische publiek. 
Natuurlijk worden toeristen getradeerd op een show 
met cobra's, in dtt geval met Naja siamensis. Moor 
ook Elaphe radiata en Boiga dendrophila melanota 
mochten optreden. Omdat ik, méér don de gemiddel
de toerist dot zal zijn, geïnteresseerd ben in slangen, 
vroeg ik de slecht Engels sprekende Thai don ook of 
ik iets meer kon zien don de onderen. Hierop kreeg 
ik een kijkje achter de schermen van deze 'farm'. 
Doorutt bleek dot men zich tot doel had gesteld de 
slangen van Phuket te beschermen en waar nodig 
voorlichting te geven aan de plaatselijke bevolking. 
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Op dat moment werd er net een Python reticulatus 
binnengebracht die door een plaatselijke boer 
gevangen en mishandeld was. Nadat de slang was 
behandeld en de boer was betaald (dit doen ze om 
te voorkomen dat de slangen die de boeren tegen
komen worden afgemaakt), werd het dier in een 
ruime kooi apart gezet. Hier kon ik dan ook met 
mijn eigen ogen zien dat de beesten goed behan
deld werden. De kosten die het verzorgen van de 
slangen met zich mee brengen worden geheel 
gedekt door de inkomsten van de entreeprijzen en 
giften van bezoekers. 

DE BANG-PAE-WATERVAL 

Ik wilde ook nog naar de bekende waterval, waar ik 
eerst ging kijken naar het Gibbon Rehabilitafion 
Project. Dit is een project dat is opgezet door een 
Schotse bioloog, die zich tof doel heeft gesteld de 
gibbons die in bars en restaurants leven terug te 
brengen naar de natuur, daar deze apensoort met 
uitsterven word bedreigd. 

Na dit bezoek begon ik dan eindelijk aan de klim 
naar boven richting de waf erval. Onderweg begon
nen de eerste hagedissen zich te laten zien. De 
omgeving was mijn inziens uitermate geschikt voor 
slangen: regenwoud met een leuk, snelstromend 
watertje nabij. Het duurde echter tof de terugweg 
voor ik haar zag. Ik zag in mijn ooghoek iets groen 
wegschieten en ging er dan ook snel achteraan, 
camera in de aanslag. Het is echter niet makkelijk 
te fotograferen in de vrije natuur, helemaal niet als 
het beestje ook nog eens vlucht. Maar met waf 
geduld en een kleine dosis geluk ben ik er toch in 
geslaagd het diertje fotografisch te verschalken. 
Het slangetje herkende ik als een Rhabdohpis nig
rocinctus. Daar Rabdophissoorten als licht giftig 
bekend staan, heb ik het beestje maar laten zitten 
waar het zat en alleen opnames van haar in haar 
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natuurlijke omgeving gemaakt. Het bleek trouwens 
een jong diertje te zijn, iets waf het herkennen een 
stuk makkelijker maakte. Het werd nóg leuker bij 
de waterval, omdat ik ook nog een juveniel van 
Varanus sa/vator tegenkwam. 

Al met al is Thailand een aantrekkelijk land voor rep
tielenliefhebbers, daar niet alleen op Phuket veel te 
zien is, maar ook in de rest van het land, waar ik bij
voorbeeld enkele keren een een rivier overzwem
mende en daardoor niet te fotograferen Bungarus 
fasciatus heb mogen zien. 

Een boekje dat ik voor Thailand aanbeveel is Snakes 
and other repti/es of Peninsular Malaysia, Singaporre 
and Thailand. ISBN 1-85368-438-4. 
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