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Soms eten voederdieren zoals muizen, rotten en konijnen letterlijk met longe tonden. Niet omdat ze het voer
dot u hen voorzet niet zouden lusten, moor omdat dot
voer naar alle waarschijnlijkheid wat aan de zachte
kont is, zodat ze hun tonden niet kunnen scherpen.
Dot kon niet alleen vervelend zijn voor de muis, de rot,
het konijn zelf, moor ook de slang die zich uiteindelijk
over zo'n prooidier met longe tonden goot ontfermen
kon door nadeel van ondervinden: de longe tonden
kunnen de keel van de slang beschadigen. Zeker als
een slang gedwongvoederd wordt, is dot risico niet
denkbeeldig.
Daarom geef ik mijn voederdieren regelmatig een wilgentokje bij het eten. Zo'n takje van een centimeter of
25 long en 2 cm dik borstel ik eerst goed schoon. De
voederdieren kunnen hun tonden don eens in iets stevigs zetten. Bovendien blijven ze wat meer van het
voer zelf of en knoeien ze er niet zo mee. Ik heb verder de indruk dot mijn voederdieren zich niet zo vervelen en in een blakende gezondheid verkeren.
Dot laatste - hun goede gezondheid - wordt mogelijk
mede veroorzaakt door de stoffen die in een wilgentakje zitten. Hoewel er een grote verscheidenheid aan
wilgensoorten (Salix} bestoof, hebben die soorten veel
inhoudsstoffen gemeen. Vroeger werden solix-producten in bijvoorbeeld theevorm of in omslagen aangewend vanwege hun eetlustbevorderende, koortswerende en wondhelende eigenschappen. Nog steeds gebruikt men de bost in de volksgeneeskunde als probaat middel tegen reuma, jicht, griep, neuralgie (ze-

Sometimes prey onimols like mice, rots and robbits
take little pleosure in eoting. Not becouse they don't
like the food you offer them hut probob~ becouse the
food is o little on the soft side, so they connot shorpen
their teeth. This doesn't only effect the mouse, rot or
robbit itself hut could olso horm the snoke thot puts his
teeth info such prey. The long teeth con horm the
snakes' throot. Espedolly when o snoke is force-fed
such injuries are not imoginory.
Due to this, 1now regulorly feed these prey onimols
with willow branches. These branches, obout 25 cm
long and 2 cm thick, are thoroughly brushed before
giving them to the onimals. Now they con get their
teeth info something firm for ochange. As obonus the
onimols now don't fooi oround with their regulor food
os much, resulting in less mess. Further more I have
the impression thot they oren't bored os much and are
in perfect heohh.
The perfect heolth, could portly be exploined by the
chemicols thot are in willow branches. Even though
there are o lot of willow species (Salix) they have o lot
of these chemicols in common. In the post solix-products, os o tea or in poultices, were used for their obility to improve oppetite, reduce fever and improve the
healing of wounds. The bark is still commonly used
ogainst rheumotism, gout, the flu, nerve pain and os
on ontiseptic for bladder- stomoch- and intestinol problems. Alot of the contents of solix species are now
monufoctured ortificiolly os ospirin.
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nuwpijn), als antisepticum bij blaasontsteking en bij
maag- en darmklachten. Veel inhoudsstoffen van de
solix worden nu synthetisch gemaakt, zoals o.o. aspirine.

So on top of its practical use, of preventing long
teeth, it is olso o meons of keeping your prey onimols
in good heolth.

Behalve dot zo'n wilgentokje het praktisch doel dient
om longe tonden te voorkomen, is het dus tevens een
manier om uw voederdieren gezond te houden.
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Note of the translator:
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Teeth of rodents and rabbits are thought to be selfshorpening. lt is not the dief of the onimol thot determines the length of its teeth. The teeth on the upper
and lower jow normolly weor off ogoinst eoch other.

Noot van de vertaler:

Tonden van knaagdieren en konijnen zijn zelfslijpend.
Dit betekent dot het dieet van deze dieren niet de
reden is van de lengte van de tonden. De tonden in de
boven - en onderkaak slijten normaal gesproken
langs elkaar of waardoor ze op de juiste lengte blijven.
Sommige dieren hebben wel extreem longe tonden, dit
heeft te maken met de positie van hun koken, deze
aandoening is erfelijk en word ook wel 'olifantstanden'
genoemd. Deze is alleen onder controle te houden
door het regelmatig vijlen of knippen van de snijtanden. Wanneer uin het bezit bent van dieren met deze
afwijking doet u er beter aan niet met ze verder te
fokken en op zoek te gaan naar dieren die deze tijdrovende en stressverwekkende behandeling niet nodig
hebben.
Siebren Kuperus
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Some individuols do grow long teeth, this condition hos
got to do with the position of the jows. lt is hereditory
and con only be controlled by filing or clipping the
teeth. When you hoppen to have these kind of onimols
you would be heffer off if you don't breed with them
and find some heolthy specimens thot don't need this
time consuming and stress inducing mointenonce.
Siebren Kuperus
Translotion: Siebren Kuperus
Corrections: Mark Wootten
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