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Wie dieren houdt, wordt vroeg of laat geconfronteerd met sterfgevallen. Ikzelf vind het don vook
jammer om bijvoorbeeld een slang die ik jaren verzorgd heb zo moor weg te gooien. Ik ken mensen
die het dier in de vriezer bewaren. Don kunnen ze
er von tijd tot tijd nog eens noor kijken. Moor no
een keer of twee, drie is zo'n slang beschadigd en
moet je hoor alsnog weggooien.
Een alternatieve mogelijkheid is, om de slang op
sterk water te zetten. Dot goot erg eenvoudig. U
doet het volgende: u neemt een oude jom- of
horingpot; deze vult u met 4% hondelsformoline,
verkrijgbaar bij de drogist. Door doet u de dode
slang in. Udoet er verstandig oon tijdens het karwei
rubber handschoenen te drogen, want formaline is
een vervelend goedje.
Aanvankelijk moet u de formaline om de 3 of 4
weken verversen. Het beste is om dot een keer of
drie te doen; loot u dit achterwege, don wordt de
formaline troebel. Als dot uiteindelijk ollemool achter de rug is, moet u de pot goed slutten. (Gooi de

EEN RUBRIEK VOOR KORTE BIJDRAGEN

formaline nooit zo moor weg, moor deponeer die bij
het chemisch ofvol.}
Grote slangen moet u inspuiten met formaline. Kijk
uit met gifslangen, want die zijn no hun dood nog
steeds potentieel gevaarlijk!
Tot slot nog een drietal tips: ols u de slang in een
bepaalde houding wilt conserveren, neem dan een
stukje koperdraad, rol dot om een rond houtje,
zodat de drood op een veer goot lijken. Door loot u
vervolgens de slang in zakken; het geheel moet een
week of twee in de formaline blijven hangen.
Een andere tip is: doe een klein, vierkant blokje
hout in de bek von de slang; die blijft daardoor open
staan. Zorg ervoor dat de slang don minstens twee
centimeter onder de formaline blijft.
Tot slot: wilt u meer weten, raadpleeg don één von
de volgende boeken:

•
•

J. von Ness, Prepareren
A. Blijdenstein, Opzetten en prepareren.

Overbodig om te zeggen dot u op deze manier ook
andere reptielen en kikkers en solomonders kunt conserveren.
Veel succes.
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