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~AN DE REDACTIE
Er bleek de afgelopen maanden een bijzonder slangenvirus in de lucht te zitten. In een paar weken tijd
werd de redactie verrast met een aantal artikelen
die hetzelfde onderwerp hadden: hybriden. We vonden dot we deze vingerwijzing moor niet moesten
veronachtzamen en vandoor dot deze aflevering
een themanummer genoemd zou kunnen worden.

Nog dezelfde week ontving de redactie van Emonuele Cimotti uit Italië de beschrijving van een kweek
met Elaphe sca/aris en Elaphe guttata guttata, niet al
te long daarna gevolgd door een tweede praktijkgeval met Natrix natrix en Natrix tessellata. En tenslotte bleek Mark Vervest uit België ons ook een
interessante kweek van hybriden te kunnen melden.

Johan Movromicholis was de eerste die een
beschouwend artikel over hybriden naar de redactie zond. Hij bedoelt zijn bijdrage een discussiestuk te loten zijn. Veel slangenliefhebbers zijn
immers niet zo geporteerd voor de vele gefokte
kleurvarianten en hybriden die zo langzamerhand
nadrukkelijk op de slangenmarkt komen, dit in
tegenstelling tot Johan die door een positief standpunt over inneemt.

De redactie biedt hoor lezers deze artikelen - naast
andere uiteraard - aan, in de hoop dot het laatste
woord er niet over gezegd zal zijn. Dot geldt voor
zowel de theoretische, misschien ook wel ethische
kont van het fokken van hybriden, als voor de meer
praktische kont van de zaak.
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