VRAAG EN AANBOD

1.0 nokweek 1994 Python molurus biviftatus, ± 3,5 m.
André en Yvonne Robben.
013·5285242 of 06·53901706.

nokweek Coral/us enydris enydris, geel/oranje en
grijs/bruin gemarmerd; Boa constridor imperator,
roodstaart, Suriname; 1.1 volwassen Epicrates cenchria; 2.0 More/ia argus variegata. Verwacht:
nokweek Coral/us caninus.

lnfomotie over More/ia amethystina
(kweek, voeding, verzorging, enz.}.
Patrick de Kamper,
Tel. 075·6174969 of 06·54313429,
email P.deKamper@f/ash.A2000.nl

Datum laatste advertentie: 26 november 1999.

H. Wassenaar, Havenstraat 81,
2282 KH Rijswijk. tel/fax: 070-3952350.

REACTIE OP HYBRIDISATIE:

GEVRAAGD

Hans van der Velde, Bovigne 28·2,
1083 BPAmsterdam. Tel/fax: 020-6447748.

Graag wil ik, no het lezen van de laatste L.S.,
mijn mening geven over hybridisatie. Ik ben
van mening, dot het houden van slangen in
gevangenschap alleen moor de voortplanting
binnen soorten tot doel mag hebben:
- fokken met verschillende soorten onderling is
gevaarlijk, want hierdoor ontstaan massa's in
gevangenschap gehouden hybriden; voor de
houder van slangen zal het steeds moeilijker
worden om oorspronkelijke soorten te vinden;
· de vraag naar wildvongdieren zou wel eens
flink toe kunnen nemen, omdat er genoeg
liefhebbers zijn met alleen belangstelling
voor oorspronkelijke soorten;
- persoonlijk heb ik geen belangstelling voor
slangensoorten die niet in de vrije natuur
voorkomen; veel reptielen worden met uitsterven bedreigd door toedoen van de mens.
Wij zouden ons moeten richten op het fokken
van deze soorten in gevangenschap!

Gevraagd: Cora/lus caninus; ik ben op zoek naar
dieren die min. 3 maanden met enige regelmaat
hun voedsel no het eten weer uitbraken. 3.4 Corallus caninus (nokweek 1998 of 1999).

Met vriendelijke groeten,
Jean-Philippe Gonzoles,
45, rue Hippolyte Despres,
66000 Perpignon (Frankrijk).

Vipera (Daboia) russelii russelii, Sistrurus ravus, Crotafus tigris; 0.1 Vipera renardi, 1.0 Dasypeltis fasciata
Markus ~/f, Potsdamerstr. 2,
35085 Rauischholzhausen, Tel: 06424 923 604,
E·Mail: ~lfm@stud·mailer.uni·marburg.de;

0.2 Candoia carinata paulsoni, nokweek 1998 of
1999, goed etend.
Jan van de Sluijs, Bands/oot 25, 8538 Bantega.
0514·551426.

0.1 Arizona elegans arenicofa.
C. Dekker, tel:0493697090 mob:0655335775;
e-mail: cjfdekker@hotmail.com

Nokweek Charina bottae bottae.

H.M. van de Water Tel. 0493-342059.
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