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Dit is een van de weinige boekjes over de
voeding van reptielen in gevangenschap, het
vult dan ook in dit opzicht een hiaat in de
markt. In het 171 hladzijden tellende werkje
worden de volgende onderwerpen in drie
hoofdstukken behandeld: hoofdstuk 1 gaat over
de basisvoeding, verschillendedieten, voedingsen drinkfrequenties. Het bevat onder andere een
uitgebreide tabel waarin de voedselvoorkeur van
de meeste soorten reptielen aan bod komt. Het
stukje over de frequentie van voeren is mijns
inziens te beknopt: er staat eigenlijk aileen iets
over het snel te dik worden van de dieren. Over
bijvoorbeeld het voeren van heel kleine of heel
jonge dieren is te weinig beschreven, hierdoor
kan de fout gemaakt worden dat deze dieren
onvoldoende gevoerd worden. Ook schrijft Frye
te weinig over het verschijnsel dat jonge dieren
soms een totaal ander dieet kunnen hebben dan
oudere dieren van dezelfde soort. Hoofdstuk 2
omvat de problemen bij verkeerde voeding, en
de behandeling daarvan. Dit deel van het hoek
is het waardevolst. Duidelijk is te merken dat
Frye veel ervaring heeft met problemen ontstaan door verkeerde voeding. Hij behandelt de
meest voorkomende voedingstekorten, de daarbij optredende verschijnselen, en wat je als
reptielenhouder in zo'n geval moet doen.lk heb

toch twee punten van kritiek. Ten eerste weet
Frye over dwangvoederen aileen te melden dat
je een slang kunt dwangvoederen met muizen,
dit is echt onvoldoende. Ten tweede is er een
lijst met giftige plan ten in dit hoofdstuk opgenomen; deze bevat echter aileen Engelse namen,
geen wetenschappelijke. Als niet-Engelstalige
is deze lijst dus maar gedeeltelijk bruikbaar. In
hoofdstuk 3 worden verschillende voedselbronnen beschreven voor reptielen. met onder
andere het kweken van zijdemotten, regenwormen, krekels, meelwormen, vliegen en was motten. Een tabel met voedingswaarden van planten
is ook in dit hoofdstuk opgenomen. Het boekje
eindigt met vijf appendices over aile genoemde
soorten, onder andere met een verklaring van
gebruikte termen, een referentielijst en een
verwijzingslijst van Engelse namen naar wetenschappelijke namen en omgekeerd. Ondanks dat
ik het werkje niet echt compleet vind en dat ik
meer had verwacht van iemand met zn'n grote
naam op dit gebied, kan ik het toch van harte
aanbevelen, in het bijzonder voor lietbebbers
met veel dieren, handelaren en dierenartsen.
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