Nieuw boek: 'Salamanders - keeping and breeding'
Wednesday, 07 January 2015 16:51

In oktober 2014 is een nieuw handboek verschenen over het houden en kweken van
salamanders. Het is geschreven door Frank Pasmans, Sergé Bogaerts, Henry Janssen en
Max Sparreboom.

De auteurs hebben hun expertise gecombineerd tot een handboek dat de belangrijkste
aspecten omvat om salamanders en wormsalamanders te houden en te kweken in
gevangenschap. Het boek heeft als doel om naast hobbyisten, ook instelingen ( dierentuinen,
universiteiten, enz. ) van deskundige informatie te voorzien. Het eerste hoofdstuk legt kort een
aantal belangrijke aspecten van taxonomie en biologie uit die nodig zijn om de eisen van deze
dieren in gevangenschap te begrijpen. Verzorging en voeding worden besproken in het tweede
hoofdstuk, met de nadruk op een praktische aanpak, gebaseerd op eigen ervaring van de
auteurs. Hetzelfde geldt voor het derde hoofdstuk dat is gewijdd aan het kweken in
gevangenschap en met succes opkweken van eieren, larven en jonge dieren naar
volwassenheid. Het volgende hoofdstuk bespreekt de aspecte van ethiek en soortbescherming
en de rol die een duurzame hobby daarbij kan hebben. In het vijfde hoofdstuk worden de meest
voorkomende ziekten kort voorgesteld, met de nadruk op de juiste verzorging en voeding. Het
tweede deel van het boek behandelt het houden en kweken van ruim 63 soorten, met een
toelichting op veel meer, verwante soorten. Deze zijn grotendeels gebaseerd op eigen
ervaringen van de auteurs en in sommige gevalen op de gepubliceerde vakliteratuur.
In het
Engels: Salamanders. Keeping and Breeding. Terrarien Bibliotheek. NVT Verlag, Münster.
ISBN 978-3-86659-265-0.
In het Duits: Molche und Salamander. Halten und Züchten. Terrarien Bibliotheek. NVT Verlag,
Münster. ISBN 978-3-86659-259-9.
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Het boek kost € 39,90 en is volledig in kleur voorzien van vele unieke foto’s. Te bestellen onder
andere bij:
http://www.ms-verlag.de
of
www.chimaira.de
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