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ALGEMTTN

Candota car,ínata cattnata van Nieuw Gu'inea is een
dwergvorm van de soort Candoía carínrtta (McDowel 1 ,
1979). Volwassen exemplaren bereiken een lengte
van ongeveer 60 cm en een gewicht tot 80 gram.
Hiermee is dit type veruit de kleinste vertegen-
woord'iger van de soorten b'innen het genus Candoía.
Candoía carirKr.ta caz,inata van Nieuw Guinea wordt
slechts zelden geïmporteerd. Dit is overigens n'iet
zo verwonderlijk als men het uiterlijk en de le-
venswjjze van deze eigenaardige boa beschouwd. In
de natuur houden ze zich op jn de kruinen van voor-
al sagopalmen alwaar ze door hun geringe formaat
en uiterljjk, dat sterk doet denken aan een twijg-
je, vrjjwel onzichtbaar zijn. Bij het omkappen van
sagopalmen worden ze af en toe in de kruinen aan-
getroffen (pers. med. 14. v.d. Kerkhof).
Zover mjj bekend is Candoia carinata cav'tnrtta van
Nieuw Guinea nog nooit tot voortplanting gebracht
in gevangenschap. Dit in tegenstelling tot de
veel grotere ondersoort Candoia carírnta paulsoni,
die reeds verschillende malen in gevangenschap is
gekweekt (Fauci, 1981). Ook een ander type Candoia
carirnta van het e j I and Guadal canal i s recentel 'ij k
tot voortp'lant'ing gebracht (pers. med. Lehman). Dit
is een zeer plomp gebouwd type, dat qua bouw enigs-
zins aan Candoia aspera doet denken.
Candoía carírmta kent vanwege z'ijn verspre'iding op
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vele eilanden tussen Indonesië en Austral'ië een
grote geografische verschejdenheid. Zo heeft elk
e'ilandtype van Candoia carirnta we1 zijn eigen
karakteristieke kenmerken. Het zou echter te ver
voeren om al deze typen ook tot verschillende on-
dersoorten te bestempelen. Wel kan Candoía carina-
ta opgedeeld worden 'in twee te onderschejden typen,
welke morfologisch duidelijk van elkaar verschil-
len. Dit zi jn het type met een lange staart en
het type met een korte staart. Het type met lange
staart is s'lanker gebouwd dan het type met korte
staart en heeft een groter aantal subcaudalen,
43-60, terw'ijl b'ij het type met korte staart het
aantal 35-52 bedraagt. 0p basis van deze inde'ling
kan men de Candoía caz,inata in dit artikel nang-
sch'ikken onder het type met lange staart. Candoía
cartnnta paulsoni en waarschijnI'ijk ook Cando'ia
carirrczta van het eiland Guadalcanal rekenen we
tot hèt type met korte staart.
Beide typen zouden vanwege het voorkomen van hete'
rozygoten poly-morfologisch zijn (McDowe11, 7979).
Dit is waar als men de verschiIIende e'ilandtypen
met elkaar vergelijkt. Toch lijkt het mjj onwaar-
schijnlijk dat bijvoorbeeld een langstaartig type,
dat is aangepast aan het leven jn bomen, ook kort-
staartige jongen kan produceren, die jn feite spe-
c'iaal zijn aangepast aan een terrestrische levens-
wj jze. i^Jel is het zo dat beide typen sympatrisch
kunnen voorkomen, bijvoorbeeld op Nieuw Guinea.
Doch 'ik veronder^stel eerder dat de morfologie van
beide typen een adaptie js aan een bepaalde habi-
tat. Zo valt aan te nemen dat boombewonende Can-
doía caz.ina.ta zich in de loop van de evolutie
heeft aangepast door het verkrijgen (of behouden)
van een langgerekte l'ichaamsbouw. Dit zou immers
veel efficjënter zijn voor hun arboreale levens-
wijze. Evenzo is het mogelijk dat terrestrisch le-
vende Candoia caz,íneta z'ich in omgekeerde vorm
heeft aangepast.
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AANSCHAF/TERRARI UM

0p 20 mei 1985 kocht i k een week tevoren geïmpor-
teerd wijfje van Candora carivtnta carírnta. De aan-
gegeven vangplaats was in de omgeving van Jajapura
op Nieuw Guinea. Bij aankomst bedroeg haar gewicht
61 g. Ik plaatste de slang in een terrarium van
60x30x40 cm (1xbxh). D'it terrarium was ingericht
met enkele takken en twee u'itneembare 'ligplanken.
Boven êên van de ligplanken was een gloeilamp van
5 Watt gemonteerd. Direkt onder deze gloeilamp
stond een omgekeerde bloempot. 0p de bodem van het
terrarium 1ag een stuk boomschors. Dit bood de
s'lang de gel egenhe'id zi ch te verschui I en op pl aat-
sen, waar verschillende temperaturen heersten.
Een waterbakje op de bodem van het terrarium kom-
pleteerde het geheel . De temperatuulin het terra-
rium liep uiteen van 22460C overdag tot 19-260C
's nachts.

ZWANGERSCHA P/JONGEN

Een week na aankomst werd voor het eerst een klein
muisje aangeboden. Dit werd echter niet geaksep-
teerd. Een week later bood ik nogmaals een muisje
aan dat ik gedurende de hele nacht bij de slang
liet zitten. 0ok ditmaal zonder sukses. 'Wellicht
het verkeerde voedsel ' dacht i k toen nog.
Daar de slang 's morgens vaak boven op het bloem-
potje 1ag, dus v'lak onder de lamp en zich 's mid-
dags in het bloempotje terug trok en bovend'ien
niet de indruk gaf hongerig te zijn, begon ik te
vermoeden dat ze wel eens zwanger zou kunnen zijn.
Toen ik haar drie weken na aankomst nogmaals jn-
spekteerde, bleek dit inderdaad waar te zijn. Er
tekende zich vrij duidelijk halverwege haar li-
chaam een onregelmatig gevormde verdikking af.
Vanaf deze tijd werd niet meer gepoogd haar te la-
ten eten, maar werd haar zoveel mogelijk rust ge-
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boden teneinde de natuurlijke gang van zaken n'iet
al. te zeer te laten verstoren.
Als de temperatuur boven het bloempotje boven de
340C steego zocht ze tijdelijk verkoeling op in het
wa terba kj e .
0p 18 oktober 1985 werden er vier jongen geboren.
Toen ik ze 's morgens aantrof waren ze alle v'ier
reeds verveld.
De jongen werden direkt overgebracht in twee koel-
kastdoosjes, die waren ingericht met een stukje
kurkschors en een klein waterbakje. De bodem was
bedekt met keukenpapier, dat ten behoeve van de
luchtvochtigheid vocht'ig was gemaakt. Het gewicht
ya4 de jonge slangetjes was 3,128 - 3,1{8 g.
Bij verstoring probeerden de jongen niet van zich
af te bjjten of weg te vluchten, een gedrag wat de
meeste pasgeboren slangen vertonen, maar verstijf-
den. Zelfs bij het oppakken h'ielden ze zich vol-
komen stjjf. Dit gedrag komt overeen met hun uiter-
lijk en lijkt duidelijk geënt te zijn op het imi-
teren van een twijgje. Dit geval van mimikrie is
ook bekend van jonge Candoia eanínata paulsoni
(Fauci, 1981).
De moeilijkheid was nu om het juiste voedsel voor
de jonge Cando'ia's te verkrijgen. In de natuur
leeft Candoia carLnata carinata voornamelijk van
hagedissen, vooral HemídnctyLus frerntus (pers,
med. M. v.d. Kerkhof). Toen de jongen twee weken
oud waren, werden allereerst êéndagsmuisjes gepro-
beerd. Deze werden niet geaksepteerd. Vervolgens
werden krekels, mestwormpjes, meelwormen en stuk-
ies êêndagskuiken aangeboden, doch zonder resul-
taat. Hierop werd besloten de slangetjes te dwanq-
voeren met stukjes êéndagsmujs. Dit lukte boven
verwacht'ing zeer goed.
Drie jongen werden verkocht, nadat ze twee maanden
oud waren. 0p dat moment aten ze niet zelfstandig.
Het jong dat ik voorlopig zelf behield, begon zelf-
standig nestmuisjes te eten toen het negen weken
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oud was.
Het volwassen wiifie is b'ii mij nimmer zelfstandig
gaan eten. Volgens ervaring van een andere s'langen-
houder komt het wel vaker voor dat Candoia cav'ina-
ta earínata de eerste tiid in gevangenschap voed-
sel weigert. In de meeste gevallen is een half
jaar van behoedzaam dwangvoederen voldoende om-Candoia carirnta carínnta aan het eten te kriigen
(pers. med. B. v.d. He'ijden).
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