
EPICRATES STRIATUS STRIATUS VANGT LEVENDE VIS. 

Door: P.B. Stoel, Verlengde Hoogravenseweg 165, 
3525 BE Utrecht. 

Toen ik ongeveer twee jaar geleden bij een hande
laar drie jonge haïti-boa's (Epicrates striatus 
striatus) kocht, wist ik dat ik problemen zou 
krijgen met het voederen. En wat ik vreesde werd 
al spoedig bewaarheid: ze weigerden muizen van el
ke leeftijd. Ook krekels werden niet aangenomen. 
Nu vernam ik echter, dat ze na een bepaalde perio
de van geduldig dwangvoederen zelfstandig muisjes 
zouden gaan eten. Deze theorie ging bij een colle
ga-terrariumhouder inderdaad op, maar mijn slangen 
waren niet van hun stuk te brengen en ik moest 
blijven dwangvoederen. 
Pas geleden hoorde ik dat men de ontdekking had 
gedaan dat een dode stekelbaars (zonder stekels) 
door een haïti-boa werd geaksepteerd. Nog diezelf
de dag kocht ik twee mooie guppies, die ik in de 
drinkbak van de slangen liet rondzwemmen. De eer
ste dag en nacht bemerkte ik totaal geen reaktie 
bij de slangen. Zoals gewoonlijk gingen ze wel 
weer in de drinkbak liggen, nu dus mèt de visjes. 
De volgende avond echter vond ik tot mijn verba
zing een tiental jonge guppies en slechts één vol
wassen visje. Het terrarium is zodanig van kon
struktie dat het visje onmogelijk zomaar verdwenen 
kan zijn, dus blijft er maar één konklusie moge
lijk: jonge haïti-boa's eten in elk geval wèl 
zelfstandig visjes, die ze zelf uit de waterbak 
kunnen vissen. 
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EPICRATES STRIATUS STRIATUS CATCHES LIVE FISH. 

By: P.B. Stoel, Verlengde Hoogravenseweg 165, 
3525 BE Utrecht, The Netherlands. 

About two years ago I bought three young Haitian 
baas (Epicrates striatus striatus) in a reptile 
petshop, although I knew that feeding problems 
might turn up. The young were barn in Holland by 
an already imported pregnant female. 
I tried to feed them with crickets and mice of any 
age, but they refused to eat them. Then I heard of 
a theory that after force-feeding young Haitian 
baas during a certain period they would start eat
ing mice by themselves. This theory worked out 
well fora colleague snake-keeper, but it failed 
in my case. So I had to go on force-feeding my 
snakes. 
Recently I was told that Haitian baas had accepted 
dead Sticklebacks (without spines), so I bought 
two adult Guppies and put them in the water basin 
of the terrarium. 
The first day and night the snakes did not have 
any interest in the fishes and slept in the water 
basin with the Guppies. The next evening I dis
covered many young and only one adult Guppy. The 
other would not have disappeared without having 
been caught and swallowed by one of the young 
baas. 
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