
Herpetologi.a / 115 

HERPETOLOGIA 

Een rubriek voor korte herpetologisclze bijdragen 

* * * 

DIEPVRIESKUIKENS ALS HULP 
BIJ HET VOEREN VAN EEN SIANKE BOOMBOA 

(CORALLUS ENYDRIS ENYDRIS) 
DIE IAN~ NIET GEGETEN HEEFT 

Door: H-J.G.N. Platvoet, Fr. Halsstraat 50, 7606 XP Almelo. 

Naast mijn andere slangen heb ik 2 slanke boomboa's (Corallus enydris enydris). Het zijn 
goede eters die ongeveer 2 maal per drie weken een muis verorberen. Maar in december 
is het met dit voorbeeldige gedrag afgelopen, want dan begint de paartijd. Vorig jaar (93/94) 
gebeurde dit voor het eerst en ook dit jaar (94/95) stopten ze. 

Eind maart 1994 aten ze nog steeds niet. Microscopisch onderzoek van de uitwerpselen 
gaf als resultaat een flagelatenbesmetting te zien. Flagyl met een dosis van 200 mg/kg rekende 
hier snel mee af en het vrouwtje begon weldra weer te eten. Het mannetje daarentegen 
weigerde eind april nog steeds muizen. Op aanraden van collega-slangenhouders heb ik 
hem toen apart gezet en zowaar, begin mei (na 5 maanden van voedselweigering en ± 
100 gram lichter te zijn geworden) wurgde en at hij zijn eerste muis. Deze muis wilde hij 
echter pas pakken nadat hij langs een ontdooid, nat diepvrieskuiken was gewreven. Meteen 
hierna ging meneer in de vervelling. Uit de vervelling gekomen weigerde hij weer elke 
muis. Twee levende kuikens werden wel met enthousiasme gewurgd, maar niet opgegeten, 
omdat de kop voor de slang niet vindbaar bleek. Hij had dus wel honger! Toen kreeg ik 
een ingeving. Van een ontdooid diepvieskuikens haalde ik de huid af. Deze spreidde ik 
over de rug van een muis en wreef ik een beetje vast in de haren, zodat het goed vastplakte. 
Deze muis zette ik op een plankje en hield ik voor de neus van de weigerachtige Corallus. 
Vrijwel onmiddellijk werd de muis gegrepen, gewurgd en ... bij de neus gepakt en verorberd. 
Nadat dit een paar keer goed is gegaan, wilde hij ook weer gewoon muizen eten zonder 
de kuikentruc. 

Ook dit jaar begon het vrouwtje eind maart uit zichzelf weer te eten. Half april heb 
ik het mannetje, na een paar keer gewoon een muis aangeboden te hebben, ook weer 
een muis met kuikenhuid aangeboden. Ook deze keer werd de muis na een 10 seconden 
kijken en keuren van de plank gegrepen en soldaat gemaakt. 

Ik weet niet in hoeverre dit bij andere slangesoorten ook werkt, maar ook mijn adders 
zijn verzot op kuikenpoten (van eendagskuikens) en willen in moeilijke perioden vaak 
alleen maar dit eten (b.v. na een behandelde flagelatenbesmetting). 


