DEN KANNIBALISTISCHE GUTTATA?
J.M. W. Mavromichalis,
Beukenlaan 85, 5741 DX Laarbeek.
Tel 0492-465966.
Eén van mijn nakweekdiertjes Elaphe guttata missing black van 1998 weigerde halsstarrig vanaf
haar geboorte hele nestmuisjes te eten. Daarom was
het slangetje, toen ze ongeveer 6 maanden was, erg
achtergebleven in haar groei. Ik had al van alles
geprobeerd toen ik bij toeval ontdekte, dat ze wél
stukjes nestmuis at, net als enkele pasgeboren
schaapstekertjes van het geslacht Psammophy/ax.
Het diertje bleef zo weliswaar in leven, maar zijn
groeiachterstand nam natuurlijk alleen maar toe:
met zes maanden was het nog geen 20 cm. Alle
andere slangen van hetzelfde legsel waren de 40 cm
al gepasseerd. Niettemin gedijde het onderwerp van
dit artikeltje redelijk op de stukjes nestmuis en ik
liet het bijgevolg zelf maar bepalen hoeveel het at.
Toen er een bevriende slangenhouder op bezoek kwam
liet ik hem het beestje zien. Hij wilde het meteen hebben voor zijn collectie. Op dat moment had hij net vier
nakweek huisslangetjes bij zich van het geslacht Lam-

prophis. Deze diertjes zaten in een kunststof bakje ter
grootte van een broodtrommeltje. Hij stopte zijn aanwinst bij de huisslangetjes en vertrok even later naar
huis. Na thuisgekomen te zijn - de reis had ongeveer
een uurtje geduurd -merkte hij tot zijn verbazing, dat
er maar vier slangetjes in het bakje zaten. De reden
daarvan werd al gauw duidelijk: de Elaphe met capsones had kans gezien om tijdens de reis een huisslangetje naar binnen te werken. Dit diertje had ongeveer
hetzelfde formaat gehad als de guttata. Deze laatste
bleek er helemaal geen zin in te hebben om haar prooi
op te geven, hoewel mijn kennis daartoe van alles had
geprobeerd. Uiteindelijk besloot hij maar het diertje
warm weg te zetten. Wel maakte hij nog vlug een foto
van de schrokop. Na vijf dagen braakte de guttata een
half verteerde huisslang uit, maar accepteerde meteen
een nestmuis die goed verteerde. Sinds die tijd accepteert het diertje wél hele nestmuizen.

[Ü]EDEDELING
SllANGENDAG 1999

De jaarlijkse slangendag van de Europese Slangenvereniging vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 oktober 1999, en wel in het Euretco Expo Center, Meidoornkade 24 (industrieterrein Doornkade) in Houten. Voor meer informatie kunt u terecht bij de
secretaris van de vereniging:

Jan-Cor Jacobs,
Tel 030-2801115;
E-mail: ess-secretary@wxs.nl

Zo is deze slang toch nog een goede eter geworden.
Mijn kennis heeft echter wel besloten haar voortaan
apart te huisvesten. Ikzelf ben nog nooit een geval
van ofiofagie bij Elaphes tegengekomen. Vandaar
dit berichtje.

Elaphe guttata missing black na het eten van een huisslang.
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