WETENSWAARDIGHEDEN OMTRENT CANDOIA CARINATA EN CANDOIA CARINATA PAULSONI.
Door: P. Jacobs, Rhenenstraat 124,
2546 TX Den Haag.
Op de slangendag in oktober 1989 kocht ik
van een liefhebber een koppeltje Candoia
carinata. De dieren waren wildvang en hadden in gevangenschap nog niet zelfstandig
gegeten. Hij had ze maandenlang moeten
dwangvoederen. Het vrouwtje woog 22 gen
het mannetje 34 g.
De dieren werden apart in een klein plastic
terrarium gehuisvest met als bodembedekking
sphagnum en een klein waterbakje. De volgende dag bood ik beide een nestmuisje aan.
Deze werden niet opgegeten en omdat een
jonge Candoia aspera van mij wel eens een
goudvis opgegeten had, wilde ik het bij de
carinata's ook proberen.
Ik kocht een klauwkikkertje en twee Platys
(visjes ter grootte van een guppie).
Thuisgekomen deed ik de twee visjes in het
kleine waterbakje in het terrarium van het
mannetje. Een visje sprong uit het water en
werd direct door het mannetje gegrepen en
opgegeten. Het visje dat in het water zwom
werd niet gepakt. Pas toen het op het droge
kwam te liggen werd hij opgegeten.
Enthousiast kocht ik enkele (kleine) goudvissen waarvan ik er één aanbood aan het
vrouwtje. Het vrouwtje at meteen het goudvisje op.
In de natuur eten pasgeboren Candoia carinata misschien wel visjes, want een hagedisje of een kikkertje is al gauw te groot
voor een slangetje van nauwelijks 3 g.
De twee slangen eten zeer goed en twee of
drie goudvisjes per week zijn geen uitzon-
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dering. Enkele maanden na aankoop wegen de
slangen 34 en 40 g.
Ik bezit ook enkele Candoia carinata paulsoni welke ik na een periode met poten van
eendagskuikens te hebben gevoerd op een
dieet van nestmuisjes flink opgekweekt had.
Na een tijdje werden de muisjes niet meer
zo fel gepakt. Er was een periode, dat ik
geen nestmuizen voorhanden had en ik bood
een overgebleven goudvis aan. Nog geen
minuut later had het slangetje de vis in
een wurggreep en at hem op.
Alle andere dieren aten probleemloos visjes. Men moet geen al te grote vissen aanbieden, omdat deze qua breedte niet in het
bekje passen. De slangen prefereerden zelfs
vis boven muisjes, zo zelfs, dat geen muisjes meer werden gepakt. Door de muisjes met
een visje in te_smeren, kreeg ik ze weer op
hun oude muizendieet. De visjes worden
overigens zeer goed verteerd.
Er zijn liefhebbers die een hekel aan visvoeren hebben vanwege de stank die hiermee
gepaard zou gaan. Ik heb hiervan tot nu toe
geen last ondervonden.
Ik voer nu twee Candoia carinata paulsoni
uitsluitend vis, de rest krijgt muisjes.
Als er belangrijke verschillen optreden die
vermeldenswaardig zijn, zal ik deze zeker
in een later artikeltje vermelden.

180

