HERPETOLOGIA
Een rubriek voor korte herpetologische bijdragen.
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Over de ervaringen met de nakweek van de Haïtiboa
hoor je vaak negatieve verhalen over voedselweigering
en uiteindelijke sterfte. Op de slangendagen ontmoetten we diverse keren verkopers die jonge dieren aanboden, maar er steeds bij vertelden, dat ze niet zelfstandig aten. Hieronder zullen wij onze ervaringen geven
met deze mooie en interessante boasoort, die tegenwoordig niet of maar zelden aangeboden wordt.
Sinds vijf jaar zijn wij in het bezit van een wildvangkoppel Haïtiboa's. De dieren doen het prima in gevangenschap.Van de slangenhouder van wie wij ze kochten hoorden we, dat ze al eens voor twaalf jonge dieren hadden
gezorgd. Hij vertelde er echter ook bij, dat zijn pogingen
om de jonge dieren zelfstandig te laten eten op niets
waren uitgelopen. Hij had de dieren met stroken runderhart gedwangvoerd, zodat hij ze op de Slangendag
snel kon verkopen om van het werk af te zijn.
In 1993 is het ons gelukt om nakweek te krijgen, al
waren het maar twee levende jongen en ± twaalf onbevruchte eieren. De eerste maanden hebben we deze
jongen gedwangvoerd met muizestaarten, tot we in de
literatuur lazen, dat ze ook zelfstandig visjes zouden
eten. Nadat we ze zebravisjes en guppen in hun drinkbakjes hebben aangeboden, zijn ze uiteindelijk zelfstandig
gaan eten.
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Ze aten deze prooien graag en we besloten dan ook
om de jonge slangen eerst met deze visjes op te kweken. Na het eerste jaar zijn we overgestapt op kleine
goudvissen die probleemloos gegrepen werden.
Nu, in 1995, zijn we begonnen met het aanbieden van
één goudvis en een kruiper.Van de kruiper beschadigden we eerst de neus. Daarna wreven we de hele
kruiper enkele malen over de goudvis, zodat deze de
geur van de vis aannam. Na de goudvis werden ook de
kruipers probleemloos verorberd.
We geven de twee nakweekdieren alleen nog maar
kruipers, die ze zonder problemen verteren. Zo kan
het dus ook met deze jongen. Ons lange werk wordt
uiteindelijk dan toch beloond. Momenteel hebben we
weer een worp van eenentwintig jonge dieren, waarvan de eerste al zelfstandig vis eten.
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