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INLEIDING

Het genus CoraLLus heeft een verspreidingsgebied
van Nicaragua in het noorden tot en met het Ama-
zone-gebied in het zuiden. Van dit genus zijn 3
soorten bekend, het zijn: CoralLus enydris Linnae-
us met 2 ondersoorten, (Freiberg (1982) beschouwt
CoraLLus enydris enydtís en CoraLLus enydtis eookií
als aparte soorten, wat het aantal soorten dan op
4 brengt)', CoraLLus annuLatas Cope, met 3 onder-
soorten en de hier in dit artikel beschreven Co-
raLLus eaninus, waarvan geen ondersoorten bekend
zijn. Deze soort heeft een verspreidingsgebied van
Colombia (het Amazone-dee'l ), Venezue'la, Brazilië,
Ecuador, Peru, Bolivia en de Guyana's.
Het biotoop van deze slangen is tropisch regen-
woudachtig gebied (dikwijls langs open plaatsen),
bosranden langs rivieren, hoge savanne-bossen, ook
in de direkte omgeving van indianendorpjes. Ze voe-
den zich onder andere met kippen en duiven. In de
regel leeft deze CoraLLus hoog in de boomkruinen,
maar wordt ook 'lager gevonden, zoals bijvoorbeeldbij kleine vliegvelden, waar ze wel eens vlak bij
de landingsbaan in de zon liggend zijn aangetrof-
fen.
De volwassen slangen, die tussen de 150-250 cm
lang kunnen worden, zijn groen van kleur met don-
kergrijze vlekken op de rug, in het voorste gedeel-
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Fig. 1. Corallus caninus. Foto: C.A.P. van Riel.
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te van het lichaam, verder naar achteren worden
deze vlekken groter en wit. De ventrale schubben
en de onderkant van de kop zijn geel, soms ook
groen. Bij de dieren, die in Brazilië voorkomen,
worden de witte vlekken veelal verbonden door een
witte lijn midden over de rug. In de natuur (Ecua-
dor) werden jonge CoraLLus caninus van 50 cm aan-
getroffen die rood-bruin van kleur waren met witte
vlekken, in de maanden junj, jul'i en augustus. De-
ze slangetjes waren zeker niet ouder dan enkele
maanden.
Verwacht mag worden dat deze slangensoort zich in
de natuur het gehele jaar door voortplant.
Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit vogels (on-
der andere papegaaien) en knaagdieren, waarschijn-
liik ook hagedissen (met zekerheid is dit te zeg-
gen van Coy,aLLus enydz,ís).

CORALLUS CAIIÏNUS IN HET TERRARIUM

Het eerste vrouwtje (ik noem haar verder vrouwtje
1), dat ik begin september 1981 in mijn bezit
kreeg, werd ondergebracht in een temarium van
100x60x170 (lxbxh). Dit terrarium is ingericht met
enkele dikke boomstammen; vooral horizontaal ge-
plaatst zijn ze zeer geschikt voor deze sïangen.
Een uitneembare, 20 cm diepe, plastic waterbak is
verzonken in de bodem, die beplakt is met linoleum.
9e temperatuur in het terrarium varieert van 280C
boven tot 240C onder in het terrarium. 0nder de
enige spot, die boven het terrarium is geplaatst,
bedraagt de temperatuur ongeveer 350C. Alleen als
de slang gegeten heeft, gaat ze onder deze warmte-
bron liggen. 's l,lachts daalt de temperatuur tot
ongeveer 240C. In de zomermaanden kan de tempera-
tuur nog iets verder op'lopen.
De lichtduur in het terrarium is nagenoeg gelijk
aan die van het daglicht buiten, daar het terrari-
um dicht bij een raam geplaatst is.
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0p 10 augustus 1982 kwam ik'in het bezit van nog
een koppel. Beide slangen werden elk afzonderlijk
'in terraria geplaatst. Het mannetje js een stuk
kleiner als de vrouwtjes, het laatste (ze wordt
verder vrouwtje 2 genoemd) was iets kle'iner als
vrouwtje 1.
Zowel vrouwtje 1 als het njeuwe koppel aten vanaf
het begjn zeer goed. Als voedsel werden door de
vrouwtjes muizen, ratten en hamsters aangenomen,
het mannetje nam het eerste half-jaar alleen ku'i-
kens aan, daarna ook ratten.
Met een lang pincet (model AMREP) werden de prooi-
dieren dood aangeboden. 0p de prooidieren wordt
altijd vitamine gedaan. Soms een multj-v'itamine,
een andere maal weer vitamine B-comp'lex of vita-
m'ine D. (dus geen vjtamjne D", deze vitamine heeft
geen biologische werking bii reptielen en amfi-
bieên).
Een faeces onderzoek wees u'it dat vrouwtje 1 vrij
was van endoparasieten. Bij beide andere slangen
werden 'i n de faeces f1 agel I aten 'gevonden , deze
slangen werden 5 dagen met l4etronidazole (Flagyl)
40 mg/kg f ichaamsgewicht behandeld. Wanneer de
slangen moeten vervellen (dit gebeurt n'iet vaak)
wordt veel water over de slangen verneveld.

KOPULATI ES

De slangen, die tot dusver apart waren gehouden,
werden half december 1982 bij elkaar gezet; het
mannetje en vrouwtje 2 jn het voor CoraLl,us caní-
nus a1 eerder beschreven terrarium, waar vrouwtje
1 al in zat.
De daglengte was die van buiten; de spot ging om

10.00 uur's morgens aan, en om 16.00 uun weer uit.
De temperatuur was slechts enkele graden lager dan
normaal.
Het mannetje, dat al vier maanden prooidieren had
geweigerd, was erg geïnteresseerd in de beide
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vrouwtjes en kroop 's avonds over beide d'ieren,
tot kopulat'ies kwam het nog niet. Vanaf 21 decem-
ber 1982 werden regelmatig kopulat'ies waargenomen,
altijd 's avonds laat of in de vroege ochtenduren
(soms tot 11 uur). De kopulaties vonden altiid
plaats 'in de hoogste horjzontale takken van het
terrarium. De ene keer lag het mannetje met vrouw-
tje 1 in kopula, dan weer met vrouwtje 2. De laat-
ste kopulatie werd waargenomen op 15 ianuari 1983.
Het mannetje, dat nog steeds niet gegeten had,
werd half februari apart 'in een ander terrarium
gezet. De slang, die nu in totaal 7 maanden niet
gegeten had, was niet vermagerd en zag er goed uit.
Van begin maart nam de slang weer prooid'ieren aan.
De beide vrouwties aten gewoon door. 0p de prooi-
d'ieren werd nu extra vitam'ine D, gedaan. 0p 23
februari werd door vrouwtie 1 niet fanat'iek een
mu'is aangenomen. Ook nam ik waar, dat dit vrouwtie
iets d'ikker werd in het midden van het lichaam. De

s'lang at door tot 20 maart. 0p 1apri1 nam ze nog
een rat aan, die ze niet opat.
Vrouwtje 2 at (niet fanatiek) op 22 nei nog een
muis, daarna niet meer. Ook deze slang was nu du'i-
delijk dikker geworden.
Gedurende de gehele maand mei lagen beide vrouw-
tjes dikw'ijls languit onder de 1amp. In de daarop-
volgende maanden dronken de slangen erg vee1.
Vrouwtie 1(ze'is erg tam) u'it een kle'in bakie
met water, dat ik omhoog hield tot bii de s1ang.
H'iervan werd steeds gretig gedronken. Vrouwtie 2

dronk op deze wijze slechts enkele malen. In dit
waterbakje werd water gedaan met nu meer vitamine
D. en calcium-lactaat dan gewoonlijk.
Beide slangen waren gedurende de daaropvolgende
maanden erg onrust'ig en kropen vee1, soms tot op
de bodem van het terrarium.
Half juni werden de beide vrouwtjes veel dikker
over de gehele lengte van het ljchaam, tot onge-
veer 10 cm voor de cloaca.
0p de bodem van het terrarium werd nu sphagnum ge-
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legd. De grote waterbak werd leeggehaa'ld en hier-
in werd ook sphagnum gelegd. In plaats daarvan
werd een kleiner waterbakie neergezet. Het sphag-
num voor het zachter neerkomen van de iongen; het
kleine waterbakie tegen verdrinking van de moge-
lijk geboren wordende jonge slangeties.

DE JONGEN

0p 7 oktober 1983 rond 8.00 uur 's morgens lag
vrouwtje 1 languit in de bovenste takken van het
temarium en maakte schókkende bewegingen (weeën).
Omstreeks 9.30 uur kropen er vier ionge slangetjes
rond. De laatstl CoraLLus eaninus werd omstreeks
10.30 uur geboren Er waren zestien jongen geboren'
waarvan één dood. De slangeties waren van een hoog-
te van 130 cm naar beneden komen vallen. Het vrouw-
tje was na de bevalling sterk vermagerd, en we'i-
gerde te eten, wel dronk ze veel. Vanaf 18 novem-
ber nam ze weer prooidieren aan.
De jonge slangetjes waren zéér agressief en waren
rood-bruin van kleur met witte vlekies op de rug.
Het gewicht varieerde van 27-33 9; de gemiddelde
lengte bedroeg 43 cm. De dierties werden uit het
grote temarium genomen en allen apart onderge-
bracht in kleine terraria die ingericht waren met
een klimtakje en een waterbakje.
Helaas stierf één slangetje na 8 dagen, aan de
buikzijde zat een verharde kaasachtige verd'ikking
op de plaats waar de navelstreng had gezeten.
De overige veertien slangeties deden het erg goed.
Slechts één diertje moest enkele malen gedwangvoe-
derd worden. De anderen aten van begin af zelf-
standig muisjes (springertjes).
Enkelen aten zelfs voor de eerste vervelling. Die
vervellingen vonden plaats van 23 oktober tot 14
november. De muisies werden vanaf het begin dood
met een pincet aangeboden. Acht slangeties verhuis-
den naar andere liefhebbers, zodat ik er zelf nog
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zes overhield. Deze zes groeiden voorspoedig.
Begin maart begonnen de slangetjes'licht-groen te
worden, het laatst de kopjes.
Bij het sonderen in juf i 1984 bleek dat vijf van
de zes s'langetjes mannetjes waren. Daarom wenden
vier mannetjes overgedaan naar andere liefhebbers.
Ik hield nog een koppel voor mezelf over.

Helaas is het met vrouwtie 2 n'iet goed gegaan. 0p
de voorm'iddaq van 19 oktober 1984, 12 dagen na de
bevalling van vrouwtje 1., 1ag het djer er slecht
bij. De slang maakte pompende beweg'ingen met het
lichaam, waarb'ij ze de bek openhield. De slang had
duidelijk legnood. Daarom werd onmiddeliik het
weeën opwekkende preparaat Oxytocine Piton bii de
slang pelinjektie ingespoten. Het bleek echter
veel te laat te ziin. De slang st'ierf dezelfde dag
nog.
Het i s al ti jd moei I'ii k te bepal en , wanneer de tiid
van een beval'ling is aangebroken. Achteraf, had de
slang dagen eerder ingespoten moeten worden. Bii
een te vroege iniektie heeft dit geen slechte ge-
volgen voor het dier, omdat de baarmoedercontrac-
ties in zo'n geval niet op gang komen.

SLOÏ

ConaLLus eaninus is niet zo onhoudbaar, zoals in
veel (vooral oudere) literatuur beschreven wordt.
Het belangrijkste is natuurlijk om de slangen ge-
zond te verkrijgen. Ook weten we tegenwoordig veel
meer van ziektes, en de behandeling hiervan.
Voorts is een hygiënisch terrarium zonder bodem-
grond (mondvu'i1), het liefst ook zonder planten,
en vooral een goede beluchting erg belangrijk.
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