VOEDSELPROBLEMEN BIJ CORALLUS CANINUS.
Door: Peter en Nel Games, Kikkenstein 8, 1104 AA
Amsterdam.
De CoraZZus caninus zal het hart van menig slangenhouder sneller doen kloppen. En dat zowel in positieve als in negatieve zin. Positief, omdat het
een zeer mooie slang is, negatief, omdat ze nogal
eens eetproblemen heeft, zoals het uitbraken van
de prooi. Wat dit laatste betreft: wij hebben over
het braken van deze slangensoort veel navraag gedaan, maar we hebben geen duidelijk antwoord op
onze vragen gekregen. Wel is ons opgevallen, dat
liefhebbers deze slangen te snel en te veel voeren
met te grote pr0oidieren. Het ligt voor de hand de
dieren eerst goed te laten wennen aan hun nieuwe
omgeving. Als dat is gebeurd, biedt men het dier
een te kleine prooi aan. Dit doen men ongeveer gedurende 2 maanden elke veertien dagen. Daarna gaat
men de prooi vergroten, maar maakt de tijden tussen het voeren ook groter, totdat men op een frequentie van één keer per maand zit. Daarbij moet
men het water altijd aanzuren, en dat geldt ook
voor het sproeiwater. Om de luchtvochtigheid te
verhogen, kan men een klein model radiatorbak gebruiken, het liefst één met papier erin. Het is
verstandig de dieren wat te ondersteunen met vitaminen en calcium.
Mocht de slang dan toch nog gaan braken, begin dan
gewoon weer opnieuw. Let er echter wel op, dat
prooidieren gebruikt worden zonder haren, want haren kunnen vaak de boosdoeners zijn.
Nog een waarschuwing voor degenen die zouden willen dwangvoederen: dwangvoederen werkt in de meeste gevallen negatief. Deze behandeling levert
stres s op voor zowel degene, die het uitvoert als
voor het dier dat het moet ondergaan. Een uitzon299

dering vormen juveniele slangen die je aan het
eten moet zien te krijgen.
Een CoraZZus caninus hangt keurig iedere avond
trouw met zijn kop naar beneden, zo van: komt er
nog iets te eten. Dit doet zelfs een CoraZZus caninus, die steeds maar weer alles uitbraakt of
zelfs bijna dood is. Maar laat je door deze houding niet verleiden 'voor deze ene keer' nog maar
iets te geven, want dat kan dan net de druppel
zijn die de maag doet overlopen. Het verdient een
stevige aanbeveling je aan het schema te houden
dat je voor de slang hebt opgesteld.
Over deze slang wordt helaas weinig gepubliceerd,
zeker als het om de negatieve ervaringen gaat.
Mede hierdoor is er maar zeer beperkt inzicht in
bijvoorbeeld het probleem van het uitbraken van
het prooidier. Het is dan ook te hopen dat andere
houders van Corallus caninus hun negatieve ervaringen en mogelijke oplossingen willen opschrijven
en publiceren.
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