
DE SIANGEN VA.N SURINAME, DEEL XI: SUBFAMILIE XENO.

DONTINAE (GENERA NINIA, OXYBELÏS EN OXYRHOPUS).

Door: A. Abuys, Jukwerderweg 31, 9901 GL Appinge-
dam.

Inhoud: Het genus Ninía - Het genus }rybeLis - liet
genus 1ryrhopus - Litenatuur.

HET GENUS NTNTA BAIRD & GIRARD, 1853

Dit geslacht bestaat in totaal uit 8 soorten,
waarvan er éên in Suriname voorkomt.
Algemene gegevens van het genus:
Kop: Deze gaat met een flauwe versmalling over in

de nek. De ogen zijn klejn met vertikale, ovale
pupi 1 I en.

Romp: Deze is zijdelings iets afgeplat. 0ver het
algemeen zijn het kleine slangen, die gekie'lde
schubben hebben.

Staart: Geen bijzondere kenmerken.
Leefwijze: Deze slangen zijn terrestrisch. Het

zijn nachtjagers.
Voeding: Insekten en hun larven.
Biotoop: Bosrijke geb'ieden (regenbossen) waar ze

schuilplaatsen vinden dnder bladerhopen, stenen
of rotsblokken en onder boomstammen.

Bijzonderheden: Bij gevaar maken de slangen van
dit geslacht hun lichaam breed en p1at. Zelf
zijn de dieren n'iet agressief.

Nínía Ludsoní Parker, 1940.

Verspreidingsgebied: Het Amazonegebied van Ecuador en
New river (betw'ist gebied tussen Brits Guyana
en Suriname).

V'indplaatsen in Suriname: Zelf ben ik deze soort
in Sur"iname nog niet tegengekomen.

101



Fig. 1. )rybelís aeneus. Foto: A. Abuys.
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F'ig. 2. Cryi;elís fitlgíd.us. Foto: A. Abuys .



Fig. 3. )rybeLis argenteus. Foto: A. Abuys.

Fig. 4. )rybelís argenteus. Foto: A. Abuys.



HET GENUS OXYBELTS lilAGLER, 1830

Dit geslacht bestaat in totaal uit 4 soorten,
waarvan er 3 in Suriname voorkomen.

Algemene gegevens van het genus:
Kop: Deze is langwerpig en spits toelopend met een

duidelijke afscheiding tussen kop en nek. De
ietwat u'itpuilende ogen hebben ronde pupi'l1en.

Romp: De romp 'is slank tot zeer slank en zijde-
f ings afgeplat. De schubben zijn 91ad.

Staart: Deze 'is lang en dun (zweepvormig).
Leefwijze: Het zijn arboreale slangen die voorna-

mef ijk overdag jagen.
Voeding: De voeding bestaat voornamelijk u'it hage-

dissen, boomkikkers en hele jonge (nest-)vo-
ge1 s. De grotere soort 2rgbelis fuLgidus heeft
daarnaast als prooi kleine voge'lsoorten en
kleine, in de bomen levende zoogdieren.

Biotoop: De regenbossen (hoogbos) en savannebos-
sen. Vooral de randgebieden langs de zwampen
(moerassen), savannes en kultuurgeb'ieden (p1an-
tages) vormen het jachtgebied van deze slange-
groep.

Voortplanting: Door middel van eieren met een
maximum van ongeveer tien stuks.

Bijzonderheden: Met uitzondering van de soort
}xgbeLís fuLgidus zijn de slangen van dit genus
niet agressief. Tij willen wel eens een dreig-
houding aannemen door het tonen van een geopen-
de bek. Bij vastpakken scheiden ze het bekende,
onaangenaam ruikende secreet af.
De slangen van dit genus hebben een extra groot
waarnemingsvermogen. In de eerste plaats zorgen
de spits toelopende snuit en de gleuven voor de
ogen ervoor, dat de slangen goed recht naar vo-
ren kunnen kijken en daardoor met beide ogen
hun prooi kunnen zien. In de tweede plaats kun-
nen de slangen de ietwat uitpuilende ogen zo
draaien, dat de pupillen iets naar boven en
zelfs geheel naar beneden gedraaid kunnen wor-
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den. Ze kunnen zo bij een horizontale stand van
de kop naar boven en zel fs di rekt naar beneden
kijken. Voor het jagen in bc,men en struiken
(voornamelijk overdag) is d'it een logische aan-
passing. Immers, .ie proo'i kan zovrel boven als
bene<jen de jagende slang zijn en worden waarEe-
nomen.
Je ox3rbe'lissen hei:,ben vergrote tanden achter in
de bovenkaak, met een diepe groef die met een
gi fki i er verbonden i s.
Vo1 gens i'101e ( 19:4 ) en Rat--,b (1972) i s gebl eken
dat de s1 angen van het genus 0xybelís hun tong
gebruiken orn een prooi te lckken. Hierbij is de
tong zowel net oncierzoekend orgaan als het Iok-
mi ddel voor kl ei ne di enen, di e deze aanzi en
voor eÈn insektenlarve. Vooral kikkers en hage-
dissen schijnen er op te reageren.

)rllbelís ceneus (ljag1 er , 183C )

i,iederlandse naam: Bruine spitsneusslong.
tngel se naam: Ash.v tree snake, [rIh.ip snake, Li zard

snake en Hcrseurhip snake.
Surinaamse naam: Srvipi.
Maximum i engte: ca. 180 cr,r.
Seschubbing: l7 riien (gladde) rugsclrubben; 1BB-

20C bujkscirubben; 163-19C onderstaartschubben,
anale schub gedeeld; 1 preoculaar schild; 2,
soms 3 postocularen; geen lorealen; 9 suprala-
bi al en, r\raarvan de 4e, 5e en 6e het oog raken;
9, soms 10 sublabialen; I+2 zeer grote tempora-
len.

Tanden: 2 of 3 vergrote tanden met een djepe groef
achterin de bovenkaak (geen extra ru jmte tus-
sen deze en de ge\,/one tanden) .

Kenmerken: Een dunne z'^,arte lijn aan de zijkant
van de kop loopt van de snuit (net hoven de bo-
venl'ipschilden) dwars door het oog tot aan de
nek. Deze zwarte lijn vormt een scherpe schei-
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ding tussen het bruin van de bovenkant van de
kop en het vr"it van de onderkant. Vanaf de nek is
de rug licht grijsbruin met kleine bruine of
zwarte vlekjes, die verspreid zijn over het ge-
hel e bovenl 'i chaam.
De onderkaak en de keel zijn rvit. Na de keel
gaat deze vritte kleur overin het zeer f ijn ge-
marmerde I i chtbrui n van de bu'i k.
Bij gevaar of bedre'iging verstart het lichaam,
waarbii de tong wordt uitgestoken en eveneens
beweg'ingloos wordt gehouden. Deze verstjjving
van het lichaam met uitgestoken tong is een 'in-
stinctieve camouflagehoud'ing, waardoor de slang
moeilijk te onderscheiden js van een dunne tak
of I iaan.

0pmerking: Deze soort kunnen we b'ijna a'ls een kul-
tuurvolger beschouvíen. Regelmatig kvram ik hem
tegen in de tuinen aan de rand van de stad.
rt4et enige zorg en toew'ijding 'is deze soort wel
te houden in een terrarium. In een artikel van
Kho (1975) over het houden van orAbeLis aeneus
in het terrarium, wordt vermeld dat de dieren
rnet vis 'in leven te houden zjjn.

Versprei di ngsgeiri ed:
Van zu i ci Ari zona
(U .S .A. ) , ilexi co
en l'?i ciden Ameri ka
tot in de noorrle-
I ij ke hel ft van
Zuid Fmeri ka.

Vi ndpl aatsen 'in Suri -
name:1.Omgeving
Paramaribo (0.a.
j n de ku1 tuurtu'in )
2. 0mgeving bosbi-
vak te Zanderij;
3. 0nverdacht, 4.
I'lana ; 5. Boma-po1 -
der.
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AxAbeLis argenteus (Daudin, 1803)

Nederlandse naam: Gestreepte spitsneusslang.
Engelse naam: Ljneated horsevrhin snake.
Suri naamse naam: Swi pi .

Maximum lengte: ca. 180 cm.
Beschubbing: I7 rijen (gladde) rugschubben; Ig4-

2I4 buikschubben t 178-197 onderstaartschubben;
anal e schub gedeel d; 1 preocul aarschi I d I 2
postocul aren; geen 1 oreal en; 6 of 7 supral ab.i a-
]en, waarvan de vierde het oog raakt; 6 subla-
bialen; 7+2 grote temporalen.

Tanden: 2 of 3 vergrote tanden, voorzien van een
diepe groef , achter in de t-.ovenkaak. Bjj deze
soort zjjn de vergrote tanden wèl door een ope-
ning geschejden van de andere tanden.

Kenmerken: De grondkleur van het bovenl'ichaam is
beige tot lichtbruin. Boven op de kop is de
kleur meer licht olijfbruin. Deze kleur zet
zich voort in een olijfbruine lijn of streep,
die midden over de rug 1oopt. 0ver de z'ijkant
van de kop loopt een wat onregelmatige brede
bruine streep, vanaf de snuit, dwars door het
oog naar achteren, waar h'ij na de nek versmalt
tot een dunne lijn, die over de hele flank
cioorl oopt.
De keel is lichtgroen en deze kleur zet zich
voort over de ulitte bu'ik als drie f ichtgroene
strepen. De middelste van deze drie is het
smal st en maar een kwart van de breedte van de
andere tylee.

0pmerking: Deze sIangesoort kwam ik veel m'inder
tegen en wel vocrnamelijk jn het binnenland.

Verspreidingsgebied: l-iet laagland van het noorce-
lijr geCeelte van Zui,.i Aneril'.a ter, oosten van
de Andes.

!,'i ndol aatsen i n Suri itame: f . iiro,*,,nsberg; 2. Berg
en [al; 3. C.P.-Srvanne.
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Cxybelís argenteus

Zgape.Lís fltlgídus (Daudin, 1803)

Nederl andse naam: Groene spi tsneussl ang.
Engelse Ítaailt: Sreen horsewhip snake; Green whip

snakt" . !-rieral d tree snake .

Suri naams,.: naatr: Boes i suri pi ; Teté sneki .

í''lax i niur:: 
'l ,ln; ;e : ca . 72A cn.

Beschubbing: 17 rijen (gladde) rugschubben; Igl-
240 buikschubb'en; 143-156 onderstaartschubben;
anal e schub gedeel d; 1 preocul aarschi 1 d; ?
(soms i) postocularen; geen lorealen; 9 of 10
supralabialen, waarvan de 5e, 6e en 7e het ooc
raken; 10 subl abi al en; 1+2 grote temporal en.

Tanden: in de hovenkaak zitten achterin 3 of á

vergrote tanden met een diepe groef, die niet
iioor een opening van de voorste tanden geschei-
den zi jn .

írênmêrken : f en opva.l I r:nd kenmerk i s dat de spi ts
toelopende bovenkaak ver over de onderkaak heen
steekt. De bovenkant van de kop en het gehele
bovenl'ichaan js i:ladgroen, tervrij'l de buikzijd:
lichtgroen tot geelgroen is. 0p de flanken
vrordt de kleur van het bovenlichaam door een
smalle witte 1i jn geschejden van d.ie van de
buik.
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Bij gevaar of lredreiging zet deze soort de nek-
huid oo cobra-achtige l^rijze uit, viaardoor de o-
ranje kleur van de huid tussen de schubben
zi chtbaar vlordt. Di t ceeft een ooval I end kl eur-
effekt, dat een eventuel q vi jand moet af :c,rr jll-
ken. Ti jCens het verzi^iel cien van een gr ct-: :rroi
kri;gt rnen m'in of meer hetzelfde effekr_ t: zien.

0pmerkingen: [en prooi vrordt in eerste instantie
met de L',ek vastgegrei:en en 'in bedr,rang oe:rciJd:n
(dus ni et met 'r,,ri ncli nEen van het I i ciraai,i i;e-
ururgd ) . Jaarna. brengt de sl ang zi; n croo'i niet
enkele kaakh'evregingen zover naar achteren in de
liek, Cat ni; i n staat i s ceze nret ds vergrote
achterste giftanden te ber^rerken" Eci: nuis is na
een dergel i j ke be:ran,lel i ng bi nnen één rni nuut
dood.
Enkel e materi en bi jihehorende geuriciit,,:ri:
- een slang van 160 cn woog 89 g
- een sl ang van 1r:1 cm vroog 136 g
- een slang van 160 cm hroog 742 g
- een s1 ang van 206 cn woog i94 g

- een slanq van 21C cm woog 224 g

Voor '.rat betreft cie omvang i s deze soort forser
dan cie eerder -'enoemde soorten.
In gevangenscrap , ondergebracht i n een oenl.rouci-
terrarjuin en oD een d jeet van rnuizen, is deze
soort goed te houden (z'ie Abuys, 1983)

Versprei di ngsEebi ed:
;ïexi co, 14i dden A-
meri ka en tropi sch
Zuid Amerika ten
oosten van de An-
des.

Vindnlaatsen in Suri-
narne: 1. Cmgev'ing
;osbivak te Zande-
ri j; 2. l'4czeskreek
(1angs de Avanave-
rovreg ) .



HET GEt'iuS )XYRE)PUS l^r'ÀGLER, 1830

Uit geslacht telt in totaal elf soorten, waarvan
er drie een aantal ondersoorten hebben.
In Suri name komen tulee soorten vool^.

Algemene gegevens en kenmerken van het genus:
Kop: 0vaal en gestroomf ijnC, gaat onopvallend over

in de nek. De ogen hebben vertikale oval:l pu-
pillen.

Romp: tJeze'is zijdelings een we'in'ig afgeplat en
heeft gladde schubL,en. De slangen van dit ge-
slacht zijn over het algemeen niet groot.

Staart: Geen bijzondere kenmerken.
Leefvrijze: De slangen z'ijn terrestrisch en zijn

' s nachts akti ef.
Voedsel: D'it bestaat voornamelijk uit kleine zoog-

dieren, maar ook hagedjssen en kleine slangen
worden gegeten.

i3i otoop: Regenbos , savannebos en hun randgeh,'ieden .

Voortplanting: Door nriddel van ejeren.
BijzonCerheden: Jeze slangen hebben achter in de

bovenkaak twee vergrote tanden die vocrzien
zijn van een groef. Ze staan door een opening
afgescheiden van de daarvoor staande gewone
tanden.
De slanqen van dit geslacht zijn niet agres-
sief.

oxArlppus forrnosus (lrlied, I82A)
iiederlandse naam: Zurartgebande rode bosslang.
l4aximum l engte: ca. 100 cm.
Beschubbing: 19 ri jen (glacide) rugschubi:en; elke

schub heeft twee apicale groeven; 176-206 buik-
schubben, 64-78 onderstaartschubben: anale
schub ongedeeld; 1 loreaalschild; 8 supralab'ia-
len, waarvan de 4e en 5e de oogrand raken; g

sublabialen: 1 preoculare; 2 postocularen; Z+3
temporal en.
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F'ig. 5. Oryr,?npus petoLa petola. Foto: A. Abuys.

Kcnmerken: Van een paartje slangen uit Frans Guya-
na vias de snuit vanaf de preirontalen geel. De

basjskleur van de rug was steenrood. De staart
w,as geel-rood gebandeerd, de buik was gelig.
Het mannetje had irovendien over de rode basis-
kleur van de rug vage zvrarte dwarsbanden.
De slangen van deze soort ujt het Amazonegebied
hebben een oranje-rode kop en nek. De rug is
afwisselend zvrart en rood gebandeercl, waarb'ii
de rode L,'anden l,'reder z i j n dan de zwarte . De

rode banden vrorden, vooral naar achteren toe,
!:i j cie bu'ikrand breder. IJe zwarte banden, b ji
de buikrand dus snaller, lopen dv"'ars over de
lruik eir vornlen zo korn;.''lete r"ingen rond het li-
chaattt. L'p de bu'ik zi jn ze ecirter nog niet half
zo Lrreed al s ot, Ce rug. )e rode sclrubben hebben
op het i-reeisie gedeel tt-' een zutarte vl el<.

Cpnrerki ngelt: rjoor cie vari al'i I i tei t van het kl eur-
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oatroon'is het moeilijk de twee in Suriname
voorkomende soorten uit elkaar te houden. Het
duidel i jkste onoerscheid ís r.rel dat de preocu-
laren en net frontale schild elkaar niei raken
bt j }xyrizopus formosus en elkaar wel-lG-k-en met
een punt bi j 1xyrVtocus petola petdTa.

Verspre'idingsgebied: Het beboste gebied van Zuid
Amerika ten noorden van de 20e breedtegraad.

Vindplaatsen in Suriname: Deze soort is door mij
in Suriname nog niet waargenomen.

)rArhopus petola petoLa (Linnaeus, 1758)

Nederlandse naam: Roodgebande zrvarie :oss1a.ng.
Enge'lse naam: Narror,r-bandeC false coral snake.
I4ax i rrum 1 engte : ca . 110 cm.
Beschubbing: 19 rijen (gladde) rugschubben; elke

schub heeft twee apicale groeven; IBA-?ZZ bu.ik-
schubben 

' 
78-126 onderstaartschubben; anale

schub ongedeeld; 1 loreale;8 supralabialen,
waarvan de 4e en 5e he t oog raken, 1C i soms 9 )
subl abi al en; 1 preocul are; 2 postocul a.reii ; 2+3
(soms 2+2) temporalen; de preocularen raken het
frontale schild met een punt (bij Oxyrhopus
formosus is dit niet het geval).

Kennerken: De meeste exemplaien dÍe ik vjng of in
handen kreeg, hadden het volgende kleurpatroon:
De basiskleur Lvas voornamelijk zurart of zlvart
rnet een paarsachtige weerschijn. 0ver het gehe-
le lichaam (van nek tot staartpunt) lopen imal-le rode dwarsbanden, die precies tot de bu-ik-
rand komen. Niet alle banden vormen halve rin-
gen: er zjjn er een aantal d.ie midden op de rug
verspringen, waarbij sommigen elkaar met de
hoekpunt net vrel en anderen elkaar geheei niet
raken . Het aantal ri ngen i s gu.mi ddel d 45 . )e
buik is v,rit of ge1ig. Bij één exemplaar vraren
de eerste vier banden r,rit en de rest roocl. Een
ander exemplaar had afwisselend rode en ulitte
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banden. De banden kunnen soms zeer smal zijn.
Een derde exemp'laar v,as geheel purper zwart.
Beebe (i946) geeft een beschrijv'ing van een
exemplaar uit Brits Guyana, dat een bandenpa-
troon had van paarse en w'itte banden, waarbij
de paarse banden al s het vrare begrensd worden
door smallere witte bandjes.
Het merendeel van de exemplaren die ik in han-
den kreeg werden gevangen in tuinen m'idden in
de stad Paramaribo. Twee exemplaren kwamen uit
miin eigen tuin. Het eerste exemplaar v'ing ik
zelf en het tweede v'ing mi jn echtgenote, het
werd door haar uit een muizenhokje gehaald. De
slang was door het gazen gedee'lte van het hokje
naar b'innen gekropen, maar kon er, nadat hij
een mui s had verzwol gen, ni et meer u'it.
Naar mijn eigen ervaring kan ik rustig stellen
dat )ryr,hopus petoLa petola een kultuurvolger
is, die in de bewoonde gebieden leeft van klei-
ne zoogdieren en hun jongen, maar zeker ook van
de veel in tuinen voorkomende hagedissensoort
Aneiua qneiua.
Het z'ijn rustige, niet agressieve slangetjes.
Helaas ben 'ik er noojt toe gekomen deze soort
in een terrarium te houden, zodat ik n'iet weet
of ze in gevangenschap goed te houden zijn.

Versprei di ngsgebi ed:
Het Amazonegedeel -
te van Colombia en
Brazilië en verder
in de Guyana's en
op Trinidad.

Vindp'laatsen in Surj-
name:1. Paramari-
bo en omgeving;2.
Afsl ag Go1 iatberg;
3. Bernharddorp;
4. Nickerie.
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