
DE SLANGEN VAN SURINAMT DEEL XIV: SUBFAMILIE

4llwllgw (GENERA RHrNoBorHRvuM s-rBoÀl EN

STPHL1PHTS) .

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

Inhoud: Het genus Rhinobotvwgwn - Het genus Síbon
Het genus S'iphLophis - Ljteratuur.

HET GENUS RHINOBOTHRYUM WAGLER, 1830

Er zijn in totaal maar twee soorten, waarvan één
in Suriname voorkomt.

Algemene gegevens van het genus:
Kop: De kop is ietwat hoek'ig met een stompe snuit-'De 

overgang naar de dunne nek is opvallend. De

grote ogen hebben vertikaal ovale pupi11en. De

iostralè is groot en scheidt de internasalen.
Romp: Slank, ziidelings afgeplat en voorzien van

geki e'lde schubben .

Staart: Slank.
Leefwijze: Arboreaal en bij nacht.
Biotoop: Regen- of hoogbos, savannebos.
Bijzonderheden: De banden in de kleurenkombinatie

rood, wit en zwart doen wat koraals'langachtig
aan.

Rhinobothauwn Lentigirnsurn (Scopoli ' 1785)

Nederlandse naam: Sproetkop boomslang of koraal-
s1 angachti ge boomslang.

Maximum lengte: Ongeveer 1,60 m.

Beschubbi ng: Dorsal en i n 19 r'iien (7 ri jen geki e1d
plus apicalen); 245-278 ventralen; 95-120 sub-
caudalen; anale schub gedeeld; 1 preoculare
(groot); 2 postocularen; 1 loreale; 8 supralabi-
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f_t g. i . nhínobothz,yum Lentíginosum, Foto: J .ffi.

Fig. 2. Síbon nebulata nebulata. Foto: A. Abuys.



alen ( 4e en 5e raken oogrand); 10 sublabialen;
2+2 of 2+3 temporalen.

Kenmerken: De kop valt op door kleur en tekening.
De kopschilden zijn zwart met een duidelijke
roodbruine (soms w'itachtige) rand. Ook aan de
zijkant van de kop vinden we wat zwarte plekjes
verspreid op een licht roodbruine achtergrond.
Het geheel lijkt op een mozaïekachtig inlegwerk-
ie of op een s'langekop met grote sproeten.
Het lichaam (dorsaal) heeft ongeveer vieren-
twintig brede zwarte banden gescheiden door
witte dwarsbanden, die de helft smaller zijn.
De witte banden echter worden op hun beurt min
of meer in tweëen gedeeld door een roodbruine
band, die precies tot aan de bu'ikrand (ventra-
len) loopt en hier een stuk smaller is dan mid-
den op de rug. Door de aanwezigheid van klejne
zwarte vlekjes, krijgt deze roodbruine band een
donkerder weerschijn. Het geheel doet wat ko-
raalslangachtig aan.

0pmerking: 0p een regenachtige avond vond ik langs
de kant van de weg een aangereden exemplaar.
Het dier bewoog nog we1, maar de vo'lgende dag
zat er helaas geen leven meer in en moest J.
Moonen bij het fotograferen genoegen nemen met
een mooie doch dode slang.
Een ander exemplaar werd door W. Eriks in de om-
geving van het dorpje Brownsweg gevonden. Voor
zover ik kan nagaan zijn er uit Suriname in to-
taal nog maar drie vondsten bekend.

Verspreidingsgebied: Stroomgebied (basin) van de
Amazone en de Paraguay, en in Suriname.

Vindp'laatsen in Suriname: 1..Le1ydorp; 2. Het dorp-
je Brownsweg.
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HET GENUS SIBON FITZINGER, 1826

Er zijn in totaal negen soorten, waarvan één soort
met twee ondersoorten en een ander met vier onder-
soorten. In Suriname komt één ondersoort voor.

Algemene gegevens van het genus:
Kop: De kop js breed met een wat versmalde en kor-

te snuit. De overgang naar de dunne nek is dui-
delijk zichtbaar. De ogen zijn groot en hebben
verti kal e spl eetpup'i I I en.
Grote neusgleuven, het ontbreken van de pre-
ocularen en prefrontalen die de oogrand raken,
zijn opvallende kenmerken van het genus.

Romp: De romp is lang en slank, zijde'lings wat af-
geplat en voorzien van g'ladde schubben. Een
bruikbaar kenmerk is, dat de middelste rij rug-
schubben (de vertebrale rij) groter zijn dan de
rest.

Staart: Lang en dun.
Leefw'ijze: Arboreaal, soms terrestrisch en bij

nacht.
Voeding: Huisjesslakken en gewone slakken.
Biotoop: Het biotoop wordt gevormd door regenbos-
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sen (hoogbos) en savannebossen. Een schuil-
pl aats vi ndt di t genus i n bromel 'ia' s , achter
loszjttende bast, maar ook wel eens op de
grond onder een hoop bladeren of in gaten en
spleten van omgeval len boomstammen.

Voortplant'ing: Door middel van eieren (ovipaar).
Bijzonderheden: De verstevigde of verstarde kin 'is

een aanpassing ten opzichte van zijn voed'ing.
In tegenstelling tot de nog beter aangepaste
Dipsas-soorten heeft dit genus nog we1 de kin-
groef.

Sibon nebuLata nebuLata (L'innaeus' 1758)

Nederlandse naam: Kortsnuitboomslang.
Surinaamse naam: Sribi-oeroekoekoe of sribi-

owroekoekoe.
Maxjmum lengte: Ongeveer 80 cm.
Beschubbing: Dorsalen in 15 riien (gladde schub-

ben; de vertebrale schubben ziin vergroot); 148-
199 ventralen; 73-II4 subcaudalen (gedeeld);
anale schub enkel; geen preoculare; 2 (sonrs 3)
postocularen; I loreale; 7 supralabialen (soms
B; 4e en 5e raken oogrand); 9 of 10 sublabialen;
1+2 temporal en.

Kenmerken: De basiskleur is beige met een bruine
marmerering. 0p de kop enkele grote bruine vlek-
ken en over het gehele lichaam onregelmatige
donkerbruine dwarsbanden, meestal met een beige
rand.
De buik is geelwit met zwarte vlekies of soms
met zwarte dwarsbanden of grotere zwarte vlek-
ken.

0pmerking: Vo'lgens Michael Emsley zal deze slang
zich verdedigen, door met een gesloten bek toe
te slaan. Mijn ervaring met enkele slangen van
deze soort is, dat zij niet agressief zijn en
de neiging hebben hun kop tussen de eigen li-
chaamswindingen te steken.
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Deze dieren vindt men regelmatig op de erven
van de randstad.

Verspre'idingsgebied: Van Mexico, via het lage land
van Midden-Amerika tot en met het noordelijk
gedeelte van Zuid Amerika en wel ten oosten van
de Andes.

Vindplaatsen in Suri-
name: 1. Omgeving
Paramari.bo; 2. 0m-
geving Zanderij;
3. Langs de oost-
west verbinding
tussen Paramaribo
en Monkshoop.

HET GENUS SIPHLOPHTS FITZINGER, 1843

tr zijn in totaal vijf soorten, waarvan één soort
in Suriname.

Algemene gegevens van het genus:
Kop: De kop gaat met een duidelijk z'ichtbare ver-

smallíng over in de slanke nek. De ogen zijn
groot en hebben vertikaal ovale pupillen
( spl eetpupi 1 I en) ;

Romp: Lang en slank met g'ladde schubben.
Staart: Lang en dun.
Leefw'ijze: Arboreaal en 's nachts.
Voeding: Kikkers en hagedissen.
Biotoop: De regen- (of hoog-) bos en de savanne-

bossen.
Voortplanting: Door middel van eieren tot ongeveer

twaal f stuks.
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SíphLgphig ceruiryLs (Laurenti , L768)

Nederlandse naam: Zwartwit gev'lekte boomslang of
Roodrug boomslang.

Engelse naam: Checkerbelly
Max'imum l engte: Ongeveer 1,30 m.
Beschubbing: Dorsalen in 19 rijen (gladde schub-

ben); 205-255 ventralen; 98-118 subcaudalen;
anale schub enkel; 1 preoculare; 2 of 3 post-
ocularen; 8 soms 9 supralabialen (3e, 4e en 5e
raken oogrand);9 sublabialen (4e en 5e extra
groot) ; 2+3 temporalen.

Tanden: De laatste twee tanden in de bovenkaak
zijn vergroot en door een opening gescheiden
van de rest.

Kenmerken: De kopschilden zijn bruin met een lich-
te kern en hebben een dunne lichte rand. Totaal
kleurbeeld van de kop is bruinachtig.
De romp is zwart met witte of geelachtige dwars-
strepen of vlekken.
De buik is wit tot geelachtig met grijszwarte
dwarsbanden of vlekken.
Ook bij deze soort zijn kleurvariëteiten moge-
lijk. In de lektuur (J.R. Dixon en M; Emsley)
vinden we dorsaal de kleurkombinatie zwart en
rood in p'laats van zwart en wit. Een dia van
dr. M.S. Hoogmoed toont een SíphLophís ceru'tnus
met een onregelmat'ige roodachtige vertebrale
streep over het gehele lichaam, terwijl de
flanken (1atera1e gedeelten) weer gewoon de
zwarte en witte of zwarte en gele banden cq
vlekken hebben.

Opmerking: Ik kreeg twee exemplaren in handen.
Helaas waren deze dieren reeds dood. Het eerste
exemp'laar kreeg ik van een kollega. Het zat in
een potje met alkohol en kwam uit de omgeving
van het kampement bij Brownsweg.
Het tweede exemplaar vond ik doodgereden op een
bauxietweg in de buurt van de Goliatberg. Beide
exemplaren hadden alleen de zwart-witte kleuren-
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kombi nat'ie.
Versprei di ngsgebi ed :

Noordwest en cen-
traal Zuid Amerika
en Tri n'idad .

Vindplaatsen in Suri-
name:1. Afslag
Goliatberg) 2. 0m-
geving Brownsweg.
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