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INLEIDING

De hondskopboa's (genus CoralLus Daudjn, 1803) van
tropisch Amerika, bestaan u'it een groep van drie
hoogontwikkelde, boombewonende soorten. Ze worden
gekenmerkt door een slank, zjidelings afgeplat li-
chaam, een peervormige, grote kop, die duideliik
van de hals 'is afgescheiden, sterk vergrote tanden
voor in de bek en een aantal warmtegevoelige groe-
ven tussen de lipschilden van boven- en onderkaak.
Ook hebben ze een lange grijpstaart.

VERSPRE I DI NG

De cooks boa (CoraLLus enydrís cookii Gray, 1842)
is een wi jd verspre'ide ondersoort, die 'in een
groot gedeelte van Midden- en het noordel'iik deel
van Zuid-Amerika (Abuys, 1981) voorkomt: van Nica-
ragua zuidwaarts via Costa Rica en Panama tot in
Colombia, Venezuela, noordef ijk Peru, Guyana, Trj-
nidad en een aantal kleinere eilanden. In bepaa'lde
streken binnen haar verspreidingsgebied is ze ta-
melijk algemeen voorkomend. Volgens de gegevens
van Dunn (1949) waarschijnljik het d'ichtst bevolkt
'in het Darien-gebied van zuideliik Panama.
Deze slang wordt in allerlei biotopen aangetrof-
fen, maar vooral 'in boven het water hangende tak-
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ken, waar ze veelvuldjg zijn gevangen, terwijl ze
daar overdag opgerold lagen te slapen. Bananen-
plantages zijn ook populaire verbl ijfplaatsen.
Cov,aLLus enydz,ís cookíí i s overwegend 's avonds en
's nachts aktief. Ze maakt voornamelijk jacht op
kl ei ne vogel s en vl eermu'izen 'in hun sl aappl aatsen
en verder op andere kleine zoogdieren en boombewo-
nende hagedissen. De maaginhoud van een exemplaar
uit Panama (Sexton & Heatwole,1965) bevatte de
deels verteerde resten van een zwangere basiljsk
(BasiLíscus basiliscus). In biotopen met veel wa-
ter zullen deze en andere kleine leguaanachtigen
een groot deel van het voedselpakket vormen. 0ok
kjkkers worden incidenteel gegeten.

KLEURVARIAT I ES

Deze ondersoort onderscheidt z'ich van de nominaat-
vorm CoraLlus enydrís enydris (Linnaeus, 1758),
door de kleinere afmeting, minder rijen rugschub-
ben en kleinere aantallen buik- en onderstaart-
schubben. Verder heeft ze een meer noordeliik ver-
spreidingsgeb'ied (zie Tabel 1). Er wordt ook wel
verschil in rugteken'ing genoemd, die bestaat uit

Tabel 1. Versch'il tussen de ondersoorten van Co-
ffiTG-enydris.

C. e. cookit

Bu'ikschubben

0nders taa rts c hu bben

Rijen rugschubben

Schubben rond het oog

Maximum lengte

?35 - 285

101 - 118

39- 47

11 - 14

1,7 m

C. e. enydr'ís

270 - 299

108 - 128

5i- 59

L2- T7

2,4 m
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duidelijk ruitvormige in plaats van meer afgeronde
vl ekken. Beide ondersoorten l'ijken opppervl akki g

gezien veel op elkaar en kunnen dan ook gemakke-
lijk door elkaar gehaald worden jn de streken
waar hun versprei di ngsgebi eden el kaar overl appen
(Parker, 1935).
De ondersoort Corallus enydris cookíi varieert erg
sterk in kleur, waardoor extreme kleurvormen meer
dan eens a1s aparte soorten zijn beschreven: Boa
(= CoralLus) grenadensís (Barbour,.1914), Boa saL-
monídta (Briceno, 1934) en Xíphosoma (= Cov,alLus)
ruschenbergerít (Cope, 1876). Ze 'is ook beschreven
onder diverse andere synoniemen, maar de huid'ige
naam (Forcart, 1951) is de meest geaccepteerde.
Volgens Boulenger (1893) z'ijn er vjer hoofd-kleur-
vormen, a1s volgt samengevat:

Type A (naar Coy,alLus cookíí Gray)
Rug-Tícht geelachtig of griisachtjg bruin met gro-
te ruitvorm'ige, donkerbruine vlekken op de flan-
ken, soms met een gele kern. De bovenkant van de
kop is donkerbruin of zwart gemarmerd of gevlekt.
Aan bejde zijden van de kop lopen achter het oog
twee donkere strepen. De onderzijde is geelachtig
met bru'ine vlekken.

Type B (variëteit melanea Gray)
De--5o-venzijde van de slang'is zwartachtig bru'in
met een netvormig patroon van gele liinties. De

onderzijde js zwartachtig bruin.
Type C

De rugzijde is geelacht'ig bruin, egaal of met vage
sporen van een donkere tekening. De onderkant is
gee1, zonder vlekken. Deze kleurvariëteit werd be-
schreven als een plaatselijke ondersoort, typr'sch
voor het eiland Grenada (Barbour, 1914), ze kreeg
de naam Boa grenadensís.Sindsdien 'is ze ook aange-
troffen op plaatsen in andere delen van de Grena-
dines en op het vasteland van Zuid-Amerika.
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Fig. 1. Cov.aLLus enydris cookii (co'lour type C).
Fótol Peter Stafford.

I

Fig. 2. Coz,alLus enydnís cookíí. Grenada. Foto:
J. van der Pol s.



Type D (naar Xíphosoma ruschenbergerii Cope, 1876)
Dè rug is olijfbruin met enkele góte schubben, dià
onregelmatige gele lijnen vormen. Alle schubben
zijn zwart omrand. Zwart'is de dominante kleur op
de staart. 0p de kop zijn slechts vage sporen van
een donkere tekening te vjnden. De bujk is geel
met enkele klejne, zwarte vlekken.
In zijn originele beschrijving vàn Xíphosoma
v,uschenbergenií vertelt Cope (1876) dat de onder-
zijde helder geel is en de bovenzijde geel-bruin
met groepen bruine vlekken op de bejde zijden van
de bui kschubben.
Jonge exemplaren van deze kleurvariëteit zijn
meestal helderder gekleurd en worden donkerder
naar mate ze ouder worden, waarbjj zich het karak-
teristieke zwart op de staart ontwikkeld.
Dit is, lijkt mij, de meest waargenomen kleurvari-
etejt cooks boa en js bekend van Colomb'ia, Venezu-
ela en Grenada (Boulenger, 1893), Costa Rica
(Cope, 7876), Panama (Schmidt, 1933) en Trin'idad
(Brown, 1893). Voor een kleurenfoto zie Abuys,
1981.

DISKUSSIE

Hoewel bepaaide kleurvariëteiten van CoraLlus eny-
drts cookíi in sommjge streken domineren, is er
geen vast patroon te ontdekken in de verspreiding
van de kleurvariëteiten binnen het verspreidings-
gebied. De grootste variatie in kleur is waar-
schijnl ijk aanwezig onder de eilandpopulaties van
Trinidad, Sint Vjncent en de Grenadines. Garman
(1887) beschrijft al leen al drje verschj I lende
kleurvariëteiten van het eiland Grenada. Twee an-
dere variëtejten zijn beschreven van Sint Vincent
(typen A en B) en op z'n m'inst vjjf van Trinidad:
een lichtgeel tot oljjfkleurige variëteit met
bruine vlekken, een andere geheel zonder tekening,
een roodbruinachtige variëteit met gele vlekken
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en hier en daar witte of gele schubben (Brown,
1893) en typen B en D (Boulenger, 1893). Mole
(1924) geeft ook een beschrijving van de kleurva-
riaties op Trinjdad en beschrijft ter vergelijkjng
de exemplaren van Grenada als meer egaal gekleurd
en over het algemeen kleiner.
Er bestaat ook een enorme variatie van kleuren op
het vasteland van Zuid-Amerika. Beebe (1946) ver-
zamelde een half dozijn exemplaren op een kwart
vierkante mijl regenwoud bij Kartabo in Guyana
(het vroegere Brits Guyana). Twee exemplaren hier-
van werden beschreven als varjërend van egaal
geelachtig bruin (type C) tot licht griis-ol'iif-
kleurjg met alternerende donkere vlekken (type A)
en twee andere van Venezuela, waarvan er één in
grote lijnen overeenkomt met type D en de andere
met type A.
Het fei t, dat geheel verschi I I ende kl eurvari ëtei -
ten naast elkaar voorkomen, toont enigszins het
po'lymorfe karakter van deze slang aan. Het grote
scala van kleuren bij deze ondersoort is echter
meer het resultaat van natuurliike variatie. Het
gebeurt dan ook regelmatig dat er totaal versch'il-
lend gekleurde jongen in één worp voorkomen, zelfs
als beide ouderdieren van het zelfde kleurtype
z'ijn (Mol e , 1924; Stafford, 1981) .

L ITERATUUR

Abuys, A., 1981. De systematiek en kenmerken van
de slangen van het genus CoralLus. Litt.
Serp., Vo1. i (6) : 222-237.

Barbour, T., 7914. A contribut'ion to the zoogeo-
graphy of the West Indjes, with special re-
ference to Amphibjans and Reptiles. Mus. Mus.
Comp. 7oo1., Vol . 44 (2): 429-435.

Beebe, l^l., 1946. Field notes on the snakes of Kar-
tabo, Bri ti sh Gu'iana, and Cari p'ito, Venezuel a.

156



Zoologica, Vol. 31 (1): 7I-52.
Boulenger, G.A., 1893. Catalogue of the snakes 'in

the British Museum (Natural History). Vol. 1.
Longmans & Co., London.

Brown, 4.E., 1893. Notes on some snakes from
tropica1 Amenica 1ately 1iving in the
collection of the Zoological Soc'iety of
Phjladelphia. Proc. Acad. Nat. Scj. Ph'ilad.,
1894: 429-435

Cope, E.D., 1876. 0n the Batrachia and Reptilia of
Costa Ri ca. J . Acad. Nat. Sc'i . Phi I ad. , Vol .

B (2):93-154.
Dunn, E.R., 1949. Relatjve abundance of some

Panamanjan snakes. Ecology, Vo1. 30: 39-57.

Forcart, L., 1951. Nomenclature remarks on some
generic names of the snake family Boídae.
Herpetologica, Vol. 7: 197-I99.

Garman, S., 1887. 0n t^lest Indian reptiles in the
Museum of Comparative Zoology at Cambridge,
Mass. Proc. Am. Phil. Soc., Vol. 2a (I?6):
278-286.

Mole, R.R., 1924. The Trinidad snakes. Proc. Zool.
Soc. London, 7924: 235-278.

Parker, H.l^J., 1935. The frogs, ljzards and snakes
of Bri ti sh Gui ana. Proc. Zool . Soc. London ,
1935:505-530.

Schmidt, K.P.,1933. Amphibians and reptiles
col I ected by the Smj thsoni an Bi o1 ogi ca1
Survey of the Panama Canal Zone. Smjthsonjan
Mi sc. Col I . , Vol . 89: I-20.

Sexton,0.J. & H.F. Heatwole, 1965. L"ife history
notes on some Panamanian snakes. Caribbean J.
Sci., Vo1. 5: 39-43.

Stafford, P.J., 1981. Observations on the captive

t57



breedi ng
cookit-).

of Cook's tree boa
The Herpti I e, Vol .

(CoraLLus enydrís
6 (4): 15-17.

158


