
DE SLANGEN VAN SURINAI'IE, DEEL IX: SUBFAMI LIE XENO_

DONTINAE (GENERA HYDROPS. IIUNTODES EN LEIMADOPHIS.

Door: A. Abuys, Jukwerderweg 31,
dam -

9901 GL Appinge-

genus Imantodes -
Li teratuur.

Inhoud: Het genus Hgfu,óps - Het
Het genus Leínadophís -

HET GENUS HYDROPS WAGLER, 1830

Dit genus telt in totaal twee soorten, met respek-
t'ievelijk twee en zes ondersoorten. ïn Surjname
komen twee ondersoorten voor.

Algemene gegevens van het genus:
Kop: De kop gaat met nauwelijks merkbare versmal-

ling over in het lichaam; de ogen zijn klein
met ronde pupillen. Als een markant kenmerk
heeft dit genus maar één internasale schub.

Romp: Deze is cilindervormig met gladde schubben;
over het algemeen zijn het kleine slangen, die
door kleur en tekening wat doen denken aan de
koraals'langen van het genus tr|ieruy,us.

Leefwijze: Deze slangen zijn subterrestrjsch en
aquat'iel; ze jagen voornamel i jk 's nachts.

Voortplanting: Vermoedelijk door middel van e'ieren
(ovipaar).

Voedsel: Dit bestaat uit wormen, wormslangen,
wormsalamanders, aaltjes, k'leine visjes en kik-
kers.

Biotoop: 7e leven voornamelijk in moerasachtige ge-
bieden en onder andere rijstvelden, maar ook in
bosrijke gebieden langs beekjes en riv'ieren. 0-
ver het algemeen ook daar waar de genera Er!/-
tht olarnprus en Micrunus voorkOmen.
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Fi g. 1 . Hydt'ops tríanguLarís fasc'íatus. Foto: I'l' S '
Hoogmoed.

Httdrops trian(tularís faseiatus (Gray' 1849)

Nederlandse naam: l,litgeringde
s1ang.

Engel se naam: Red-sided l^later
Banded False Coral Snake.

Surinaamse naam: Watra krara sneki.
Maximum lengte: 0ngeveer 80 cm.
Beschubb'ing: 1 internasale; dorsalen in 15 riien

(g1ad); 150-176 ventralen; 42-63 subcaudalen;
anale schub gedeeld; 1 preoculare; 2 postocu-
laren; loreale niet aanwezjg; 7 (soms 8) supra
labialen; 7 of 8 sublabialen; 1+1 temporalen.

Kenmerken: De rug 'is roodbruin tot geelbruin met
zwarte dwarsbanden. 0ver de achterkant van de
kop (parietalen) loopt een smalle witte ring-
band. De eerste zwarte band (om de nek) is het
breedst. De overige zwarte banden zijn wat smal--
ler en vormen niet altiid volledige ringen,
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F'ig. 2. Iman-
todes cenchoa
cenchoa. Foto:
A. Abuys.

maar kunnen zowel midden op de rug als midden
op de bujk verspringen. Somm'ige banden raken el-
kaar b'ij de hoeken, terwijl een aantal andere
banden elkaar geheel njet raken. Aan de buik-
z'ijde verbreden de zwarte banden zjch en vormen
op de wjtte buik een zwart-wit patroon.

0pmerking: Deze soort is wat traag en niet agres-
sief.

Verspreidingsgebied: Essequibo rjvjer in Brjts-
Guyana en i n Suri name.

V jndplaatsen in Suriname: 1. Bosb'ivak te Zanderij.
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Hlldtops tríangularis negLeetLs Roze, 1957.

Nederlandse naam: Gewone hoekbandige waterslang.
Maxjmum lengte:Ongeveer 80 cm.
Beschubbing: 1 internasale; dorsalen in 15 rjien

(korte, gladde schubben); 159-168 ventralen;
47-5I subcaudalen; anale schub gedeeld; 1 pre-
oculare; 2 postocularen; geen loreale; 8 supra-
labjalen;1+1 soms 1+2 temporalen.

Kenmerken: De rug is Durperbruin, de flanken rood
en de buik wit. Over het gehele lichaam zwarte
dwarsbanden, die midden op de rug en midden op
de bujk wat kunnen verspringen. De randen van
deze zwarte banden zijn echter onregelmatig en
op de buik verbreden zij zich niet

0pmerking: Zoals zijn eerder beschreven soortge-
noot is deze slang niet agressief en is traag
'in zijn bewegingen. In gevangenschap is deze
slang niet makkel'ijk in leven te houden. Een-
zelfde ervaring had ik met een Hgdrops trangu-
Larís fasciatus.

Verspreidingsgebied: Trinidad, Brits Guyana en
Suri name.

Vindplaatsen in Suriname: Zelf ben ik deze slang
in Surjname nog niet tegengekomen.

HET GENUS ITLANTODES DUMÉRIL, 1853

Dit genus omvat in totaal 5 soorten, waarvan er 2

in Suriname voorkomen.

Algemene gegevens van het genus:
Kop: De kop is klein en stomp met grote ogen, voor-

zien van spleetpupillen. De dunne nek vorrnt een
zeer duidelijke afscheiding tussen de kop en
het I i chaam.

Romp: Deze is zeer lang en slank (ietwat zijde-
lings afgeplat) met vertebrale schubben die
veel groter zijn dan de overige.

Staart: Het is de typ'ische grijpstaart van een
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boomslang: lang en dun.
Leefwijze: Het zijn arboreale slangen d'ie 's nachts

j agen .
Voortp'lanting: Door middel van eieren; de jongen

zijn ongeveer 18 cm 1ang.
Voedsel: Boomkikkers, hagedissen, de jongen en de

eieren van kleine vogels, insekten, larven en
slakken

Biotoop: Deze slangen leven in dichte bossen of
boomgaarden. De rustplaats 'is op grote bladeren,
in bromelia's of achter loszittende bast van
bomen.

B'ijzonderheden: De achterste tanden in de boven-
kaak zijn sterk vergroot en gedeeltel'ijk voor-
zien van een groef aan de voorkant van de tand.
Door een grotere tussenru'imte staan deze tanden
(één aan elke kant) afgescheiden van de rest.
De slangen van dit genus kunnen verhoudingsge-
wijs grote afstanden overbruggen bij het reiken
van de ene tak naar de andere. Dit wordt moge-
lijk gemaakt, doordat de slangen van dit genus
hun lichaam zijdelings dusdanig afplatten, dat
de extra grote vertebrale schubben en de buik-
schubben aan de zijkant uitsteken waardoor het
lichaam een I-balkvorm krijgt. Hierdoor krijgt
het 'l i chaam extra steun, waardoor het over een
opmerkelijke lengte in balans gehouden kan wor-
den.

Imamtodes eenchoa cenehoa (Linnaeus, 1758).

Nederlandse naam: Riemboomslang of Stompkoppige
booms 1 ang.

Engelse naam: Fiddle-string Mapepire, Tread Snake
of Chunkheaded Snake.

Surinaamse naam: Swipi.
Maximum lengte: 0ngeveer 1,50 m.
Beschubbing: Dorsalen in 17 rijen (gladde schub-

ben) ; 252-279 ventralen; 160-198 subcaudalen;
anale schub gedeeld; 2 preocularen; 2 postocu-
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laren; loreale aanwezig (sma1 ); 8 supralabjalen;
10 of 11 sublabialen1' 2+2 temporalen.

K.enmerken: De basjskleur is geelbruin tot licht-
bruin met bruine tot donkerbruine vlekken. De
vlekken op het voo^ste gedee'lte van het lichaam
zijn ovaalvormig en raken de buikrand niet. De
vlekken op het midden en achterste gedeelte van
het lichaam zijn meer zadelvorm'ig, tenwijl zij
op de flanken puntvormig toelopen en hjer de
buikrand raken.0p de kop een fijne 1ijnteke-
ning in de vorm van een Y.
De bu'ik is I icht grijs-brujn met kleine, onre-
gelmatig verspreide, donkerbruine tot zwarte
vlekjes.

0pmerking: Deze soort
z'ich bjj vastpakken
den van het bekende

'i s ni et agress j ef , maar zal
verdedigen door het afsche'i-
st'i nkende secreet.

Versprei di ngsgebi ed :

Panama en het ge-
hel e noorden van
Zuid Amerika tot
aan Paraguay, Bo-
livia en Argenti-
nië, verder ook op
Tri ni dad.

Vindplaatsen in Suri-
name: 1. Loksi
Hatti ; 2. Bosbi vak
te Zanderij.

Imantodes Lentif,ev,us (Cope, 1894 ) .

Itlederl andse naam: Ovaal vormi g-gevl ekte Ri emboom-
s1ang.

Surinaamse naam: Swipi.
Maximum lengte: 0ngeveer 1,40 m.
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Beschubbing: Dorsalen in 15 rijen (gladde schub-
ben); 223-238 ventralen; 143 tot 156 subcau-
dalen (in 2 rijen); een enkele anale schub;
I preoculare;2 postocularen; loreale smal
(vertikaal); 8 supralabialen (3e, 4e en 5e ra-
ken het oog); 10 of 11 sublabialen; 1+2 tempo-
ral en.

Kenmerken: De basiskleur is geel tot beige met don-
ker grijsbruine vlekken. Deze mjn of meer ovale
vlekken raken de buikrand niet. De kop is beige
met bruine vlekken (geen Y-tekening). De buik
en onderzijde van de staart zijn voorzien van
onregelmatig verspringende stipjes.

0pmerking: Over het algemeen ljjkt deze slang op
zijn soortgenoot Imantodes cenchoa cenchoa. Een
nauwkeurige waarneming laat ons echter opmerken
dat het vlekkenpatroon iets afwijkt (ovale vlek-
ken die de buikrand net n'iet raken). l4aar ook
het lichaam en de kop vallen verhoudingsgewijs
iets forser uit. Nog meer zekerheid geeft de
anale schub, deze is namel'ijk enkel . Tot slot
geeft het ontbreken van de Y-tekening op de kop
ook nog een duidelijke aanwijzing.

Verspreidingsgebied: Amazone gedeelte van Brazilië,
Amazone gedeelte van Colombia, Ecuador, Peru,
Suriname en Frans Guyana.

Vindplaatsen in Suriname: Zelf ben ik deze slang
in Suriname nog niet tegengekomen.

HET GENUS LEIMADOPHTS FITZINGER, 1843.

Dit genus omvat in totaal ongeveer 40 soorten,
waarvan er 20 voorkomen op het vaste land van Zuid-
Amerika. In Suriname komen 2 soorten voor.
Algemene gegevens van het genus:
Kop: In de kop staan een paar grote ogen met ronde

pupi'llen. De kop gaat met een nauwelijks merk-
bare versmalling over in de nek.

Romp: Het zijn kleine, stevige slangen.
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Leefwjjze: De slangen zijn terrestrisch, soms
aquatiel. Deze dagjagers liggen vaak, vanuit
een schuilplaats, met uitgestrekte nek op de
loer. Grote prooien worden gewurgd.

Voortplanting: Deze geschiedt door m'iddel van ei-
eren, die op een hoop gelegd worden en aan el-
kaar kleven.

Voedsel: Kikkers, hagedissen, vissen, eieren van
reptielen, soms kleine vogels of kleine zoog-
dieren, insekten (zoa1s onder andere grote mie-
ren).

B'iotoop: Deze slangen leven zowel in hoogbos als
in savannebos, maar wel nabij een rivier of
beek. Een aantal soorten geven echter de voor-
keur aan wat meer open terrein met wat struik-
gewas of gras, aan de rand of in de nabijheid
van moerassen. 0ok landbouwgebieden met sloten
of kanalen komen in aanmerking a1s jachtgebied.

Bijzonderheden: Dit genus is niet agressief. Wordt
een slang van genoemd genus stevig vastgepakt,
dan zal zij op den duur wel bijten. Voelt zij
zich bedreigd, dan richt zij haar kop iets op
en spreidt het voorste gedeelte van het lichaam
op cobra-achtige wiize breed uit.

Terrariumverzorging: Strathemann (1983) beschrijft
in een artikel in Herpetofauna de verzorging
van Leimadophís sagittifer en Leínwdophis uiri-
dis. Een bespreking van dit artikel stond in
No.6 van jaargang 3 van "Litteratura Serpentium"
in de rubriek "Literatuur".

r,et nadgpU_s z,eginae rgglnge ( Linnaeus,

Nederlandse naam: Ge'le netslang.
Engelse naam: Reticulated snake.
Maximum lengte: Ongeveer 90 cm.
Beschubbing: Dorsalen in 15 of 17 rijen

schubben); 136-154 ventralen; 55-79
anale schub gedeeld; 1 preoculare; 2
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Fig. 3. Leímadophís reginae reginae. Foto: W. Eriks.

Fig. 4. Leímadophis typhlus typhlus. Foto: A. Abuys.



ren; loreale aanwezig; 8 supralabialen (4e en
5e raken de oogrand); 10 sublab'ia1en; 1.+2 tem-
poral en.

Kenmerken: Bij deze soort komen, voor wat betreft
kleur en patroon, meerdere variête'iten voor.
In de omgeving van Nickerie en van Wageningen
komen exemplaren voor met het volgende kleur-
patroon:
De kop is br^uin met gele v'lekjes en als een op-
vallend kenmerk, langwerpige gele vlekken ach-
ter de ogen. 0nder het oog door loopt een zwar-
te streep vanaf de neus tot aan de achterkant
van de bovenkaak. Het gehele ljchaam heeft ver-
der gele tot okergele schubben voorzien van een
zwarte vlek of een zwarte rand, waardoor een
netachtjg patroon ontstaat. De buik is felgeel.
Bíj de Mammadam kreeg ik een exemplaar in han-
den met het volgende kleurpatroon:
De kop heeft donkerbruine kopschubben en een
lichtbruine neuspunt. Achter de ogen weer de
kenmerkende langwerpige vlekken, maar nu mos-
groen van kleur. Ook nu weer de zwarte streep
onder het oog door, waardoor een scherpe af-
scheid'ing ontstaat met het lichtgeel van de
supra- en sublabialen. Een vage mosgroene v'lek
aan de z'ijkant van de nek gaat geleidelijk over
'in de paars-bruine kleur van het bovenlichaam.
De zijkant van het lichaam heeft kleine, zwar-
te vlekjes. De buik is geel met paarsgewijs lig-
gende zwante vlekken. De staart heeft aan de
zijkanten een zwarte streep.
Bij Republiek (in de Para-kreek) een jong zwem-
mend aangetroffen met het volgende kleurpatroon:
De kop is grÍjs-zwart en om de nek een smalle
onregelmatige witte ring. Het bovenlichaam is
grijsbruin met kleine, zwarte vlekjes. De buik
'is vui lwit met vele dunne, onregelmat'ig ver-
deeld liggende, dwarsstrepen.

0pmerkingen: Deze soort wordt in meer open terrein
bij water aangetroffen.

74



Versprei d i ngsgeb'i ed :

Het noorden van
Zuid Amerika ten
oosten van de An-
des.

Vindplaatsen in Su-
riname: 1. Nicke-
rie; 2. Wagenin-
gen; 3. Parakreek
bij Republiek; 4.
Mammadam.

Leimadophis typhLus futphLus (Linnaeus, 1758)

Nederlandse naam: Groene bosslang.
Engelse naam: Pink Groundsnake.
Maximum lengte: 0ngeveer 80 cm.
Beschubbing: Dorsalen in 19 riien (gladde schub-

ben); 131-158 ventralen; 47-60 subcaudalen;
anale schub gedeeld; I preoculare; 2 postocula-
ren; loreale aanwezig; 8 supralab'ia1en (4e en
5e raken de oogrand); 10 sublab'ia1en; 1+2 tem-
pora'len.

Kenmerken: De kop is mosgroen met een blauwachtige
g1ans. De rest van het bovenlichaam js eveneens
mosgroen, met op de flanken, schuin liggende,
slechts flauw zichtbare, dunne zwarte strepen.
Bij het uitzetten van het ljchaam door een gro-
te prooi of als een verdediging bij bedreig'ing,
komt een roze-achtig gekleurde huid tevoor-
schijn. De buik is geel tot roze-rood met even-
tueel op de rand van elke schub een rood vlekje.
Soms loopt er een duidelijk zwarte streep aan
de zijkant van de staart.

Biotoop: Deze soort wordt voornamelijk gevonden op
de bosbodems van zowel savannebos als hoogbos.

75



Versprei di ngsgeb'ied :

Zuid Amerika ten
oosten van de An-
des en ten noor-
den van 35 graden
zuiderbreedte.

Vindplaatsen in Su-
riname: 1. Omge-
ving Paramaribo;
2. Bosbivak te
Zanderij; 3.0p de
Brownsberg.
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