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Het genus Lggophís - Literatuur.

HtT GENUS LEPT)DETRA Fitzinger, 1843

Er zijn in totaal negen soorten, waarvan vier soor-
ten op het vasteland van Midden- en Zuid Amerika.
In Suriname komt één ondersoort voor.

Algemene gegevens en kenmerken:
Kop: Deze 'is eivormig met wat uitpuilende grote

ogen met spleetpupillen. De kop gaat duidelijk
over in de slanke nek.

Romp: De romp 'is slank met gladde schubben. De ver-
tebrale schubben zijn wat groter dan de ove-
ri gen .

Leefwijze: Het zijn arboreale slangen en nachtja-
gers. 0verdag vindt het onder andere een schuil-
plaats in spleten of scheuren in boomstammen,
of achter losgescheurde boombast.

Voed'ing: De voeding bestaat voornamelijk uit kik-
kers. Daarnaast wordt ook gejaagd op haqedissen,
andere kleine slangen, waaronder de eigen jon-
gen, eieren van reptielen en kikkervisjes uit
kleine plasjes.

Biotoop: De bosrijke gebieden in de omgeving van
water of moerassen. Maar ook in kultuurgebieden
en tu'inen komt men deze slang tegen.

Voortplanting: Deze geschiedt door middel van e'i-
eren (4 tot ongeveer 13 ejeren). Hieronder wat
gegevens u'it een artikel van H.G. Petzold (1969):
- Twee maanden na de bevruchting worden de ei-

eren gelegd en twee maanden later komen de
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jongen uit.
- Afmet'ingen van de e'ieren variëren van 29 x12

mm tot 21x12 mm. Hoe groter het aantal eieren,
hoe kleiner de lengte van de e'ieren. De om-
vang van de eieren blijft geliik. Niet alleen
tussen de opeenvolgende legsels is er ver-
sch'il in afmet'ingen, maar dat is er ook tus-
sen de eieren uit eenzelfde legsel. Het eer-
ste ei is het grootst en het laatste meestal
het kleinst. Veelal komt di t laatste ei n'iet
uit en zjjn de jongen uit de laatste eieren
het zwakst.

- Lengte van de pas uitgekomen jongen is tussen
19 en 20 cm. Het gewicht schommelt tussen
i600 mg en 1800 mg.

- Ongeveer 17 dagen na hun geboorte eten zii
hun eerste prooi, meestal een kikker.

- De eerste vervelling is pas na 2/ maand.
- Na 8 maanden wegen de iongen tussen L0 en ?7

g.
- Een volwassen slang van ongeveer 75 cm weegt

ongeveer 116 g

Een Leptodeira vrouwtje welke viif iaar na de
laatste copulatie in afzondering had geleefd,
produceerde desondanks toch nog bevruchte eie-
ren.

B'ijzonderheden: Over het algemeen is d'it genus
n'iet agressief.

Leptodeirg. annuLata annulata (Linnaeus, 1758).

Nederlandse naam: Katteoogslang.
Engelse naam: Garden snake, Saddle-back snake, An-

nulated night snake.
Surinaamse naam: Pina-owroe-koekoe.
Maximum 'lengte: 0ngeveer 95 cm.
Beschubbing: Dorsalen in 21 riien (soms 19 of 23)

en 2 apicalen; I78-20I ventralen; 81-103 sub-
caudalen; anaalschub gedeeld; 1 preoculare; 2
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(soms 3) postocularen; 1 loreaal; 8 supralabi-
alen (3e, 4e en 5e raken oogrand); 10 subla-
bialen; L+2 temporal en.

Kleur: Zie ook "algemene gegevens van het genus".
Bovenkant van de kop (de 9 grote kopschubben)
is donker tot zwartbruin of olijfbruin. De nek
(direkt na de parietalen) is lichter van kleur
en kan als variatie zelfs vui lwit z'ijn. Deze
V-vormige nekvlek is dan voor deze variëteit
een opvallend kenmerk. Vanaf het oog tot aan de
achterkant van de bovenkaak loopt een zwart-
bruine tot zwarte streep.
De basiskleur van de rugzijde is beigebruin tot
licht ol'ijfbruin of roodbruin. De rug wordt ver-
der bedekt met grote ronde, of ovale, of zadel-
vormige zwartbruine of zwarte vlekken, die soms
samenvloeien tot een lange zigzagvormige v1ek.
De buik is beige of l'icht grijsbruin, soms be-
dekt met kle'ine wazige grijze vlekjes.

Verspreidingsgebied: Amazonebekken van Braziliê
tot Sao Paulo; Amazone-gedeelte van: zuid Vene-
zuelea, Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia;
Verderin de Guyana' s .

Vindplaatsen in Suriname: l. Loksi Hatti; 2. Bos-
bivak te Zanderij.



HET GENUS LIOPHTS WAGLER, 1830

Er zijn in totaal 25 soorten, alleen op het vaste
I and van Zu'i d Ameri ka .
In Suriname komen 5 soorten voor.

Algemene gegevens en kenmerken:
Kop: Deze 'is onopvallend en gaat met een flauwe

versmalling over in de nek. De ogen ziin middel-
groot met ronde pupi11en.

Romp: De romp is cylindervormig en stevig. Het
z'ijn over het algemeen kleine slangen met glad-
de schubben.

Staart: Bij een aantal soorten tamelÍjk kort.
Leefwijze: Semi-aquat'ie1 en een dagjager.
B'iotoop: Bij rivieren, beken, meren, plassen of

moerassen. 0ver het algemeen in of bij een voch-
tige omgeving. Bepaalde soorten worden ook op
de bodem van regenbossen gevonden, ver van het
water.

Voeding: Voornamel'ijk kikkers, padden, vissen en
kleine aaltjes. Bepaalde soorten en soms enkele
'individuen zoeken hun prooi meer onder de in-
sekten, du'izendpoten, Spinnen, wormen, hagedjs-
sen; zelfs kleine zoogdieren en kleine vogels
val len daaronder.

Voortplanting: Door middel van eieren.
Bijzonderheden: Dit genus is niet agressief. Een

aantal soorten hebben wel (2) vergrote achter-
ste tanden, echter zonder opening tussen deze
tanden en de rest. Bij een aantal andere soor-
ten 'is deze opening we'l aanwez'ig. Ook de ver-
groting van deze achter geplaatste tanden kan
per soort versch'illen. De groef is echter b'ij
alle soorten van dit genus niet aanwez'ig.

Liophís breuíceps Cope, 1861.

Nederlandse naam: Gladde kortstaartslang.
Engelse naam: Red-belljed burrowing snake.
Maxjmum lengte: Ongeveer 60 cm.
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Beschubbing: Dorsalen in L7 rtjen (gladde schub-
ben ) ; 148-156 ventral en; 49-51 subcaudal en ;
anaalschub gedeeld; 1 preoculare; 2 postocula-
ren; loreaalsch'ild aanwezig; 7 supralabialen
(3e en 4e naken oogrand); 8 sublabialen; I+2
tempora 1 en .

Kleur: 7-'te ook "algemene gegevens en kenmerken van
het genus " . Het i s een kl ei ne en d'i kke s l ang
met een korte staart, een kleine kop en bij
uitzondering kleine ogen.
Basiskleur js donkerbrujn tot zwart, onderbro-
ken door smalle, vaak vage, gele dwarsbanden.
Een fijne Iijn van een serie gele vlekjes kan
zo'n donkerbruin of zwart gedeelte weer in
tweeën delen. De zwarte nekband wordt aan de
voorkant begrensd door een meer opvallende gele
band met een breedte van 1à 2 schubben. De bui k
is rood met zwarte dwarsbanden of rechthoekige
vlekken. De kop is lichter van kleur. Deze
slang heeft per bovenkaakhelft twee vergrote
tanden (zonder groef), die door een opening ge-
scheiden zijn van de rest.

Verspreidingsgebied: Noordwest Brazi f ië, Ecuador
en Suriname.

Vindplaatsen 'in Surjname: Door mij in Suriname nog
niet gevonden.

Opmerkingen: Dit d'ier lijkt qua kleur en tekening
veel op zijn soortgenoot Líophis cobeLLa.
Liophts breuiceps komt, anders dan zijn soort-
genoten, voornamelijk voor op de bodem van de
regenbossen, waar hij jaagt op regenwormen en
insekten. Bij onraad probeert deze slang te
vluchten door zich 'in de bosbodem in te graven.
Eenmaal in de hand zal het d'ier, zonder te bij-
ten, zich krachtig verzetten en door middel van
wilde bewegingen, proberen te ontsnappen.

Liophls eobeLLg (Linnaeus, 1758).

Nederlandse naam: Gladde visslang.
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Engelse naam: Mangrove snake, Banded tricoloured
snake, Red-bellied ground snake.

Maximum lengte: Ongeveer B0 cm.

Beschubbing: Dorsalen in 17 riien (gladde schub-
ben); 140-164 ventralen; 44-64 subcaudalen;
anaalschub gedeeld; 1 preoculare; 2 postocula-
ren; .loreaalschild aanwezig; 8 supralab'ialen
(4e en 5e raken oogrand); 10 sublabialen; I+2
tempora 1 en .

Kleurl. lie ook " algemene gegevens en kenmerken
van het genus". De basiskleur kan variëren van
anthrac'iet of donkergriis tot donkerbrujn met
witachtige of flauw-gele dwarsstrepen, die niet
opva11en. De buik is meestal oranie-rood soms
geel of vu'ilwit, met zwarte dwarsbanden, waar-
van een aantal midden op de buik verspringen.
De achterste tanden ziin wel wat vergroot' maar
n'iet afgezonderd van de rest.

Versprei di ngsgebi ed:
Het gehele noor-
del i i ke gedeel te
van Zuid Amerika
ten oosten van
de Andes.

Vindplaatsen in Su-
riname: 1. 0mge-
v'ing Paramaribo ;
2. Langs de
oost-westverbi n-
ding tussen Pa-
ramaribo en Ni-
ckerie; 3. 0mge-
ving Zanderij.

0pmerkingen: l{iin vangsten (een 10-ta1 exemplaren)
kwamen voornameliik uit waterriike gebieden
(moerassen, kanalen en riistvelden). Gezien _..
mijn ervaringen, zou'ik deze slangen "aquatiel"
wi I I en noemen . De verzamel 'i ng van Beebe ( 1946 )
kwam echter u'it een regenbosgebied (Kartabo in
Guyana) en hij meldt dat deze dieren voorname-
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ljjk kikkers en hagedissen als voedsel hadden.
Mijn dieren in het terrarium jn Suriname aten
v'is en kikkers en in het terrarium in Nederland
al I een v'is. Vermel denswaard i s het gedrag van
een exemplaar, dat 'ik in Nederland 'in mi jn ter-
rarium had. Toen ik er een ander slangetje
(fhamnodynastes paLlídus) bij deed, reageerde
de fíophis cobelLa op cobra-achtjge wijze, door
het voorste gedeelte van het l'ichaam op te rich-
ten' en breed te maken. Bij al m"ijn vangsten in
Suriname heb ik dit gedrag nog niet eerder mee-
gemaa kt.

Liophí,s mllía!ís ( L'i nnaeus , 1758 ) .

Nederlandse naam: Gladde netslang.
Max'imum lengte: 0ngeveer 90 cm.
Beschubbing: Dorsalen 'in 17 rijen (gladde schub-

ben); 151-153 ventralen; 26-51 subcauda'len;
anaalschub gedeeld; 1 preoculare; 2 postocula-
ren; loreaalschild aanwezigl 8 supralabialen
(4e en 5e raken oogrand); 10 sublabialen; I+2
tempora 1 en .

Kleur: Zie ook "algemene gegevens en kenmerken van
het genus".
Baiiskleur is olijfgroen tot bru'in, met een
fijne nettekening. Deze tekening wordt veroor-
zaakt door de schubkleuren. De basis van elke
schub is lichtbru'in of beige, maar het uiteinde
van de schub is donkerbruin tot zwart.
De buik is egaal oranje-gee1 of bij exemplaren
met een mi nder opval I ende nettekeni ng, I i cht
geel -groen.
De achterste tanden zijn wel vergroot, maar
n'iet door een opening gescheiden ven de rest.

Venspreidingsgebied: Brazilië, Uruguay, Argent'inië,
Paraguay, Boliviê en Frans Guyana.

Vindplaatsen in Suriname: Door mij in Suriname
nog niet gevangen.
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Lí?phis .puï,pt&an.s (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

Nederlandse naam: Gladde purperslang.
Maximum lengte: Ongeveer 90 cm.

Beschubbing: Dorsalen in 17 riien (gladde schub-
ben); 142-164 ventralen; 46-62 subcaudalen;
anaálschub gedeeld; 1 preoculare; 2 postocu'la-
ren; loreaalschild aanwezig (klein en breed);
8 supralabialen (4e en 5e raken oogrand); 10
(soms 9 ) subl ab'ial en ; 1+2 tempora'len.

Kleur: Zie ook "algemene gegevens en kenmerken van
het genus".
De basiskleur is donkerbruin tot 'licht paars-
bruin. Soms kunnen de schubben van de ziikant
(lateraa'l) aan de top voorz'ien ziin van een
zwarte rand, waardoor er een nettekening ont-
staat, die doet denken aan Liophis míLiaz'is.
Ook kan er een donkerbruine tot zwarte laterale
streep lopen over de flanken van het achterste
gedeelte van het lichaam tot aan de staartpunt.
Deze soort heeft grote ogen. De supralabialen
zi jn wit met een zwarte bovenrand.
De buik is geel met zwarte vlekken.
De laatste lwee tanden per bovenkaakhelft ziin
merkbaar vergroot en door een opening geschei-
den van de rest.

Verspreidingsgebied: Amazone-gedeelte van Colombia'
Ecuador, Peru en de GuYana's.

Vindp'laatsen in Suriname: Deze soort ben ik in Su-
riname nog niet tegengekomen-

Líophis unduL?tus (Wied , 1824).

Nederlandse naam: Gladde gegolfde rugstreeps'lang.
Beschubbing: Dorsalen in 17 rlien (gladde schub-

ben); meer dan 130 ventralen; mjnder,dan 100
subêaudalen; 1 preoculare; 2 postocularen; lo-
reaalschild aanwezig; B supralabialen (3e, 4ê
en 5e raken oogrand); ongeveer 8 sublabialen;
1+2 temporal en.
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Fi.g. 1.
Abuys .

;

Leptodeira annuLata annulata. Foto: A.

ffiq
*

Fig.. 2. Líop/.iLs cr:bella, Ni ckeri e. Foto: p. B.
Stoel.



Kleur: Van deze slang heb ik weinig gegevens be-
schikbaar. Uit Serpentes do Brasil (Amara'l,
1978) en Neotropical Squamata (Peters, 1970)
heb 'ik de h'ier vermelde gegevens kunnen verza-
melen. Volgens Peters (1970) moet Líophis undu-
Latus ook in Suriname voorkomen.
De hierna volgende beschrijving voor wat be-
treft kleur en tekening van betreffende slang
is naar een getekende afbeelding in kleur uit
het boekwerk 'Serpentes do Brasil (Iconografia
Colorida, Amaral , 1978) .

De basiskleur is roodbruin tot lichtbruin met
een donkerbruine zigzag of golvende vertebrale
(midden over de rug 'lopende) band. Direkt na de
donkerbruine kop bevinden zich aan het voorste
eenzesde deel van het lichaam donkerbruine late-
rale vlekken, die naar het achterlichaam toe
langzaam vervagen en uiteindelijk overgaan in
een donkerbruine laterale streep. De buik is
vuilwit tot lichtbruin-geel. De supralabialen
en de sublabialen zijn wit met hele kleine brui-
ne vlekjes.

Verspreidingsgebied: Brazilië, Ecuador en de Guya-
na's.

Vindplaatsen in Suriname: In Suriname door mij
niet gevonden.

Determinatietabel voor Surinaamse s'langen van het
genus Liophis.
la. 8 Sublabialen... zie ?

b. 10 Sublabialen; I supralabialen (4e en 5e ra-
ken oogrand... ..zie 3

2a.7 Supralabialen (3e en 4e raken oogrand); dor-
saal met dwarsstrepen.. .Liophís bretsiceps

b.8 Supralabia'len (3e,4e en 5e raken oogrand);
dorsaal met vertebrale zigzagstreep..

Liophis unduLatus
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F.i.g. 3. Lygophis Lineatus Lineatus. Foto: A. Abuys

i''s'ft

b*l.Il;i, i:lR{FÈSlci,:

Fig. 4. Lygophís Lrneatus Líneatus. Foto: A. Abuys.



3a. Dorsaal un'iform van kleur (soms lateraal niet
uniform) ...zie-14

b. Dorsaal n'iet uniform van kleur.. ....zie 5

4a. Ventraal uniform van kleur....Liophis miLiaris
b. Ventraal met dwarsbanden of vlekken; caudaal

links en rechts een laterale streep (soms dor-
saal-lateraal een fiine nettekening...

....Líophís purpurans

5a. Dorsaal met dwarsstrepen; ventraal met dwars-
banden en vlekken ....Liophis eobelLa

b. Dorsaal met fijne nettekening; ventraal uni-
form van kleur .Líophís rntLiar,ís

HEÏ GENUS I,YGOPHTS FITZINGER, 1843

Er zijn in totaal 8 soorten, allen op het vaste-
land van Midden- en Zuid Amerika. Een van de acht
soorten heeft drje ondersoorten, waarvan één 'in
Suriname voorkomt.

Algemene gegevens en kenmerken:
Kop: Deze is k1ein, ietwat spits toelopend; gaat

nauwelijks merkbaar overin de nek. Grote ogen
met ronde pupi11en.

Romp: Deze kleine slangen ziin stevig met glimmen-
de gladde schubben.

Leefwijze: Voornamelijk terrestrisch, jaagt over-
dag.

Voeding: Bestaat uit kikkers en k'ikkervisjes uit
pl as j es . Moge'l i j k staan ook i nsekten op het
menu.

Biotoop: Tuin en kultuurgebied Voor wat betreft
mijn vangsten, maar bos, savanne of een moeras-
achtig gebied zal volgens de literatuur ook wel
tot een moge'lijke biotoop gerekend kunnen wor-
den.

Voortpl anti ng : Door m'iddel van ei eren .

Bijzonderheden: Een schuw genus maar niet b'ijterig.
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Lagopkís Lineatus í!?eatup (Linnaeus, 175g).
Nederlandse naam: Gladde driestreepslang.
Engelse naam: Red-striped snake.
Max'imum lengte: 0ngeveer 60 cm.
Beschubbing: Dor"salen'in 19 rjjen (gladde schub-

ben); 160-180 ventralen; g1-97 subcaudalen;
anaalschub gedeeld; 1 preoculare; 2 postocula-
ren; loreaalschild aanwezig; g supralab.ialen
(4e en_5e raken oogrand); io lsomi S1 subtabj-
alen;1+2 temporalen.

Kleur: Zie ook "algemene gegevens en kenmerken van
het genus".
De basiskleur is beige-bru'in of zandkleurig met
een (ongeveer 4 schubben) brede roodbruine tot
donkerbruine vertebrale streep, van neuspunt
tot staarteind. Verder loopt er aan beide kan-
ten een dunne donkerbru'ine of zwarte lateralelijn, eveneens van neuspunt, dwars door het oog,tot staartpunt. Alle strepen verbreden zich bij
de kop. De buik is vuilvrit tot licht beige-
bruin.
De twee achter geplaatste tanden (per kaakhelft)
zijn door een opening gescheiden van de voorste
tanden.

Verspre'i di ngsgebi ed :

van Zuid Amerika
met inbegrip van
west Ecuador en
ten westen van
de Andes.

Vindplaatsen in Su-
riname: 1. 0mge-
ving Paramaribo;
(in tuin); Z.
Omgeving Nicke-
rie; 3. 0mgev'ing
Wageni ngen.

0pmerkingen: Lijkt
veel op de Mexi-
caanse Conophis
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Lineatus, alleen heeft dit slangetje 4 strepen
in plaats van drie.
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