
DE SLANGEN VAN SURINAME, DEEL SUBFAMILTE XENO_XVI:

DOI'ITTNAE (GENERA VAGLEROPHTS, XEN)p)N EN XENOPHO_

!!E).

Door: A. Abuys, Jukwerderweg 31,
dam.

Inhoud: Het genus Waglerophis -
- Het genus Xenopholis -

HET GENUS WAGLEROPHIS ROMANO EN HOGE, 1972

Er is slechts êên soort. Voor 1972 was deze soort
bekend onder de naam Xenodon merv.emíí (Wag1er,
1824). In Suriname komt deze soort ook voor.

Algemene gegevens van het genus:
Kop: De kop is kort en een weinig afgeplat. Met

een nauwel ij ks opval l ende versmal f i ng gaat
deze over in de stev'ige nek. De tamef ijk gro-
te ogen hebben ronde pupi11en.

Romp: Kort en stevig met gladde schubben. De schub-
ben hebben één apicale groef. Een kenmerk
voor dit genus en tevens voor het genus Xeno-
don is de rangsch'ikk'ing van de rugschubben
(dorsalen). Deze is zodanig dat de bovenste
rijen op een bepaald punt een hoek maken met
de daarop volgende onderste rijen (zie figuur
1).

Staart: Kort.
Leefwijze: Terrestrisch en zowel bij dag als bij

nacht.
Voeding: Kikkers, padden, hagedissen en soms slan-

gêr, insekten en kleine zoogdieren.
Biotoop: Vochtige bosbodem nabjj moeras of water.
Voortplant'ing: Door middel van eieren (ovipaar).
Biizonderheden: Bij verstoring of gevaar wordt het

voorste deel van het lichaam m'in of meer uit-
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F'ig. 1 . Rugschubben van tlagLerophis .

Uïil-peters & Orejas-Miranda' 7974.

qezet, waarbii vooral de nek op cobra-achtige
iijze wordt uitgespreid. Het lichaam wordt
daárbii iets opgericht, echter niet zo hoog

en rechtop a1s bii de cobra's. Het zijn agres-
sieve slangen, die zeker zullen b'iiten wan-
neer het hierboven beschreven afweer- of ver-
dedigingsgedrag niet he'lPt.
Dit óenus-(en zo ook de genera .Xenodon, Hete-
z,odoí en Lastrophis) heeft in de bovenkaak
twee achte-r'geplàatste sterk vergrote of ver-
lengde tandón, die bii een gesloten bek ge-

heei naar achteren gericht zijn. Ze liggen
dan horizontaal . trlordt de bek wjjd geopend om

een prooi te grijpen en eventueel te doden,
dan draait hei bovenkaaksbeen zodanig, dat de

achtergeplaatste vergrote tanden vertikaal
komen te staan en nu kunnen funktioneren. De

voorgeplaatste tanden echter ziin dan zo ver
weggedraa'id, dat zii op dat moment geen funk-
tie hebben (figuur 2).
De bovengenóemde vergrote tanden worden voor-
namelijk gebruikt, om de z'ichzelf ter verde-
diging opgeblazen kikkers of padden te door-
boren en leeg te laten 1open, waardoor het
naar binnen werken wordt vergemakkeliikt. De
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a.

Fig._2.
bek en

Posit'ie van de bovenkaak bij a. gesloten
bij b. geopende bek.

slang za1 daarvoor zijn proo'i eerst onderste-
boven draaien om de opgeblazen buik met ziin
vergrootte tanden te kunnen bewerken.

llagLev,ophís merremií (lrlagler' IB24)

Nederlandse naam: Bos kjkvorsslang.
Surinaamse naam: Todo sneki.
Maximum lengte: 0ngeveer 1,20 m.
Beschubbing: Dorsalen in 19 riien (gladde schubben

+ 1 apicale); 14L-145 ventralen; 38-41 sub-
caudalen; anale schub enkel of gedeeld; 1 pre-
oculare; 3 postocularen; 1 loreaalschild; 7

of 8 supralabialen; 10 of 11 sublabialen; I+2
temporal en.

Tanden: De twee achterste tanden in de bovenkaak
zijn sterk verlengd en naar achteren gericht.
Een grotere tussenruimte scheidt hen van de
anderen. Totaal acht of negen tanden in de
bovenkaak.

Kenmerken: De soort kenmerkt zich door vele varië-
teiten in kleur en tekening (zie "Serpentes
do Brasil" van Afránio do Amaral, blz. i30).
De meest voorkomende vorm 'is die met donkere
vlindervormige of zadelvormige vlekken. De
kleur variëert van donkerbruin tot donker
grijsbruin of donker olijfgroen. De ruitvor-
mige ruimtes tussen deze vlekken hebben res-
pektievelijk dezelfde kleur jn het centrum,
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maar naar de rand toe wordt de kleur gelei-
del i jk I ichter, om u'iteindel iik in een beige
kleurige omranding te eind'igen. De buik vari-
eert van grijs tot vuilwit.
De tekening en de kleur van bovengenoemde vor-
men doet sterk denken aan de BotVaops altev'-
rwtus. In de streken waar de beide soorten
voorkomen wordt tlaglerophis mev'v'emií verward
met genoemde lanspuntslang en is daardoor b'ii
de plaatselijke bevolking erg gevreesd.
Een andere variëteit, die veel m'inder voor-
komt is de geelbru'ine vorm met vaag z'ichtbare
roodbruine vlekken. De buik van deze varië-
te'it js geel .

Cok komen er kleurvariêteiten voor die egaal
donker gekleurd zijn.

0pmerking: In het boekwerk "Snakes of South
America" van dr. Marcos Freiberg, v'inden we
op b1 z I59 en 162 dui del 'ii ke kl eurenfoto' s

van een donkerbruine en een gele vorm van
Wag Lez'ophí s merremíi .

In het boekwerk "Schlangen I" van Ludwig
Trutnau, vinden we op b1z. 86 de donker oliif-
groene vorm.

Verspreid'ingsgebied: Gu'ianas, Brazil'ië, Bolivië,
Paraguay en noord- en centraal Argentin'iê.

Vindplaatsen in Suriname: Deze soort ben'ik in
Suriname nog niet tegengekomen.

HET GENUS XENODON BOIE, I8?7

Er z'ijn zeven soorten, waarvan één soort met twee
ondersoorten. In Suriname komen drie soorten voor.

Algemene gegevens van het genus:
Kop: Zie het genus WagLenophís.
Romp: Idem.
Staart: Idem.
Leefwijze: Idem.
Voeding: Idem.
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B'iotoop: Voornamelijk het regen- of hoogbos en het
savannebos. Een enkele soort in het randge-
bied van savannebos en savanne, maar we1 in
de buurt van waterstromen of moerasachtige
gebi eden.

Voortplanting: Doormiddel van e'ieren.
B'ijzonderheden: Zie het genus'ttragLerophi.s.

Xenodon rabdocephnlus rabdocepVnlus (l^Jied, 1824)

Nederlandse naam: Moeras kikvorsslang.
Engelse naam: False fer-de-lance, Frog-eating

snake.
Surinaamse naam: Todo snek'i.
Max'imum 'l engte: 0ngeveer 1 ,20 m.
Beschubbing: Dorsalen 'in 19 rijen (gladde schubben

+ 1 apica'le); 124-156 ventralen; 35-52 sub-
caudalen (in twee rijen); anale schub enkel;
1 preoculare; 2 of 3 postocularen; 1 loreaal-
sch'ild;8 supralabia'len (4e en 5e raken oog-
rand); 10 (soms 9 of 11) sublabialen; L+2
(soms 1+3) temporalen.

Tanden: 7ie WagLez,ophis mercemíi. Totaal aantal
tanden in de bóvenkaak is echter 15 tot 19.

Kenmerken: Bij deze soort zijn eveneens wat va-
ri ëte'iten i n kl eur en tekeni ng .
De doorsnee Xenodon rabdocepVnlus rabdocepVn-
Lus heeft roodbruine tot grijszwarte zadel-
vormige vlekken, gescheiden door even grote
of grotere tussenruimtes van een lichtere
kleur. De randen van de zadelvormige vlekken
zijn meestal donkerder (dit is zwartbruin tot
zwart). Deze vlekken kunnen worden begrensd
door smal I e bei gek'l euri ge banden. Het komt
echter voor, dat de zadelvormige vlekken ge-
heel afwezig zijn of alleen flauw zichtbaar,
terwijl de beigekleurige banden nog we1 aan-
wezig zijn en over het hele lichaam als smal-
le dwarsbanden een kenmerk vormen.
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I n bovengenoemde geva 1 I en I 'ij kt de Xerndon
rabdocepVnlus y.abdocepVnlus qua kleur en te-
kening zeer sterk op de BotVu,ops atz,or, een
lanspuntslang die in Suriname bekend is onder
de naam Labaria of Owroe-koekoe.
Verder kunnen er ook nog egaal donker gekleur-
de variëteiten voorkomen.
Zo kreeg ik via de heer K. van Deursen een
zwart exemp'laar in handen met een vuilwit
gekleurde buik. De slang was ongeveer 50 cm
1ang. Na de determinat'ie had ik de volgende
gegevens: 19 rijen dorsalen, 146 ventralen,
32 subcaudalen, een enkele anale schub, 1 pre-
oculare, 2 postocularen, 1 loreale, 8 supra-
labialen, 10 sublabialen, 1+2 temporalen en
ongeveer 17 maxillare tanden.

0pmerking: De soortefi ííagleropVis mercemíí en
Xenodon z,abdocepVnLus rabdocepVnlus zi j n voor
wat betreft kleur en tekening vaak niet uit
elkaar te houden. De enjge zekerhe'id is dan
het verschil in het aantal tanden van de bo-
venkaak (maxi l lare) . Waglerophís mera,emíi
heeft er 8 of 9 en Xenodon rabdoceptnlus
r.abdoceplnlus heeft er meer dan 15.

Verspreidingsgebied: Midden Amerika vanaf Nicara-
gua tot en met
Colombia, ver-
der j n Ecuador,
Brazilië en de
Gu'iana's.

Vindplaatsen in Su-
ri name: 1. Bo-
ma-polder bii
Paramari bo.
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Fig. 1. Xenodon z,abdocephaLus. Foto: A. Abuys.

Xerpdon seDerus (L'inneaus, 1758)

Nederlandse naam: Savanne kikvorsslang.
Engelse naam: Frog snake.
Surinaamse naam: Todo sneki.
Maximum lengte: Ongeveer 1,60 m.
Beschubbing: Dorsalen in 21 r'ijen (gladde schubben

+ 1 apicale); 130-142 ventralen; 32-41 sub-
caudalen (in twee rijen); anale schub gedeeld;
1 preoculare; 2 postocularen; 1 loreaalschi'ld;
8 supralabialen (4e en 5e raken oogrand); 11
( soms 10) sublab'ial en; 1+2 temporal en.

Tanden: Zie lh.gLenophis meyverníi. Totaal aantal
tanden in de bovenkaak (maxillare) is 12 tot
14.

Kenmerken: Ook bij deze soort weer variaties in
kleur en patroon; onder andere geelbru'in met
onregelmat'ige grote zwarte vlekken, of zwart
met onregelmatige geelbruine dwarsstrepen, of
zwart met onregelmatige geelbruine vlekjes,
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of egaal zwart, of groen'ig geel .

Twee volwassen exemplaren, die ik jn miin
handen kreeg, hadden als basiskleur geel en

zwart. tén van de twee had overwegend gele
schubben met een zwarte rand, terwiil de kop
lichtbruin was. De algemene kleurweerschijn
van dit exemplaar was groenig geel.
Het andere exempl aar had overwegend zwarte
schubben met aan de basis wat gee1, terwijl
de kop bruinig olijfgroen was. De algemene
kleurweersch'ijn van dit tweede exemplaar was
meer olijfgroen. De bujk was in beide geval-
1 en gef ig. Twee jonge dieren, van verschi I -
lende leeftiid, hadden nagenoeg dezelfde
kleur en tekening bestaande ujt brede donker-
bruine zadelvormjge vlekken op een beige ba-
sjs. De kop had een hoefiizervormige vlek op

het achterhoofdgedeelte, terwiil een dwars-
streep van het ene oog naar het andere ll.p.
Een oilvallend zwart-wit blokmotief liep langs
de gehele buikrand, terwiil de buik zelf
grr'is gek'leurd was.

Opmerking: Bovengenoemde dieren kwamen uit een
randgebied van savannebos en savanne' waar
het 'in de regenti jd drass'ig was en veel ki k-
kers en padden
voorkwamen.

Versprei di ngsgebi ed :

Het Amazone-ge-
b'ied .

V'indplaatsen in Su-
ri name: 1. Bos-
bi vak Zanderij .
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Xenodon uernez,i Eiselt, 1963

Nederlandse naam: Groene k'ikvorsslang.
Max'imum 1 engte: Ongeveer 1 ,10 m.
Beschubbing: Dorsalen in 19 rijen (gladde schub-

ben + 1 ap'ica1e); 132-145 ventralen; 37-40 (?)
subcaudalen; ana'le schub enkel; 2 preocularen;
2 postocularen; 1 loreaalschild; 8 (soms 9)
supralabialen; 9 (soms 10) sublabialen; 1+3
temporal en.

Tanden: 7ie ook Waglerophis merremií. Totaal aan-
tal tanden 'i n de bovenkaak (maxi 'l 

l are) i s
meer dan 12.

Kenmerken: Deze soort kenmerkt zich door een egaal
helder groene kleur. De groene schubben heb-
ben een zwart randje.
Boven de kop vormen zwarte v'lekjes wormach-
tige figuurtjes. De buik is gee1.

Opmerking: De kleur van deze soort is opvallend
ten opzichte van de andere soorten.

Verspre'idingsgebied: Brazilië, Frans Guiana en
Suri name.

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

HET GENUS XENOPHOLIS PETERS, 1869

Er zijn twee soorten, waarvan één soort in Suri-
name voorkomt.

Algemene gegevens van het genus:
Kop: De kop gaat met een onopvallende versmalf ing

over in de nek. De kleine ogen hebben ronde
pupillen. Een bijzonder kenmerk is de ver-
smalling van de twee prefrontale schilden tot
één grote.

Romp: Klein en slank met gladde schubben.
Staart: Kort.
Leefwijze: Het is een echte terrestrische s1ang.
Voeding: Voornamelijk kleine kikkers.
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Fig. 2. Xenodon selerus. Foto: A. Abuys.

F'ig. 3. Xenodon seuerl,ts '
Foto: A. Abuys.
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B'iotoop: De vochtige bosbodem van
Voortplanting: Onbekend.
Bijzonderheden: 0ver dit genus van

is nog niet veel bekend.

de regenbossen.

kl e'ine sl angen

X.enopholi.s sca.Larís (Wucherer, 1861)

Nederlandse naam: Kleine ladderslang
Maximum lengte: 0ngeveer 40 cm.
Beschubbing: Dorsalen in 17 rijen (g'ladde schub-

ben); I29-I44 ventralen; 32-38 subcauda'len;
anale schub enkel; 1 preoculare; 2 postocu-
laren; 1 loreaalschild; 8 supralabÍalen (4e
en 5e raken oogrand); 9 sublabialen; 1+2 tem-
poralen; beide prefrontalen vergroeid tot éên
prefrontaal schi I d.

Tanden: In totaal 16 à 17 in de bovenkaak (maxi1-
lare) waarvan de laatste twee vergroot zijn,
voorzien van een groef en door een tussen-
ruimte gescheiden van de rest.

Kenmerken: De basjskleuris roodbrujn tot grijs-
bruin met een donkere vertebrale rugstreep
van nek tot staartpunt. Aan be'ide kanten van
deze streep is het hele lichaam bedekt met
korte, zwarte dwarsbanden of langwerpige,
vierkante vlekken. Deze zwarte vlekken of
banden verspringen ten opzichte van elkaar.
Enkele dwarsbanden ontmoeten elkaar bij de
vertebrale streep en liggen in elkaars ver-
lengde of raken elkaar bij een hoekpunt. De
bruine schubben tussen de dwarsbanden hebben
een smalle, zwarte rand. De buikzijde is
crème-kl euri g.

0pmerking: In kleur en tekening lijkt deze slang
veel op Atractus sehaeh (zie Abuys, 1983).

Verspreidingsgebied: Brazilië, Ecuador, Peru, Bo-
I ivië en de Guiana's.

Vi ndpl aatsen i n Suri name : Deze s'l ang ben i k 'in
Suriname nog niet tegengekomen.
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