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Klaus Bonny

Het genus Boa op eilanden
op het eerste gezicht lijkt het voorkomen 
van afgodslangen op eilanden en de manier 
waarop zij daar zijn terechtgekomen een 
raadsel. tot op de dag van vandaag worden 
over enkele eilandpopulaties verhitte discus-
sies gevoerd over de manier waarop zij op 
‘hun’ eilanden zijn terechtgekomen. Wat de 
meeste populaties betreft, bestaat er nauwe-
lijks of geen twijfel dat zij door de stijgende 
zeespiegel van hun ‘vastelandcollega’s’ 
werden gescheiden. Het is een feit dat de 
zeespiegel sinds de oertijd afwisselend is 
gestegen en gedaald. op grote overstromin-
gen volgde een niet minder uitgebreide land-
vorming. grote gebieden die nu onder de 
zeespiegel liggen, behoorden vroeger tot het 
vasteland. oorzaak is de continentale drift en 
de daarmee verbonden stijging en daling van 
de oceaanbodem, evenals de vorming van 
gebergten, en deels de vorming van grote 
ijsvlakten. Van de geschiedenis van de aarde 
weten we dat in veel perioden waarin ge-
bergtevorming plaatsvond, sprake was van 
een ijstijd. De laatste grote ijstijd begon met 
het ontstaan van de landbrug tussen noord- 
en Zuid-amerika en de als gevolg daarvan 
veranderde zeestromingen. De tot dan toe 
ijsvrije noordpool bevroor en het ijs breidde 
zich over grote delen van het noordelijk half-

Klaus Bonny

the genus of Boa on islands
the presence of Boa on islands and how 
they managed to get there appears to be 
an enigma to most of us. until now the way 
some of the island populations ended up 
on ‘their’ islands was subject to heated de-
bate. Without doubt most of the populations 
have been separated from their mainland 
relatives due to rise of sea level. the rise 
and fall of the sea level since pre-historical 
times is a documented fact. Huge floods 
were succeeded by the formation of large 
new landmass. enormous areas below sea 
level today, used to be mainland in the dis-
tant past. Such changes can be explained 
by the drift of the continents and with it the 
rising and subsidence of the ocean floor 
and the geological formation of mountains, 
and, also on great glaciation. the history of 
the earth shows that eras of mountain for-
mation often coincided with ice ages. the 
emergence of the land bridges between 
north- and South america and the result-
ing change of the water-currents marked 
the beginning of the last major ice age. the 
north pole, until then free of ice, froze and 
the ice expanded over vast areas of the 
northern Hemisphere. Due to desiccation 
in other parts of this hemisphere enormous 
woods changed into savannas, which sub-
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rond uit. Door uitdroging van grote delen van 
de rest van de hemisfeer, veranderden enor-
me woudgebieden in savannen, waarmee 
ten slotte ook het ontstaan van de Homo sa-
piens werd ingeleid. Deze ijstijd duurt tot op 
de dag van van daag. Vanzelfsprekend was 
en wordt deze gehele tijdspanne niet geken-
merkt door ononderbroken ijsvorming. Sinds 
het gat tussen noord- en Zuid-amerika is 
gedicht, zijn er ongeveer dertig min of meer 
grote ijstijden geweest, die door warmere 
perioden werden afgelost. De laatste grote 
periode van glaciatie (verijzing) eindigde on-
geveer 12.000 jaar geleden; sindsdien warmt 
de aarde weer op.

tijdens de grote verijzingsperioden bevroor 
een ongelooflijke hoeveelheid water tot ijs, 
waarvan de lagen kilometers dik waren en 
bijna het hele noordelijke halfrond bedek-
ten. er werd zoveel water tot ijs omge-
vormd, dat de zeespiegel ongeveer 120 tot 
160 meter daalde. Zodoende behoorden 
grote delen van wat tegenwoordig ondiepe 
zeeën zijn toentertijd tot het vasteland. De 
‘bergtoppen’ van het toenmalige vasteland 
vormen tegenwoordig de eilanden die (min 
of meer) nabij de kust liggen. Sinds de pu-
blicatie van ‘island life’ van Wallace (1880) 
worden de eilanden als volgt ingedeeld: 
1. oceanische eilanden zijn niet door een 

continentaal plat met een continent ver-
bonden en zijn nooit verbonden geweest 
met het vasteland 

2. Continentale eilanden zijn door een con-
tinentaal plat verbonden met een conti-
nent en waren door de sterke zeespie-
geldalingen tijdens de ijstijden verbonden 
met het vasteland of kwamen daardoor 
niet al te ver buiten de kust te liggen. 

Sommige archipels of eilandengroepen zijn 
niet eenduidig tot één van de twee catego-
rieën te rekenen.

sequently resulted in the rise of the Homo 
sapiens. this ice age has lasted to this day 
and is apparently not characterised by un-
interrupted ice-formation. Since the divide 
between north and South america has 
been filled, approximately 30 ice ages have 
passed, all interspersed by warmer epi-
sodes. the last great glacial period ended 
approximately 12,000 years ago, since then 
the earth has been warming again.

During the great glacial periods huge quan-
tities of water froze, layers of ice several kil-
ometres thick covered most of the northern 
Hemisphere, resulting in a fall of sea level of 
about 120-160 meters. as a consequence a 
large area of what we know as shallow sea 
was at that time part of the main land. the 
tops of the mountains of that former main 
land are now the islands off our mainland 
coasts. Wallace (1880) in his ‘island life’ 
publication classified islands as:
1. oceanic islands; not being part of the 

continental shelf and never being con-
nected to the main land

2. Continental islands; being a part of the 
continental shelf which, due to sea level 
fall during the ice ages became part of 
the main land or at least were not far sep-
arated from its coastline. 

Some archipelagos or groups of islands are 
part of one or the other definition.

evolution and island boas 
island boas, separated from the main land 
and therefore from the primary gene pool, 
are in general more threatened with extinc-
tion than boas from the main land, depend-
ing on the size of the island and the number 
of isolated individuals. their smaller number 
alone makes them less resistant to selec-
tion pressure. generally islands when com-
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eilandboa’s en de evolutie
De zo van het vasteland en daardoor van 
een groot deel van de genenpool afgeschei-
den eilandboa’s zijn in het algemeen (al 
naar gelang de grootte van het eiland = het 
aantal geïsoleerde individuen) sterker met 
uitsterven bedreigd dan boa’s van het vas-
teland. alleen al vanwege hun kleiner aantal 
zijn ze minder goed bestand tegen crises. 
Door de bank genomen hebben eilanden 
in vergelijking met even grote gebieden op 
het vasteland een grotere soortenarmoede. 
Dit wordt evidenter bij eilanden die verder 
uit de kust liggen, doordat deze voor dieren 
vanaf het vasteland moeilijker te bereiken 
zijn. eilandboa’s maken vaak een snellere 
evolutie door naarmate 
a. het eiland kleiner is (= hoe minder indivi-

duen voldoende voedsel kunnen vinden),
b. het eiland verder van het vasteland is ver-

wijderd.
Deze theorie mag men niet zonder meer 
als algemeen geldend beschouwen (men 
kan niet bij alle populaties uitgaan van 
een isolatie in de engste betekenis van het 
woord en evenmin is menselijke invloed in 
alle gevallen uit te sluiten; zie ook de op-
merkingen over de boa-populaties van St. 
andres evenals die van providencia en St. 
Catalina (zie blz. 55 in Die Gattung Boa), 
maar gaat in de meeste gevallen toch wel 
op, te meer daar een kleine genenpool op 
een eiland minder weerstand biedt aan ge-
netische veranderingen dan op een groot 
eiland of op het vasteland. eilandboa’s on-
derscheiden zich qua grootte vaak van hun 
soortgenoten op het vasteland; volgens de 
regels zouden de dieren op een eiland klei-
ner moeten blijven. maar dit is zeker geen 
wet van meden en perzen en is zeer zeker 
afhankelijk van de grootte van het eiland en 
het voedselaanbod. 

pared with equal sized areas on the main 
land have less biodiversity. Biodiversity 
decreases on islands that are more distant 
from the coast, because they are more diffi-
cult to reach from the main land. therefore, 
island boas underwent a differing rate of 
evolution depending on:
1. the size of an island (the smaller an is-

land is fewer individuals are capable of 
finding sufficient food);

2. the farther away an island is from the 
main land.

of course, this theory cannot be general-
ised. one cannot assume isolation in its 
narrowest sense effects all island-popu-
lations, neither should human influence 
be excluded in all cases; see the remarks 
about boa-populations of St.andres as well 
as those of providencia and St. Catalina 
(page 55 in Die Gattung Boa). in general 
this theory seems to be valid, all the more 
so because a small gene pool on an island 
is less resistant to genetic change com-
pared to the main land. island boas often 
differ in size from their conspecifics on the 
main land; in accordance with the rules is-
land specimens should be smaller in size. 
But this statement cannot be generalised 
and is more dependent on the size of the 
island and the food supply.

the works of edward Drinker Cope should 
also be considered; presuming that with 
evolution animal groups produce larger in-
dividuals. Vigorous boa populations, which 
are not distinguished as dwarfs, are defi-
netely present on islands of less than one 
square kilometre (250 acres) in size. it is 
probably more applicable that a limited 
food supply favours the survival of smaller 
sized boas which are more easily satis-
fied; a larger population of small boas has 
a greater chance of survival than a small 
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Verder dient men de wet van edward 
Drinker Cope in gedachten te houden. Die 
stelt, dat diergroepen in de loop der evo-
lutie steeds grotere soorten voortbrengen. 
Vitale populaties van boa’s, die zich juist 
niet door dwergvormen onderscheiden, 
zijn ook te vinden op eilanden van minder 
dan één vierkante kilometer oppervlak. 
algemeen geldend is waarschijnlijk wel, 
dat bij een beperkt voedselaanbod boa’s 
overleven kunnen die op grond van hun 
geringere omvang sneller voldaan zijn en 
dat grotere populaties van klein blijvende 
afgodslangen een grotere overlevingskans 
hebben dan kleine populaties van grote in-
dividuen.

ten slotte dient men nog te bedenken, dat 
op eilanden eerder inteelt voorkomt, die 
al naar ge lang het aantal individuen, mo-
gelijk kan leiden tot vermindering van de 
lichaamsomvang en vi taliteit. uiteindelijk 
kan men de bovenstaande theorieën 
slechts van geval tot geval, dus van eiland 
tot eiland, beoordelen. maar het grootste 
gevaar dat de eilandpopulaties vandaag de 
dag bedreigt, is niet inteelt, natuurrampen, 
een verminderd voedselaanbod of iets der-
gelijks, maar de mens. 

over de oorsprong en status van de 
onderfamilie boinae op de West-indische 
eilanden
De vraag naar de oorsprong van de mees-
te reptielen op de West-indische eilanden 
leidt met name onder amerikaanse herpe-
tologen en paleobiologen tot verhitte dis-
cussies. al decennia houdt de wetenschap 
zich bezig met de vraag of de verspreiding 
via land (‘vicariance’) of via drift over zee 
(‘dispersal’), of vanuit midden-amerika of 
vanuit Zuid-amerika plaatsvond – en het 
ziet er niet naar uit dat deze discussie in de 

population of large individuals. Finally in-
breeding should be considered. this is a 
greater risk on islands which, depending 
on the number of individuals, could result 
in reduction in body size and vitality. these 
theories should be judged on an individual 
basis, e.g. from island to island. the great-
est threat of island populations today is not 
inbreeding, natural disaster, a reduced food 
supply or such like, but man.

the origin and status of the 
subfamily boinae in the West indies 
the question of the origin of most reptiles of 
the West indies, especially amongst american 
herpetologists and paleo-biologists, leads 
to controversial discussion. For decades 
science has questioned if distribution took 
place by land (vicariance) or drift over the sea 
(dispersal) originating from middle america 
or from South america – it does not look like 
this discussion will be finalised in the near fu-
ture. this article does not address this con-
cept in depth and the possibilities of distribu-
tion will only broadly be discussed. a detailed 
account of the theories of distribution would 
require too much space.

Dispersion on land (‘Vicariance’)
The Proto-Antilles
at the end of the mesozoic/ beginning of 
the (Cenozoic) a land connection between 
north and South america should have 
existed (see page 11 in Die Gattung Boa, 
chapter Stammesgeschichte). geologically 
there is no evidence for such a land bridge, 
but zoogeographically it is a fact. at the 
end of the palaeocene this land bridge ei-
ther had been flooded (Savage, 1966) or it 
had broken into pieces, parts having drifted 
eastwards. the West indian islands (the 
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greater and lesser antilles) positioned on 
the Caribbean plate, which itself moved 
eastwards. the drift velocity of the south 
part of the plate was greater than the north 
part; the eastern bow of the antilles there-
fore developed a round, belly like shape at 
the side of the atlantic ocean. the tectonic 
movement continues to this day, which oc-
casionally leads to earthquakes and vol-
canic eruptions (recently on montserrat). 
the hypotheses of rosen (1975, 1985) stat-
ed that the present greater antilles config-
ured this land bridge, although not neces-
sarily at the present connection points, at 
the end of Cretaceous (some followers of 

nabije toekomst kan worden gesloten. Hier 
kan slechts in grote lijnen op de mogelijkhe-
den van de verspreiding worden ingegaan, 
zonder de kennis waarvan de thematiek 
niet verder zou kunnen worden uitgediept. 
een diepgaande beschrijving van de ver-
spreidingstheorieën zou echter veel te veel 
ruimte vergen. 

Verspreiding over het land (‘Vicariance’)
De Proto-Antillen
al tegen het einde van de middentijd van de 
aardgeschiedenis (mesozoïcum) / begin van 
de nieuwe tijd (Cenozoïcum) moet er een land-
verbinding tussen noord- en Zuid-amerika 
hebben gelegen (zie blz. 11 e.v. in Die Gattung 
Boa, hoofdstuk ‘Stammesgeschichte’ (af-
stamming)).
geologisch bestaat er geen bewijs voor 
deze landbrug, maar zoögeografisch is hij 
een feit. tegen het einde van het paleoceen 
is deze landbrug óf overstroomd (zie met 
name voor de herpetofauna van midden-
amerika: Savag, 1966), óf hij is in stukken 
gebroken, waar bij de delen oostwaarts zijn 
afgedreven. De West-indische eilanden 
(de grote en Kleine antillen) dreven af op 
de Caribische plaat, die tussen noord- en 
Zuid-amerika door platentektoniek naar 
het oosten verschuift. De driftsnelheid is in 
het zuidelijke deel van de plaat ho ger dan 
in het noorden; de oostelijke boog van de 
antillen krijgt daardoor aan de zijde van 
de atlantische oceaan zijn ronde, buikige 
vorm. De tektonische bewegingen duren 
tot op de dag van vandaag voort, wat af en 
toe leidt tot aardbevingen en vulkaanuitbar-
stingen (het laatst op montserrat). De hy-
pothese van rosen (1975, 1985) stelt, dat 
de huidige grote antillen tegen het einde 
van het Krijt (andere aanhangers van deze 
hypothese gaan uit van het begin respec-
tievelijk midden van het paleoceen) de plek 

De Proto-Antillen ongeveer 55 miljoen jaar geleden.
The Proto-Antilles about 55 million years ago.

Huidige zeestromen in het Caribisch gebied.
Present currents in the Caribbean area.
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van deze landbrug vormden (hoewel niet 
noodzakelijkerwijze op de huidige verbin-
dingspunten) en in de loop van miljoenen 
jaren naar hun huidige plek zijn gedreven. 
een deel van de fauna (respectievelijk voor-
ouders) van de huidige antillen zou dus met 
‘droge voeten’ naar zijn toenmalige woon-
gebied zijn getrokken. De over eenkomsten 
tussen de litorale fauna van de antillen en 
die van de midden-amerikaanse kusten van 
de grote oceaan pleiten voor deze theorie 
(Sedlag 1995). 

De Aves-rug
macphee & iturralde-Vinent (1994) wezen 
op een andere mogelijke landbrug, de zo-
geheten aves-rug (aves-eilanden). Deze 
atollen zouden in het oligoceen een verbin-
ding tussen het noorden van Zuid-amerika 
en de grote antillen hebben gevormd. 
Het bestaan van zulk een landverbinding 
verklaarden macphee & iturralde-Vinent 
(1994) door het sterke dalen van de zee-
spiegel zo’n dertig miljoen jaar geleden. 
Door het stijgen van de zeespiegel in het 
late oligoceen (27 miljoen jaar geleden) en 
het latere dalen van de aves-rug, zou deze 
verbinding, als ze al heeft bestaan, slechts 
van korte duur zijn geweest. ook als van-
daag de dag grote delen van deze rug diep 
in het water liggen, dan nog is de mogelijk-
heid van een dergelijke verbinding op zijn 
minst geologisch gezien niet ondenkbaar.

Daarbij moet worden aangetekend dat de 
proto-antillen en/of de aves-rug misschien 
geen onafgebroken landbrug vormden, 
maar verscheidene, nabij gelegen eilanden 
vormden. met name wat de aves-rug be-
treft is dit waarschijnlijk. Fossiele vondsten 
op de grote antillen van onder meer grond-
luiaards uit het pleistoceen rechtvaardigen 
de conclusie dat er een landverbinding, in 

De West-Indische eilanden van Trinidad tot Antigua. 
The West Indian islands from Trinidad to Antigua.
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this hypothesis think at the early or central 
palaeocene). it would have taken millions 
of years to drift towards their present loca-
tions. part of the fauna (ancestors) of the 
present antilles should therefore have mi-
grated towards their present territories ‘on 
dry feet’ across land. the resemblance be-
tween littoral fauna of the antilles and that 
of the Central american coastline of the 
pacific ocean are evidence for this theory 
(Sedlag, 1995).

The Aves-back
macphee & iturralde-Vinent (1994) indi-
cated a different possible land bridge, the 
so-called aves-back (aves islands). these 
atolls would have shaped a connection be-
tween the north of South america and the 
greater antilles during the oligocene. the 
existence of such a land connection was 
explained by macphee & iturralde-Vinent 
(1994) by the dramatic fall of sea level about 
thirty million years ago. Due to the rise of 
sea level at the end of the oligocene (27 
million years ago) and the subsequent de-
cline of the aves-back this connection, had 
it ever existed, only appeared for a short 
period of time. Whilst today large parts of 
the aves-back lay deep under sea, the pos-
sibility of such a connection at least in geo-
logical terms is not unthinkable. 

it should be noted that the proto-antilles 
and/or the aves-back may not have shaped 
a continuous land bridge, but have con-
sisted of several, dispersed islands close to 
each other. this sounds plausible, particu-
larly regarding the aves-back. Fossil find-
ings at the greater antilles of e.g. ground 
sloth’s from the pleistocene justify the con-
clusion that a land connection between 
Central and/or South america and the 
antilles, in whatever form, once existed.

welke vorm dan ook, tussen midden- en/
of Zuid-amerika en de grote antillen be-
stond. 

Verbreiding over het water 
door middel van drift (‘Dispersal’)
Vanuit Midden-Amerika
als men uitgaat van de huidige geogra-
fische en oceanische feiten, dan zouden 
twee routes in aanmerking kunnen komen: 
route 1: van het schiereiland Yucatan 
(mexico) naar Cuba;
route 2: van nicaragua / Honduras (inclu-
sief de heden ten dage onder water lig-
gende grote mosquito-bank, die 50 tot 200 
meter diep ligt en tot ver in de Caribische 
Zee reikt) naar Cuba en / of jamaica.
Doordat de zeespiegel in het verloop van 
het Cenozoïcum meerdere malen sterk is 
gedaald en daarna weer is gestegen, waren 
de antillen via de toen smallere zeestraten 
gemakkelijker te bereiken dan nu. maar 
houdt men rekening met de (huidige) zee-
stromen, dan lijkt het schiereiland Yucatan 
minder voor de hand te liggen als spring-
plank naar Cuba. 

Noordelijk Zuid-Amerika
rekening houdend met de (huidige) zee-
stromen, lijkt verbreiding via drift vanuit 
het noordelijke deel van Zuid-amerika naar 
de grote antillen zeer zeker mogelijk. De 
gemiddelde afstand bijvoorbeeld vanaf 
het vasteland van Colombia naar Cuba 
bedraagt circa 1200 km. Zo’n af stand, op 
vlotten (o.a. boomstammen), zou voor in 
het bijzonder hongerkunstenaars zoals reu-
zenslangen geen onneembare hindernis 
zijn, zeker niet doordat de stroomsnelheid 
tot 3 km per uur aanzienlijk is. De voorou-
ders van de geslachten Epicrates en Tropi-
do phis zouden volgens aanhangers van de 
drifttheorie (zie ook o.a. tolson & Henderson 
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1993) op deze wijze vanuit het noorden van 
Zuid-amerika naar de grote antillen geko-
men zijn. ook voor de voorouders van het 
geslacht Boa, ook als ze daar recent niet 
meer voor komen, zou dit daardoor niet on-
mogelijk zijn geweest. 
 
Oostelijk Zuid-Amerika
een kolonisatie vanuit Zuid-amerika via 
drift, vooral naar de Kleine antillen (Kleine 
antillen = van grenada in het zuiden tot aan 
de maagdeneilanden in het noorden), wordt 
voor enkele daar inheemse reptielen aan-
nemelijk geacht. De oorsprongsregio van 
deze landverhuizers is echter niet, zoals een 
blik op de kaart zou doen vermoeden, het 
nabijgelegen Zuid-ameri kaan se vasteland 
(het noordoosten van Venezuela, als ook de 
continentale eilanden trinidad en tobago), 
maar de kustgebieden in het oosten van 
Zuid-amerika. Hier zouden grote rivieren 
zoals de orinoco in Venezuela en in het bij-
zonder de rivieren van de guyana’s zoals 
de essequibo, Corantijn en marowijne en 
natuurlijk ook de amazone als ‘genen-leve-
rancier’ belangrijk kunnen zijn. De via deze 
rivieren in de atlantische oceaan terecht-
gekomen boomstammen of vlotten, zou-
den op de heersende equatoriale stroming 
richting de Kleine antillen gedreven zijn en 
met wat geluk daar zijn aangespoeld. lazall 
(1964), maar ook andere, recentere we-
tenschappers (tolson & Henderson 1993; 
Hedges 1996) verklaarden de aanwezig-
heid van de geslachten Corallus en Boa 
op de Kleine antillen op basis van zeestro-
mingen. Zowel tolson & Henderson (1993) 
als Hedges (1996) gaan uit van een recente 
kolonisatie van de eilanden en baseren zich 
daarbij op de geringe verschillen tussen 
de dieren op de eilanden en het vasteland. 
Hedges (1996) gaat ervan uit, dat beide ge-
slachten tussen de 0-2 miljoen jaar geleden 

Dispersion over water 
by means of drifting (‘Dispersal’)
From Central America
if we assume the present geographical and 
oceanic facts, two routes should be con-
sidered:
route 1: from the Yucatan peninsula 
(mexico) towards Cuba;
route 2: from nicaragua / Honduras (in-
cluding the present submerged greater 
mosquito-bank, that is situated 50 to 200 
meter (160-655 feet) deep and stretches far 
into the Caribbean Sea) towards Cuba and/
or jamaica.

Due to the repeated dramatic rise and fall of 
sea level during the Cenozoic, the antilles 
were easier to reach through narrow straits 
of that period than nowadays. if we con-
sider the (present) currents, the Yucatan 
peninsula seems less obvious as a spring-
board towards Cuba.

Northern South America
Considering the (present) currents, disper-
sion via drifting from the northern part of 
South america towards the greater antilles 
seems possible. the average distance be-
tween the mainland of Colombia and Cuba 
is approximately 1200 km (750 miles). Such 
a distance on rafts (i.e. tree-trunks) would 
not be an insurmountable obstacle for giant 
snakes that do not require to feed for pro-
longed periods. this is even more probable 
with a current speed of up to 3 km/h (1.9 
m/h). Followers of the Drift-theory (tolson 
& Henderson, 1993) consider the ancestors 
of the genera Epicrates and Tropidophis 
to have migrated from the north of South 
america towards the greater antilles. this 
may also have occurred to ancestors of the 
genus Boa, even though they do not ap-
pear on the greater antilles today.
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Eastern South America
Colonisation from South america via drift-
ing, especially towards the lesser antilles 
(lesser antilles – from grenada in the south 
towards the Virgin islands in the north) is 
considered to be plausible for some of the 
indigenous reptiles. the region of origin for 
these emigrants is not, as could be specu-
lated from the maps, the nearby mainland of 
South america (the north-east of Venezuela 
and the continental islands of trinidad and 
tobago), but the coastal areas of eastern 
South america. Here the great rivers like the 
orinoco in Venezuela and particularly rivers 
from the guyanas like the essequibo and 
the Courantyne as well as the maroni river 
and of course the amazon could have been 
important ‘gene deliverers’. tree trunks that 
reached the atlantic ocean through these 
rivers might have drifted on the equatorial 
flow towards the lesser antilles and with a 
little luck might have washed ashore. lazell 
(1964) and also more recent scientists 
(tolson & Henderson, 1993; Hedges, 1996) 
stated the presence of genera Corallus and 
Boa on the lesser antilles were based on 
these currents. tolson & Henderson (1993) 
as well as Hedges (1996) assumed a ‘re-
cent’ colonisation of the islands and rely on 
the few differences between the animals on 
the islands compared to those on the main 
land. Hedges (1996) assumed both genera 
reached the specific islands approximately 
0-2 million years ago. lazell (1964) in his 
work on Boa orophias and Boa nebulosa 
on no account did speak about minor dif-
ferences

When considering the genus Corallus (pre-
viously: Corallus enydris, 1995) the pre-
sumed dispersion by means of drifting from 
eastern South america was enhanced after 
Dna-analyses proved a narrower relation-

op de betreffende eilanden arriveerden. 
lazell (1964) spreekt in zijn werk over orop-
hias en nebulosa in het geheel niet over een 
gering verschil. 

Voor het geslacht Corallus (hier: enydris, 
1995) werd het vermoeden van versprei-
ding door middel van drift vanuit oostelijk 
Zuid-amerika versterkt, toen Dna-analyses 
een engere verwantschap tussen de popu-
laties van de Kleine antillen en de guyana’s 
aantoonden dan met de populaties van 
het nabij gelegen vasteland (Henderson & 
Hedges 1995). Dat de verschillen met de 
vastelandsvormen echter toch niet zo ‘ge-
ring’ zijn als voorheen werd aangenomen, 
toonde de taxonomische revisie van de 
voorheen nog als monotypisch beschouw-
de soort Corallus hortulanus (voorheen: eny-
dris) (Henderson 1997a). De populaties op 
St. Vincent (nu Corallus cookii) en grenada 
als ook de grenadinen (nu Corallus grena-
densis) kregen zo soortstatus. 

De verbreidingstheorieën over het 
geslacht Boa en zijn status op 
Saint Lucia, Dominica en Antigua (†) 
een vergelijking
 († = uitgestorven, fossiel bewijs)

Verbreiding vanuit Zuid-Amerika
De degradatie van Boa orophias tot onder-
soort (en de eerste beschrijving van nebu-
losa tot ondersoort) door lazell (1964) is 
alleen gebaseerd op het argument van de 
klinale verspreiding (met inachtneming van 
het soortenconcept van Simpson 1961).

een klinale verspreiding betekent hier: geo-
grafisch van het zuiden naar het noorden, 
dus van het vasteland, inclusief de conti-
nentale eilanden trinidad en tobago (Boa 
constrictor constric tor) naar St. lucia (Boa 
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orophias), vervolgens van St. lucia naar 
Dominica (Boa nebulosa). lazell (1964) 
gaat echter in zijn werk alleen in op de 
‘voor de hand liggende’ mogelijkheid. Hij 
beschouwt als oorsprongsregio van de 
Boa-populaties op Dominica/St. lucia het 
Zuid-amerikaanse vasteland, ergo Boa 
constrictor constrictor. als vergelijkingsma-
teriaal neemt hij een exemplaar uit trinidad 
(mCZ 6106). men kan tegenwoordig als 
bewezen beschouwen, dat de zeestroom 
een bij trinidad of het vasteland van het 
noorden van Venezuela naar zee gedreven 
boomstam (o.i.d.) niet noordwaarts naar 
de Kleine antillen, maar westwaarts in de 
Carabische zee zou laten drijven. De 140 
km brede zogenoemde ‘Bond-linie‘ (ge-
noemd naar de West-indische ornitholoog 
james Bond, die als eerste de grote ver-
schillen tussen de vogels van tobago en 
grenada opmerkte - zie voor nadere infor-
matie over dit thema murphy [1996]) tussen 
tobago en grenada, vormt een geweldige 
barrière tussen de fauna van Zuid-amerika 
en die van de Kleine antillen. als kolonisatie 
vanuit Zuid-amerika door middel van drift 
heeft plaatsgevonden, dan zal die dankzij 
de equatoriale stroming vanuit het oosten 
van Zuid-amerika tot stand zijn gekomen 
(zie de uiteenzettingen over Corallus hortu-
lanus). Dit wordt hier voor de goede orde 
genoemd, omdat men er tegenwoordig 
vanuit gaat, dat de populaties van Boa con-
strictor constrictor op trinidad identiek zijn 
aan die uit de guyana’s (zie eveneens de 
uiteenzettingen over Corallus hortulanus).

lazell (1964) neemt dus aan, dat de twee 
eilandvormen zich in het kader van een kli-
nale verspreiding (zie boven) hebben ont-
wikkeld. een ondersoort, zoals lazell (1964) 
zelf benadrukt, geldt als een geografische 
variant binnen een soort, die een groot ver-

ship between the populations of the lesser 
antilles and guyana than with the popula-
tions of the nearby main land (Henderson & 
Hedges, 1995). that the genetic differences 
between the lesser antilles and the main 
land populations were not as minor as pre-
viously was assumed the taxonomical re-
vision of the previously monotypic species 
Corallus hortulanus (previously: Corallus 
enydris) was proved otherwise (Henderson, 
1997a). in this way the populations in St. 
Vincent (today: Corallus cookii) and grenada 
as well as the grenadines (today: Corallus 
grenadensis) got their species status.

theories of dispersion of the genus Boa 
and its status on Saint Lucia, Dominica 
and Antigua (†) – a comparison
(† = extinct, fossil proof)

Dispersion from South America
the reclassification of Boa orophias to a 
subspecies (and the initial description of 
nebulosa as a subspecies) by lazell (1964) 
was based upon the argument of klinal 
distribution (gradual phenotypic varia-
tion) based on the concept of species by 
Simpson, (1961). Here a klinal distribution 
means: geographically from south to north, 
in other words from the main land, includ-
ing the islands of trinidad and tobago (Boa 
constrictor constrictor) towards St. lucia 
(Boa oro phias), and subsequently from St. 
lucia towards Dominica (Boa nebulosa). 
lazell (1964) only assumed obvious pos-
sibilities in his work. He considered the 
original region of the Boa-population of 
Dominica/St. lucia as the South american 
main land, i.e. Boa constrictor constrictor. 
He used a specimen from trinidad (mCZ 
6106) for comparison. today it could be 
determined that a tree trunk would not be 
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spreidingsgebied heeft, waarbij aan drie 
hoofdcriteria moet worden voldaan:
1. de ondersoort moet morfologisch goed 

te onderscheiden zijn;
2. soort en ondersoort dienen onder elkaar 

vruchtbaar te zijn;
3. de continuïteit van de uitwisseling van 

genen moet gewaarborgd zijn.

Volgens Simpson (1961) leidt een geogra-
fische isolatie ooit eens tot breuk in de 
continuïteit van de evolutionaire functie, 
doordat de continue uitwisseling van ge-
nen niet meer is gewaarborgd. lazell (1964) 
erkent dat hij, indien Boa nebulosa niet op 
Dominica aanwezig zou zijn geweest, Boa 
orophias als volwaardige soort zou hebben 
beschouwd (om de theorie van een klinale 
verspreiding overeind te houden, zijn nood-
zakelijker- en logischerwijze ten minste drie 
populaties nodig).

Wat betreft de dorsale schubbenrijen en 
het aantal zadelvlekken, is het vermoeden 
van klinale verspreiding correct, maar wat 
betreft de ventrale schubben gaat deze 
theorie niet op. Het feit dat Boa orophias 
met betrekking tot het hoge aantal ventrale 
schubben (281) niet als intermediair tussen 
Boa constrictor constrictor (238) en Boa 
nebulosa (268, = gemiddelden) kan wor-
den beschouwd, wordt door lazell (1964) 
weliswaar benadrukt, maar desondanks is 
dit tamelijk opvallende verschil voor hem 
niet voldoende om zijn mening te herzien. 
ook houdt lazell (1964) in zijn werk geen 
rekening met de mogelijkheid dat beide po-
pulaties ‘hun’ eilanden onafhankelijk van el-
kaar en op verschillende tijdstippen zouden 
kunnen hebben bereikt, en Boa nebulosa 
vanwege de grotere differentiëring al (veel) 
langer op Dominica aanwezig zou kunnen 
zijn dan Boa orophias op St. lucia.

propelled by the currents from the coast 
near trinidad or the main land of Venezuela 
towards the northern lesser antilles, but 
west, towards the Caribbean Sea. the 140 
km (87 mile) wide ‘Bond line’ - named af-
ter the West-indian ornithologist james 
Bond, the first man to discover the main 
differences between birds from tobago 
and grenada (murphy, 1996) that is found 
between tobago and grenada creates a 
massive barrier between the fauna of South 
america and that of the lesser antilles. if 
colonisation from South america had taken 
place by drifting, then this would be due to 
the equatorial currents occurring from the 
east of South america. this is noted here, 
because today it is assumed the population 
of Boa constrictor constrictor on trinidad to 
be identical to that from guyana (see the 
above section regarding Corallus hortula-
nus).

lazell (1964) assumed the two island forms 
had developed on the basis of klinal disper-
sion (see above). according to lazell (1964) 
a subspecies, is a geographical variant 
within a species with a large distribution, 
where three main criteria have to be met:
1. the subspecies must be morphologically 

distinguishable;
2. species and subspecies are mutually fer-

tile;
3. the continuity of the gene pool must be 

guaranteed.

according to Simpson (1961) geographical 
isolation will eventually result in a breach of 
the continuity of evolutionary function, be-
cause the continuous exchange of genes 
is no longer guaranteed. lazall (1964) rec-
ognised, if Boa nebulosa was not present 
in Dominica, he would have classified Boa 
orophias as a full species (to support the 
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lazell (1964) heeft in zijn werk de voors en 
tegens tegen elkaar afgewogen; hij twijfelde 
echter wel over de inschaling als soorten of 
ondersoorten, zoals uit zijn slotopmerkin-
gen blijkt. Hij benadrukt wel dat, indien een 
geografisch en reproductief geïsoleerde, 
duidelijk te onderscheiden populatie als 
ondersoort wordt beschouwd, dit enkel 
als een vermoeden mag worden gezien. 
‘[…]Zelfs vanuit conservatief oogpunt be-
schouwd, kwalificeert zich deze vorm als 
een zelfstandige soort totaal […]’! De zeer 
zeker geenszins geringe afwijkingen van de 
beide populaties onder elkaar, maken onder 
het gezichtspunt van een pas ‘recente’ ko-
lonisatie (zie boven) een klinale verspreiding 
twijfelachtig. als de verspreiding klinaal was, 
dan zou ze toch van oudere datum moeten 
zijn. terwijl Corallus op zijn minst een on-
afgebroken kolonisatie van granada tot St. 
Vincent kan laten zien, gaapt er tussen St. 
lucia en Dominica een ‘gat’ in de vorm van 
het Franse antilleneiland martinique. Het 
feit dat op martinique het geslacht Boa ont-
breekt, ondersteunt de theorie van de klinale 
verspreiding in elk geval niet. Het af en toe 
opduikende gerucht dat een vertegenwoor-
diger van het geslacht Boa op martinique 
voorkomt en in fenotype noch op Boa or-
ophias noch op Boa nebulosa zou lijken, 
is nergens op gebaseerd. Bij de inheemse 
bevolking is een dergelijk grote slang niet 
bekend en evenmin zijn in de vermoedelijke 
habitats aanwijzingen te vinden dat zulke 
slangen op het dichtbevolkte eiland voor-
komen. De zeestromen verlopen al miljoe-
nen jaren niet anders dan tegenwoordig. 
regelmatig woeden er krachtige tropische 
stormen; daarbij worden tonnen drijvend 
materiaal vanaf de grote en kleine rivieren 
van Zuid-amerika in de atlantische oceaan 
gespoeld, die dan op de equatoriale stro-
ming in de richting van de Kleine antillen 

theory of klinal distribution, it is necessary 
and logically that at least three populations 
are required).

regarding the dorsal line of scales and the 
number of saddle patches the presumption 
of klinal dispersion is correct, but for the 
ventral scales this theory does not fit. the 
fact that Boa orophias with its high number 
of ventral scales (average 281 scale count), 
cannot be considered an intermediate be-
tween Boa constrictor constrictor (average 
238 scale count) and Boa nebulosa (average 
268 scale count) , was stressed by lazell, 
but nevertheless this rather remarkable dif-
ference was not enough for him to revise 
his assumption. lazell (1964) also does not 
consider the possibility that both popula-
tions could have attained ‘their’ islands 
independently from each other at different 
times, and Boa nebulosa, due to its gen-
eral higher differentiation could have been 
present in Dominica for a much longer pe-
riod of time than Boa orophias in St.lucia.

lazell (1964) considered the pros and cons 
in his work: in his concluding remarks he 
had his doubted whether to classify it as 
species or subspecies. He stressed though, 
if a geographical and reproductive isolated, 
clearly distinguishable population can be 
considered a subspecies, this may only 
be considered to be an assumption. ‘[…] 
Conservatively speaking, the form qualifies 
as a species completely […]’ Considering 
a ‘recent’ colonisation (see above), the 
marked deviation of both populations make 
a klinal distribution highly questionable. 
Were the distribution is klinal, then it should 
have been older. While Corallus at least 
shows an uninterrupted colonisation from 
grenada to St. Vincent, between St.lucia 
and Dominica there lies an obvious gap in 
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Boa orophias. Foto / Photo:  André Brückner.

Boa orophias. Foto / Photo: Klaus Bonny.
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Boa orophias. Foto / Photo: Klaus Bonny.

Boa orophias. Foto / Photo: Klaus Bonny.
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drijven. indien dus als vrijwel zeker mag 
worden aangenomen dat een verspreiding 
via de zee eveneens al sinds miljoenen ja-
ren met enige regelmaat plaatsvindt, dan 
zou het geslacht Boa eigenlijk ook te vin-
den moeten zijn op andere eilanden waar-
van de habitats zo goed als identiek zijn 
als die van St. lucia en Dominica. Verder 
zouden de beide eilanden van tijd tot tijd 
‘bezoek‘ moeten krij gen van boa’s van het 
vasteland. Het wel interessantste bericht 
in dit verband stamt al van Wallace (1876). 
een Boa constrictor uit Zuid-amerika be-
reikte kennelijk zwemmend of drijvend het 
eiland St. Vincent, ogenschijnlijk in goede 
conditie. als deze afgodsslang inderdaad 
uit Zuid-amerika is gekomen, dan zou ze 
een afstand van minstens 300 tot 400 kilo-
meter heb ben afgelegd, waarschijnlijk zelfs 
nog aanzienlijk meer (zie stroming). Daar 
moet nog wel bij worden opgemerkt dat het 
niet onwaarschijnlijk is dat het hierbij om 
Boa orophias van het noordelijke buurei-
land St. lucia ging, dat vanaf St. Vincent te 
zien is. overigens liggen bijna alle eilanden 
van de Kleine antillen in elkaars zichtveld; 
voor goede zwemmers (wat de leden van 
het geslacht Boa zijn) zou het zeker moge-
lijk moeten zijn om ondanks tegenstroom 
steeds het zuidelijker gelegen eiland te 
bereiken. Voor de populaties op Dominica 
en St. lucia zou dit in elk geval betekenen, 
dat er vaker ‘aanvoer’ van genetisch mate-
riaal zou moeten plaatsvinden. Van isolatie 
in eigenlijke zin zou dan geen sprake zijn. 
Dientengevolge zouden de twee vormen 
meer overeenkomsten met de vastelands-
populaties moeten laten zien dan feitelijk 
het geval is – op zijn minst zouden er in elk 
geval deels intermediaire vormen op St. 
lucia en/of Dominica te vinden moeten zijn. 
maar dat is niet het geval. Hieruit kan men 
maar één conclusie trekken: de populaties 

the shape of the French antilles island of 
martinique. the fact that the genus Boa 
is missing in martinique does not support 
the klinal distribution theory. the occa-
sional rumour that a representative of the 
genus Boa does occur in martinique, with 
no phenotypical resemblance to either Boa 
orophias or Boa nebulosa, is unverified. to 
the indigenous people such a giant snake is 
not known, neither are there any indications 
of the existence of such snakes in probable 
habitats on this densely populated island. 
today the currents run the way they have 
done for millions of years. Fierce tropical 
storms regularly rage in the region; tons of 
floating material washes from the rivers of 
South america, floating on the equatorial 
current towards the lesser antilles. if we 
assume distribution across the sea occurs 
quite regularly and has done for millions 
of years, the genus of Boa should also be 
found on other islands where the habitat 
is almost identical to those of St.lucia and 
Dominica. Both islands should have ‘visi-
tors’ from time to time of main land boas. 
probably the most interesting reference to 
this comes from Wallace (1876). a Boa con-
strictor from South america obviously while 
swimming or floating reached the island of 
St. Vincent, apparently in good shape. if this 
boa indeed had come from South america, 
it would have covered a distance of at least 
300-400 kilometres (185-250 miles), prob-
ably much more. it should be emphasised 
here that this boa might not have drifted 
from South america but could have been 
Boa orophias from the northern neighbour-
ing island St. lucia, which you can see from 
St. Vincent. almost all islands of the lesser 
antilles are within sight of each other; good 
swimmers (which members of the genus 
Boa are) certainly should be able, despite 
the counter current, to reach the more 
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van Boa orophias en Boa nebulosa zijn al 
‘resistent’ voor nieuwkomers (!). Zover we 
kunnen beoordelen is het bij de beide ei-
landvormen al tot een breuk in de evolutio-
naire functie gekomen; ze zijn geografisch 
geïsoleerd, een uitwisseling van genen is 
niet meer mogelijk. een dergelijke afsplit-
sing zou niet mogelijk zijn geweest, als bij 
beide populaties regelmatig nieuwkomers 
zouden zijn gearriveerd die oorspronkelijk 
erfmateriaal in de reeds veranderde ge-
nenpool zouden hebben kunnen binnen-
brengen. Zodoende is het derde punt van 
het species-concept van Simpson (1961) 
niet vervuld, en zeer waarschijnlijk ook het 
tweede punt niet. gaat men uit van nieuwe-
re soortconcepten, bijvoorbeeld het fylo-
genetische soortconcept van rosen (1978, 
1979) of het meer cladistische, evolutionaire 
soortconcept van Frost & Hillis (1990), dan 
zijn zowel Boa orophias en Boa nebulosa 
elk als zelfstandige soort te beschouwen. 

Verspreiding van west naar oost (Midden-
Amerika of Proto-Antillen) 
langhammer (1983) merkt niet geheel ten 
onrechte al op, dat lazell (1964) in zijn dis-
cussie niet op de mogelijkheid ingaat dat 
beide vormen van Boa constrictor imperator 
zouden kunnen afstammen. langhammer 
(1983) maakt duidelijk dat naar zijn mening 
de meest noordelijke emigratie van Boa 
constrictor constrictor tot op het eiland 
tobago reikt. inderdaad vertonen Boa nebu-
losa en Boa orophias aanzienlijk meer over-
eenkomsten met Boa constrictor imperator 
dan met Boa constrictor constrictor. al naar 
gelang welke verspreidings-, respectievelijk 
afstammings theorie men eerder geneigd is 
te volgen, zou het hierbij natuurlijk ook om 
een samenvallen van gebeurtenissen kun-
nen gaan. price & russo (1991) gaan ervan 
uit, dat het geslacht Boa pas na het herstel 

southern islands. in summary, for popula-
tions in Dominica and St. lucia this would 
mean an increased frequency in the arrival 
of a ‘supply’ of genetic material; meaning no 
isolation would occur. Consequently the two 
forms should show more resemblances with 
the main land populations than they actually 
do – at least intermediate forms should be 
found in St. lucia or Dominica which is not 
the case. it may be concluded: the popula-
tions of Boa orophias and Boa nebulosa are 
‘immune’ to further ingress. as far as can 
be determined the evolutionary function 
has been separated for both islands; they 
are geographically isolated, an exchange 
of genes is no longer possible. Such a divi-
sion would not have been possible if both 
populations experienced ingress on a regu-
lar basis, introducing original, and thus new 
genetic material into the already changing 
gene pool. therefore the third point of the 
species concept of Simpson (1961) has 
not been fulfilled, and very probably neither 
has the secondpoint. in more recent spe-
cies concepts, like the phylogenetic species 
concept of rosen (1978, 1979) or the more 
Cladistic, evolutionary species concept of 
Frost & Hillis (1990), are considered both 
Boa orophias and Boa nebulosa are deter-
mined to be autonomous species.

Dispersion from west to east (Central 
America or Proto-Antilles)
langhammer (1983), not without justifica-
tion noted that lazell (1964) did not con-
sider the possibility that both forms could 
descend from Boa constrictor impera-
tor. langhammer (1983) stated that in his 
opinion the northward migration of Boa 
constrictor constrictor ended with its colo-
nisation of trinidad and tobago. in fact, 
Boa nebulosa and Boa orophias showed 
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van de landbrug van Zuid-amerika naar 
midden-amerika is geëmigreerd. Zij mer-
ken op dat de mogelijkheid van een ver-
spreiding van west (midden-amerika) naar 
oost (Kleine antillen) binnen ‘slechts’ 3 tot 
4 miljoen jaar klein is. Zolang echter weinig 
bekend is over de snelheid van versprei-
ding en het koloniseren van nieuwe habi-
tats door reuzenslangen, blijft dit een puur 
speculatieve opvatting. Zoals al gemeld, 
zou een verspreiding via drift echter ook 
‘te allen tijde’ vanuit Zuid-amerika naar de 
antillen hebben kunnen plaats gevonden. 
De grotere gelijkenis met Boa constrictor 
imperator hoeft niet per se te betekenen 
dat de West-indische populaties van Boa 
constrictor imperator afstammen; dezelfde 
‘voorouder’ van Boa constrictor imperator 
zou hier al voldoende zijn. 

much more resemblance to Boa constrictor 
imperator than to Boa constrictor constric-
tor. Whichever dispersion mechanism or 
descendant theory is followed, it may also 
consider duplicity of events. price & russo 
(1991) assumed the genus Boa emigrated 
from South america to Central america af-
ter recovery of the land bridge. they noted 
that the possibility of dispersion from west 
(Central america) to east (lesser antilles) 
within ‘only’ 3 to 4 million years was low. 
Whilst little is known about the rate of dis-
persion and the colonisation of new habitats 
by giant snakes, this remains a purely spec-
ulative interpretation. as already discussed, 
dispersion by drift could always have taken 
place from South america to the antilles. 
the greater similarity with Boa constrictor 
imperator does not necessarily mean that 
the West-indies population descend from 

Boa nebulosa. Foto / Photo:  Klaus Bonny.
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of het nu pas 3 tot 4 miljoen jaar ge-
leden was, of nóg langer geleden (zie 
Verspreidingstheorieën), als alternatief voor 
de drifttheorie vanuit het oosten van Zuid-
amerika kan men niet zonder meer de mo-
gelijkheid uitsluiten dat de kolonisatie van 
de (in allereerste instantie grote) antillen 
door het geslacht Boa vanuit het westen 
heeft plaatsgevonden. om deze theorie na-
der te belichten, moet eerst een uitstapje 
worden gemaakt naar een ander geslacht.

Zoals boven al gemeld, ondersteunt het ge-
slacht Corallus de verspreidingstheorie via 
drift (vanuit het oosten van Zuid-amerika); 
diezelfde weg zou men ook voor het ge-
slacht Boa kun nen vermoeden. ter staving 
van een mogelijke verspreiding van west 
naar oost, kan hier het geslacht Epicrates 
dienen. als mogelijk uitgangspunt van de 

Boa constrictor imperator; the same ‘an-
cestors’ of Boa constrictor imperator would 
have been sufficient in this instance.

Whether it was 3 to 4 million years ago or 
even longer (see Dispersion theories), the 
possibility of colonisation of the genus Boa 
from West to the (initially) greater antilles as 
an alternative for the east of South america 
drift theory cannot be excluded. to further 
highlight this theory comparisons can be 
made with another genus.

as discussed above, the genus Corallus 
supports the dispersion theory through 
drift, from the east of South america; the 
same route could be presumed for the ge-
nus Boa. to support a possible dispersion 
from west to east, the genus Epicrates may 
be considered. Several authors mention 

Boa nebulosa. Foto / Photo:  Klaus Bonny.
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verspreiding van het geslacht Epicrates 
op de antillen noemen verschillende we-
tenschappers (Savage 1966; Sheplan & 
Schwarz 1974; rosen 1975) noordelijk Zuid-
amerika. in vergelijking met het vasteland 
met maar één soort, heeft het geslacht op 
de antillen (en de Bahama’s) met negen 
soorten al een hoge mate van differenti-
atie bereikt. Epicrates cenchria is op het 
Zuid-amerikaanse vasteland ver verbreid, 
maar komt in midden-amerika in noorde-
lijke richting niet verder dan Costa rica, een 
omstandigheid die niet gemakkelijk lijkt te 
verklaren. een verder raadsel rond Epi cra-
tes cenchria is, dat deze soort in vergelijking 
met Epicrates op de antillen in Zuid-ame ri ka 
slechts een geringe differentiatie kent (zoals 
overigens ook Boa constrictor constrictor in 
vergelijking met Boa constrictor imperator). 
als mogelijke oorzaak voor een geringe dif-
ferentiatie kan een pas recente kolonisatie 
van het Zuid-amerikaanse territorium niet 
worden uitgesloten. Zolang er geen fos-
siele vondst is van Epicrates in het noorde-
lijke deel van Zuid-amerika, blijft kolonisatie 
van de antillen daarvandaan twijfelachtig. 
De meest oorspronkelijke vertegenwoor-
diger van het geslacht op de antillen, zo 
wordt algemeen erkend, is Epicratis anguli-
fer (Sheplan & Schwartz 1974; tolson 1987; 
Kluge 1989). interessant genoeg komt deze 
soort op het meest westelijke (en dus het 
dichtst bij het midden-amerikaanse vaste-
land gelegen) antillen-eiland voor, namelijk 
op Cuba. met Epicrates monensis op de 
maagdeneilanden bereikt het geslacht zijn 
meest westelijke verspreiding. Dat de ver-
dere verspreiding van het geslacht Epicrates 
op de antillen in het algemeen van west naar 
oost heeft plaatsgevonden, is onomstreden.

maar de zeestroming gooit bij de aanhan-
gers van de drifttheorie in dit geval roet in 

northern South america (Savage, 1966; 
Sheplan & Schwarz, 1974; rosen, 1975) as 
a possible starting-point of the dispersion 
of the genus Epicrates found on the antilles. 
Compared to the main land which has only 
one species this genus with nine island 
species has reached a high level of differ-
entiation on the antilles (and the Bahamas). 
Epicrates cenchria is widespread on main 
land South america, but does not extend 
beyond Costa rica in Central america; a 
circumstance that is not easily explained. 
another enigma about Epicrates cenchria 
is that this species when compared to 
Epicrates on the antilles in South america 
has only reached minor differentiation (as 
indeed has Boa constrictor constrictor 
compared to Boa constrictor imperator). a 
possible cause for the minor differentiation 
which cannot be excluded is that the colo-
nisation of the South american territories is 
only recent. Since there has been no fossil 
discovery of Epicrates in northern Central 
america, colonisation of the antilles from 
there remains doubtful. the most primitive 
representative of the genus on the antilles, 
that is widely recognised, is Epicratis an-
gulifer (Shepan & Schwarz, 1974; tolson, 
1987; Kluge, 1989). interestingly this spe-
cies occurs on the most western (and 
therefore closest to the Central american 
main land) isle of the antilles; Cuba. With 
Epicrates monensis on the Virgin islands 
the genus reaches its most eastern point 
of dispersion. there is no doubt about the 
general dispersion of the genus Epicrates 
on the antilles from west to east.

the prevailing current goes against the sup-
porters of the drift theory though. Dispersion 
from west to east by drift is virtually impos-
sible since the prevailing currents are from 
east to west. Has Epicrates not obeyed the 
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het eten. een verspreiding van west naar 
oost via drift valt op grond van de overheer-
sende zeestroming (die van oost naar west 
verloopt) zo goed als uit te sluiten. Heeft 
Epicrates zich domweg niet aan de spelre-
gels gehouden, of zouden hier toch weer de 
proto-antillen een rol kunnen spelen? Wat 
dus voor Epicrates op de antillen, hoe ze het 
ook tot stand gebracht mogen hebben, als 
een feit geldt, mag men voor het geslacht 
Boa niet op voorhand categorisch afwijzen, 
enkel omdat hun recente restpopulaties zo 
te zeggen aan het andere einde en slechts 
(nog) op twee eilanden te vinden zijn.

Fossielen uit het pleistoceen (zowel op de 
grote antillen als op de Bahama’s), die 
vroeger gerekend werden tot Epicrates, 
Paraepicrates en Pseudoepicrates, blij-
ken volgens recenter onderzoek verwant 
aan onder andere het geslacht Boa (Kluge 
1988a); een ooit groter verspreidingsgebied 
van het geslacht Boa op de antillen gold tot 
dan toe als een pure utopie. aan de hand 
van de tot nu toe gevonden fossielen (onder 
meer van grote landschildpadden, zoetwa-
terschildpadden, slangen en hagedissen), 
kan men nu al stellen dat de herpetofauna 
van de gezamenlijke antillen nog aan het 
begin van het holoceen aanzienlijk rijker 
was dan tegenwoordig. maar niet alleen de 
herpetofauna: rond 80% van de toentertijd 
op de antillen inheemse landzoogdieren 
bestaat niet meer (morgan & Woods 1986; 
mac-phee & marx 1997). ook de paleofau-
na van de Kleine antillen-eilanden anguilla, 
antigua en Barbuda bijvoorbeeld kende 
reptielen die tegenwoordig nog slechts 
zijn te vinden op de grote antillen (pregill 
& Crother 1998). een ooit vermoede, ver-
dere verspreiding van afgodslangen op de 
antillen werd een feit, toen fossielen van het 
geslacht Boa uit het Holoceen werden ont-

‘rules’ or could there be a role for the proto-
antilles? What can be considered as a fact 
for Epicrates on the antilles, whichever way 
this was achieved, should categorically not 
be rejected for the genus of Boa, if only 
because their living remnants reside at the 
more eastern end of the antilles and so far 
are found on two islands.

Fossils from the pleistocene (found both in 
the greater antilles and the Bahamas), which 
were previously thought to be Epicrates, 
Paraepicrates and Pseudoepicrates, ap-
pear, according to recent research related 
to the genus Boa (Kluge, 1988a), to be evi-
dence that a wider range of the genus Boa 
on the antilles than was previously con-
sidered existed. on the basis of the fos-
sils found so far (including large tortoises, 
freshwater turtles, snakes and lizards) it can 
be determined that the herpetofauna of the 
West indies, still common at the beginning 
of the Holocene, was considerably richer 
than today. this is not only restricted to 
herpetofauna, about 80% of the then indig-
enous land mammals on the antilles now no 
longer exist (morgan & Woods, 1986; mac-
phee & marx, 1997). the paleofauna of the 
lesser antilles islands of anguilla, antigua 
and Barbuda for example, contained rep-
tiles, which are only found alive today on 
the greater antilles, (pregill & Crothers 
1998). a formerly suspected more wide-
spread dispersion of Boa in the antilles was 
proved when fossils of the genus Boa from 
the Holocene were discovered on antigua 
(pregill et al. 1994). although this discovery 
on antigua at the first glance sheds no light 
on the dispersion direction, it is notable. 
the cooling climate during the last glacial 
peak may have led to the extinction of many 
species. the findings suggest that focus on 
this area will certainly reveal more surpris-
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dekt op antigua (pregill et al. 1994). Hoewel 
deze vondst op antigua op de eerste blik 
geen licht werpt op de verspreidingsrich-
ting, is hij toch opmerkelijk. mogelijk leidde 
het verslechterde klimaat (afkoeling) tijdens 
de laatste ijstijd tot het uitsterven van veel 
soorten. De vondsten wijzen erop, dat ons 
op dit gebied zeer zeker nog meer verras-
singen wachten. of nu kolonisatie van west 
naar oost via de grote antillen plaatsvond, 
of dit met droge ´buik’ of via drift geschied-
de, of dat een verspreiding via drift vanuit 
het oosten van Zuid-amerika plaatsvond, 
dat alles zal voorlopig nog wel niet snel wor-
den opgelost. argumenten pro en contra zijn 
er wel te vinden, maar ondertussen is nog 
niets wetenschappelijk bewezen. maar juist 
daarom kan men er zo treffend over specu-
leren. Verdere antwoorden zouden in de niet 
al te verre toekomst ook kunnen komen van 
nieuwe fossiele vondsten; dit terrein is bij 
gebrek aan evolutionaire snelheid nog lang 
niet uitgeput. Verder wachten de boa’s nog 
altijd op een vergelijkend onderzoek met 
behulp van moleculair-biologische analy-
ses. eerdere onderzoekers (price & russo 
1991; Bosch 1994) overwogen al Boa or-
ophias en Boa nebulosa soortstatus toe te 
kennen. niet in de laatste plaats door zijn 
langdurige verzorging van deze vormen, be-
schouwt de auteur de afwijkingen van beide 
eilandvormen, zowel onder elkaar als met 
Boa constricor, als absoluut significant. 

na afweging van alle genoemde criteria 
staat het volgens de auteur buiten kijf dat 
beide geïsoleerde eilandvormen, Boa orop-
hias en Boa nebulosa, in de toekomst niet 
meer als ondersoorten van Boa constrictor 
maar als zelfstandige soorten, Bora orophi-
as linnaeus, 1758 en Boa nebulosa (lazell 
1964) moeten worden beschouwd.

es. Whether colonisation from west to east 
through the greater antilles took place, 
whether this occurred by drift, or through 
the movement of the ‘proto-antilles’, or 
dispersion through drift from the east of 
South america took place, will not be re-
solved soon. arguments for and against are 
there to be found, to date nothing has been 
scientifically proven and because of this it 
can be speculated about it so eloquently. in 
the not too distant future further responses 
may come from new fossil finds. Due to the 
lack of evolutionary velocity this scientific 
area still is far from exhausted. Furthermore, 
the Boas are still waiting for a comparative 
study using molecular biological analysis. 
previous researchers (price & russo, 1991; 
Bosch, 1994) considered species status to 
Boa orophias and Boa nebulosa. in addi-
tion to his long-term care of these forms, 
the author considers the deviations of both 
island forms, both among themselves and 
with Boa constrictor, as highly significant.

After consideration of all criteria, the 
author has no doubt that both isolated 
island forms, Boa nebulosa and Boa 
orophias can no longer be considered 
as subspecies of Boa constrictor, but 
should be considered as independent 
species, Boa orophias (Linnaeus, 1758) 
and Boa nebulosa (Lazell, 1964).

translation from the Dutch by ir. erwin al.

Boa orophias Linnaeus, 1758
1758 Boa orophias linnaeus, 
Systema naturae, ed. 10, 1: 215
1768 Constrictor diviniloquus laurenti, 
Syn. rept.: 108
1844 Boa diviniloqua Dumeril & Bibron, 
erp. gen., 6: 515
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Boa orophias Linnaeus, 1758
1758 Boa orophias linnaeus, 
Systema naturae, ed. 10, 1: 215
1768 Constrictor diviniloquus laurenti, 
Syn. rept.: 108
1844 Boa diviniloqua Dumeril & Bibron, 
erp. gen., 6: 515
1893 Boa diviniloqua (part) Boulenger 
(non laurenti, 1768), 
Cat. Snakes Brit. mus., 1: 118
1929 Constrictor constrictor orophias 
amaral, mem. inst. Butantan, Sao paulo, 
4: 142
1935 Constrictor orophias (part) Stull, 
Boston Soc. nat. Hist., 40 (8): 405
1951 Boa orophias Forcart, Herpetologica, 
San Diego, 7: 197–199
1964 Constrictor constrictor orophias 
lazell, Bull. mus. Comp. Zool., 132,3: 261
1969 Boa constrictor orophias Stimson, 
Das tierreich, lfrg. 1969: 4

terra typica: praslin, St. lucia, 
West-indische eilanden (lazell 1964).
Holotype: in nrS (geen nummer). 
Verdere typen: mCZ 6710–11, mCZ 6659, 
alsook een niet genummerd exemplaar in 
het museum De geer (lazell 1964).
Volksnaam: tet’chien (patois = hondskop).
Duitse en nederlandse naam: St. lucia 
Boa
Verspreidingsgebied: St. lucia, overwegend 
aan de oost- (monchy-praslin) en westkust 
(Castries-Canaries) van het eiland. 

beschrijving
De grondkleur van jonge dieren is crème- 
tot lichtblauw, sommige exemplaren heb-
ben rose tonen; de rug is met kleine, zwarte 
spikkels bezaaid. De zadelvlekken respec-
tievelijk de vlekken op de staart zijn op het 
achterste derde deel van het lichaam ver-
miljoenrood. naarmate de dieren groter en 

1893 Boa diviniloqua (part) Boulenger 
(non laurenti, 1768), 
Cat. Snakes Brit. mus., 1: 118
1929 Constrictor constrictor orophias 
amaral, mem. inst. Butantan, Sao paulo, 
4: 142
1935 Constrictor orophias (part) Stull, 
Boston Soc. nat. Hist., 40 (8): 405
1951 Boa orophias Forcart, Herpetologica, 
San Diego, 7: 197–199
1964 Constrictor constrictor orophias 
lazell, Bull. mus. Comp. Zool., 132, 3: 261
1969 Boa constrictor orophias Stimson, 
Das tierreich, lfrg. 1969: 4

terra typica: praslin, St. lucia, West-indies 
(lazell 1964)
Holotype: in nrS (no number). additional 
types: mCZ 6710–11, mCZ 6659, includ-
ing an unnumbered specimen in De geer 
museum (lazell 1964)
Venacular/Common name: 
tet´chien (patois = dog head)
german and Dutch name: St. lucia Boa
Distribution: St. lucia, mainly at the east 
coast (monchy-praslin) and West coast 
(Castries-Canaries). 

Description
the basic colour of young animals is cream 
to light grey. Some animals have rosy tones. 
the dorsum is covered with small black 
speckles. the saddle spots on the poste-
rior of the body, especially those on the tail, 
are vermilion red. as the animals become 
larger and older, the basic colour changes 
to yellow-brown/ochre, and the dark colour 
pigment increases toward the tail. in speci-
mens 2 to 3 years of age the spots on the 
tail are black, in contrast to their yellow or 
white edges. the light to dark brown saddle 
spots are sometimes longer than wide and 
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ouder worden, verandert de grondkleur in 
geelbruin/oker. in de richting van de staart 
nemen de donkere kleurpigmenten meer 
toe. Bij twee- tot driejarige dieren zijn de 
vlekken op de staart al zwart, waarbij de 
gele of witte randen van deze vlekken een 
heel mooi contrast vormen. De licht- tot 
donkerbruine zadelvlekken zijn soms langer 
dan breed en veelal onregelmatig gevormd, 
meestal echter min of meer kwadraatvor-
mig. Ze staan op de zijden niet met elkaar 
in verbinding en hebben vaak veel, meestal 
heldere cirkelvormige kernen – vanwege hun 
vorm doen deze zadelvlekken soms den-
ken aan het keurmerk voor echte lederwa-
ren. De constatering van Binder (2002) dat 
‘rouwkant’ als patroon van de zadelvlekken 
typerend is voor Boa orophias kan de auteur 
na bezichtiging van meer dan vijftig exem-
plaren niet bevestigen. Bij veel exemplaren 
zijn de vlekken op de zijden in tegenstelling 
tot Boa constrictor constrictor niet diamant- 
respectievelijk ruitvormig; deze zijn minder 
breed, maar daarentegen heel hoog en ze 
lijken eerder rechthoekig. Ze liggen dicht 
naast elkaar langs de flanken. 

De kop van Boa orophias is in het algemeen 
smaller, platter en langer dan die van Boa 
con stric tor constrictor. Het achterhoofd lijkt 
ronder en minder ver uitstekend, de snuit 
loopt vanaf het oog tot aan de neus rela-
tief spits toe en is zowel aan de zijden als 
naar voren toe sterker naar beneden toe 
gewelfd dan bij Boa constrictor constric-
tor. De donkere lengtestreep op de kop 
is deels gebogen en heeft deels een sterk 
zigzagpatroon; de lengtestreep loopt niet 
altijd he le maal door en kan bij sommige 
exemplaren grillige vormen aannemen. Bij 
sommige exem plaren vormen de bogen ter 
hoogte van de ogen het eigenlijk voor Boa 
constrictor imperator zo typerende kruis. 

often irregular; they are usually squarish. 
they are not connected on the sides and 
have light, circular shaped blotches within. 

Due to their shape these saddle spots 
sometimes remind one of the hallmarks of 
true leather products. after having observed 
over 50 specimens, the author cannot con-
firm the statement of Binder (2002) that a 
‘Widows-peak’ pattern of saddle spots is 
typical for Boa orophias. in many speci-
mens the spots on the sides are, contrary 
to Boa constrictor constrictor, not diamond 
shaped or rhombic. they are less wide, but 
rather high and they look fairly rectangular. 
they are situated close to each other along 
the sides.

the head of Boa orophias is generally nar-
rower, more flat and longer than that of Boa 
c. constrictor. the back of the head appears 
more round and less projecting. the snout 
tapers relatively sharply from the eye to the 
nose and is more strongly arched downward 
at the sides as well as to the front contrary 
to Boa constrictor constrictor. the dark lon-
gitudinal stripe on the head is partly bulged, 
sometimes twice. this stripe doesn`t always 
continue in some specimens.

in a few specimens the bulge near the eyes 
forms a cross, which is actually typical for 
Boa c. imperator. the sides of the head of-
ten show pink tones; in some specimens 
the entire head is pink coloured. the venter 
is porcelain coloured with black speckles. 
B. orophias is more slender relative to its 
length compared to Boa c. constrictor. this 
is also clearly expressed in the ratio of body 
weight and length in both species. on the 
west coast B. orophias seems to have a 
lighter basic colouration than animals from 
the east coast.
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De zijkanten van de kop hebben vaak ro-
sekleurige tonen; bij sommige exemplaren 
is dat zelfs op de gehele kop het geval. De 
buikzijde is porseleinkleurig, met zwarte 
spikkels. in verhouding tot haar lengte is 
Boa orophias vergeleken met Boa constric-
tor constrictor slanker, wat ook duidelijk tot 
uitdrukking komt in de verhouding tussen 
het gewicht en de lichaamslengte bij beide 
soorten. aan de westkust zou Boa orophias 
een lichtere grondkleur hebben dan die-
ren die van de oostkust stammen. lazell 
(1964) maakt melding van onder meer een 
nabij het dorp anse-la-raye (westkust) 
gevangen mannelijk dier dat een leng te 
had van 236 cm. en hij zag daar een nog 
groter exemplaar. De auteur kon in 1990 
even eens bij anse-la raye een vrouwelijk 
dier fotograferen dat aanzienlijk langer was 
dan twee meter. een vrouwelijk dier van de 
auteur had op een leeftijd van tien jaar een 
totale lengte van 244 cm en een gewicht 
van 8,5 kg. Vergelijkbare vrouwelijke die-
ren van Boa constric tor constrictor of Boa 
constrictor occidentalis zijn minstens 30 
tot 40% zwaarder. mannelijke dieren, zoals 
bij Boa algemeen het geval is, blijven aan-
zienlijk slanker en lichter; ook bereiken ze 
niet de lengte van de vrouwelijke dieren. De 
maximale grootte van Boa orophias zou bij 
volwassen vrouwtjes rond de 300 cm kun-
nen liggen. 

taxonomie
Het gehele verschijningsbeeld van Boa or-
ophias is binnen het geslacht Boa onver-
wisselbaar. recente publicaties (bijv. Bosch 
1994) wijzen op de autonomie van de St. 
lucia Boa; ook price & russo (1991) vra-
gen Boa orophias en Boa nebulosa te zien 
als zelfstandige soorten. een samenvatting 
van de verschillende kenmerken in verge-
lijking tot Boa nebulosa en Boa constrictor 

lazell (1964) reported a male specimen 
captured at anse-la-raye (west coast) 
measuring 236 cm in length. He also ob-
served an even longer snake. the author 
was able to photograph in 1990, also at 
anse-la-raye, a female specimen, which 
was significantly longer than two meters. 
a ten year old female snake belonging to 
the author had a total length of 244 cm 
and a weight of 8.5 kg. Comparable female 
Boa c. constrictor or Boa c. occidentalis 
specimens are at least 30 to 40 % heavier. 
male B. orophias, as is generally the case 
in Boas, remain significantly more slender 
and lighter; they don’t reach the length of 
female specimens. the maximum length of 
adult females could reach about 300 cm.

taxonomy
From a morphological point of view, Boa 
orophias is clearly distinguishable from oth-
er Boa species. recent publications (Bosch 
1994) indicated full species status of the St. 
lucia Boa. price & russo (1991) also dis-
cern both Boa orophias and Boa nebulosa 
to full species. a summary of the differing 
characteristics of Boa orophias, Boa nebu-
losa and Boa constrictor constrictor can be 
found in appendix 1.

biotope
 Boa orophias is found on St. lucia (lesser 
antilles) and is endemic there. the repeat-
edly emerging reports that Boa orophias 
is also found on trinidad have no founda-
tion in fact and are likely due to a mistake: 
Boulenger (1893) in his Catalogue of the 
snakes in the British Museum (See specimen 
d and e) erroneously introduced under Boa 
diviniloqua (= Boa orophias) animals from 
trinidad. in later lists of the snake fauna of 
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constrictor is te vinden in Die Gattung Boa 
bijlage 1 op blz. 253.

biotoop
Boa orophias komt voor op St. lucia 
(Kleine antillen) en is daar endemisch. De 
steeds weer opduikende meldingen dat 
Boa orophias ook op trinidad zou voorko-
men, worden niet gestaafd door feiten en 
berusten op een verwisseling: Boulenger 
(1893) voerde in zijn Catalogue of the sna-
kes in the British Museum (hier: specimina 
d en e) onder Boa diviniloqua (= Boa oro-
phias) abusievelijk dieren uit trinidad op. 
in latere opsommingen van de slangen-
fauna van trinidad werd dit door de toen-
malige bewerkers steeds weer klakkeloos 
overgenomen (bijvoorbeeld door amaral 
1930a; oliver 1952; Wehekind 1953). ook 
de vermelding van de vindplaats van het 
type-exemplaar mCZ 6659 (gekregen van 
de new York Zool. Soc.), ‘[…] vermoedelijk 
gevangen op St. Kitts […]’, zou fout kun-
nen zijn. 

St. lucia heeft een totale oppervlakte van 
616 km2 en is 44 kilometer lang en 16 ki-
lometer breed. Het is van vulkanische oor-
sprong en kent veel kloven en bergen. met 
950 meter boven nap is de mount gimie 
het hoogste punt. ongeveer de helft van 
het bosbestand bestaat uit secundair bos, 
vooral in de toegankelijke kustregionen. een 
groot deel van het primaire woud is nog in 
het centrale deel van het eiland te vinden, 
in het bijzonder op de hoger gelegen on-
toegankelijkere plaatsen. De gemiddelde 
maandtemperatuur ligt tussen de 24-27°C. 
De primaire habitat van Boa orophias ligt 
langs delen van de oost- en westkust, waar 
ze in lichte bossen en bananen- en kokos-
plantages vanaf de zeespiegel tot aan een 
hoogte van circa 350 meter is te vinden, 

trinidad the then revisers copied this again 
and again without review (amaral 1930a; 
oliver 1952; Wehekind 1953). additionally 
listing of the location of type specimen 
mCZ 6659 (obtained from the new York 
Zool. Soc.), ‘[….] possibly captured on St. 
Kitts [….]’, has surely been made errrone-
ously. the total area of St. lucia is 616 km2; 
it is 44 km long and 16 km wide. St.lucia is 
of volcanic origin and shows a rugged and 
mountainous topography. mount gimie 
(950 m.a.s.l.) is the highest point.

about half of the forest is secondary, es-
pecially in the accessible coastal areas. a 
large part of primary forest can still be found 
in the central region of the island, especially 
at the higher located, inaccessible regions. 
the average monthly temperature varies 
between 24 and 27ºC. the primary habitat 
of Boa orophias is located along parts of the 
east and west coast. this snake is not un-
common there in open forests and banana 
and coconut plantations, from sea level up 
to an altitude of about 350 m. Young and 
semi-adult specimens can almost always 
be found in trees and shrubs. according to 
many local people this snake can also be 
found on the flanks of mount gimie. Boa 
orophias doesn’t occur in the dry north and 
south of the island. the strong growth of 
the human population and increasing tour-
ism (especially at the west coast) may lead 
in the not too distant future to a further re-
duction of the habitat of this extraordinary 
unique snake. the St. lucia-Boa is strongly 
protected by the government. Despite this, 
many animals are killed by man with ma-
chetes, partly because of fear, partly by 
calculation. in addition the Fer de lance 
Snake (Bothrops caribbaea), which is very 
much feared by the local population, occu-
pies the same habitat.
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waarbij ze zeker niet zeldzaam is. jonge en 
halfwas dieren zijn bijna altijd aan te treffen 
op bomen en in struiken. Volgens veel au-
tochtonen is ze ook te vinden op de flanken 
van mount gimie. in het droge noorden en 
zuiden van het eiland komt Boa orophias 
niet voor. De sterke groei van de inheemse 
bevolking en het toenemende toerisme (in 
het bijzonder aan de westkant) kan in af-
zienbare tijd de habitat van deze buitenge-
wone afgodsslang verder reduceren. op St. 
lucia geniet Boa orophias strenge bescher-
ming. Desondanks sneuvelen nog veel die-
ren door de machete, deels uit angst, deels 
uit berekening. Daar komt nog bij, dat in de-
zelfde habitat de door de inheemse bevol-
king zo gevreesde lanspuntslang (Bothrops 
caribbaea) voorkomt. 

Verzorging in het terrarium
Boa orophias past zich goed aan gevan-
genschap aan. De constatering van Binder 
(2002) dat Boa orophias (en ook Boa nebu-
losa) ‘[…] zeker de meest agressieve on-
dersoort van de afgodslang is[…]’ en ‘[…] 
met name jonge dieren tijdens de periode 
dat ze actief zijn naar alles happen wat be-
weegt […]’ is geenszins correct en mist elke 
grond. in tegenstelling tot andere vertegen-
woordigers van het genus in het terrarium, 
zijn jonge dieren van Boa orophias iets be-
weeglijker en actiever. tijdens de inmiddels 
meer dan zestien jaar ervaring met soms 
meer dan twintig dieren heeft de auteur 
nooit agressief gedrag kunnen vaststellen. 
misschien zijn dergelijke berichten (oor-
spronkelijk) afkomstig uit hun natuurlijke 
verspreidingsgebied. als een afgodslang in 
haar habitat een mens tegenkomt en zich 
bedreigd voelt, spreidt ze meestal haar re-
pertoire aan verdedigingsmechanismen ten 
toon, zoals de ‘S’-vorm, het opensperren 
van de bek, blazen en als klap op de vuur-

care in the terrarium 
Boa orophias adapts well to captivity. 
the statement of Binder (2002) that Boa 
orophias (and also Boa nebulosa) ‘[….] is 
certainly the most aggressive subspecies 
of the genus BOA [….]’ and ‘[...] especially 
young animals in periods when they are 
active snap at everything that moves [....]’ 
isn’t correct at all and is without foundation. 
Contrary to other representatives of the 
genus in the terrarium, young Boa orophias 
are somewhat more agile and active. the 
author never saw any aggressive behav-
iour during his 18 years of experience with 
sometimes over 20 animals. perhaps such 
reports originate from their natural distribu-
tion area. When Boa orophias encounters a 
human in its habitat and feels threatened, it 
usually displays its full repertoire of defence 
mechanisms, such as the ‘S’ shape, wid-
ening of the mouth, hissing, sham attacks 
and defensive bites. But this is in fact the 
natural behaviour of almost all Boas, irre-
spective of variety.

Boa orophias is sexually mature at an age of 
3.5 to 4.5 years. the mating season starts 
in the middle or at the end of December and 
may continue to march. Between mid-no-
vember and mid-january the temperature 
at night was reduced to 24°C; the daytime 
temperature was 28-29°C. From mid-jan-
uary the temperatures were increased to 
26°C at night and 31°C during the day.

mating was observed in February and 
march. the young were born between mid-
august and the beginning of September. up 
to four weeks before birth the female ate 
regularly. raising the young didn’t present 
problems. one has to take into account 
that the size of the food animals offered has 
to be adapted to the body size of the slen-
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pijl schijnaanvallen en verdedigingsbeten 
– maar dit is feitelijk natuurlijk gedrag van 
bijna alle boa’s, ongeacht hun variëteit. 

geslachtsrijp wordt Boa orophias op een 
leeftijd van 3½ - 4½ jaar. De paartijd begint 
midden/eind december en kan tot in maart 
duren. tussen medio november en medio 
januari werd ‘s nachts de temperatuur te-
ruggebracht tot 24°C; overdag bedroeg de 
temperatuur 28–29°C. Vanaf half januari 
werden de temperaturen ‘s nachts tot 26°C 
en overdag tot 31°C verhoogd. paringen 
konden in februari en maart worden waar-
genomen; de geboorte van de jongen vond 
dan half augustus respectievelijk begin 
september plaats. tot vier weken voor de 
geboorte aten de moederdieren nog regel-
matig. Het opkweken van de jongen lever-
de geen problemen op. Wel dient men erop 
te letten dat de grootte van de aangebo-
den voedseldieren aangepast moet zijn aan 
de lichaamsomvang van de buitengewoon 
slanke jongen, zeker in de eerste levens-
maanden. Boa orophias is nooit in grote 
aantallen gehouden en inmiddels zo goed 
als verdwenen uit de terraristiek. Dat heeft 
echter meer te maken met de beschik-
baarheid dan met de absoluut onterechte 
‘slechte naam’ van deze slangen.

Boa nebulosa (Lazell, 1964)
1844 Boa diviniloqua Dumeril & Bibron, 
erp. gen., 6: 515
1893 Boa diviniloqua (part) Boulenger, 
Cat. Snakes Brit. mus., 1: 118
1935 Constrictor orophias (part) Stull, 
Boston Soc. nat. Hist., 40 (8): 405
1951 Boa orophias Forcart, Herpetologica, 
San Diego, 7: 197–199
1964 Constrictor constrictor nebulosus 
lazell, Bull. mus. Comp. Zool., Vol.132, 3: 
264

der juveniles, especially in their first months 
of life. Boa orophias has never been kept in 
significant quantities in captivity and has to 
date practically disappeared from the ter-
rarium keeping world. this is caused by the 
lack of availability, rather than the absolute-
ly unjust ‘bad name’ of these snakes.

Boa nebulosa (Lazell, 1964)
1844 Boa diviniloqua Dumeril & Bibron, 
erp. gen., 6: 515
1893 Boa diviniloqua (part) Boulenger, 
Cat. Snakes Brit. mus., 1: 118
1935 Constrictor orophias (part) Stull, 
Boston Soc. nat. Hist., 40 (8): 405
1951 Boa orophias Forcart, Herpetologica, 
San Diego, 7: 197–199
1964 Constrictor constrictor nebulosus 
lazell, Bull. mus. Comp. Zool., Vol.132, 3: 
264
1969 Boa constrictor nebulosa Stimson, 
Das tierreich, lfrg.1969: 4

terra typica: Woodford Hill, Dominica
Holotype: mCZ 65493, coll. by lazell 
30.7.1959 paratypes: mCZ 6106, mCZ 
58772, 65492, 94–95, 74371
Venacular/Common name: tet´chien
german and Dutch name: Dominica Boa
Distribution: Dominica, West-indies

Description 
the basic colour varies from light grey via 
grey-brown/ochre to chocolate brown. 
older animals often look almost uniform dark 
brown; at first sight a pattern is almost in-
visible. Young animals usually have a lighter 
basic colour; often the pattern is clearly vis-
ible. the spots on the tail of young animals 
show red to red-brown tones. With increas-
ing age they turn to brown to dark brown 
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1969 Boa constrictor nebulosa Stimson, 
Das tierreich, lfrg.1969: 4

terra typica: Woodford Hill, Dominica
Holotype: mCZ 65493, ges. v. lazell 
30.7.1959 paratypen: mCZ 6106, mCZ 
58772, 65492, 94–95, 74371
Volksnaam: tet’chien
Duitse en nederlandse naam: 
Dominica-boa
Verspreidingsgebied: 
Dominica, West-indische eilanden

beschrijving
De basiskleur varieert van lichtgrijs via grijs-
bruin/oker tot chocoladebruin. oudere die-
ren ogen vaak bijna helemaal donkerbruin, 
een tekening is op het eerste oog bijna niet 
meer te zien. jonge dieren hebben door-
gaans een lichtere grondkleur, de tekening 
is vaak nog goed te herkennen. ook heb-
ben de vlekken op de staart bij deze dieren 
nog rode tot roodbruine tonen. met stijgen-
de leeftijd worden die bruin tot donkerbruin 
en ze zijn dan geel tot oranjegeel omka-
derd. De donkerbruine tot bijna zwarte, in 
hun vorm tamelijk variabele zadelvlekken 
liggen dicht bijeen en zijn vaak met elkaar 
verbonden. De lichtere tussenruimtes zijn 
daardoor vaak erg smal. in samenspel met 
de eveneens lichtere vlekken en de donkere 
zadelvlekken, die vaak met de vlekken op 
de flanken zijn versmolten, vormen zich 
deels wolkenvormige patronen. Daarom is 
de benaming ‘nebulosa’ en ook de engelse 
naam ‘clouded’- boa (cloud = wolk) buiten-
gewoon treffend. De zeer smalle, lange en 
spits toelopende snuit maakt een sterk af-
geplatte indruk en is aan de zijkanten, als 
ook tussen de ooghoeken en het uiteinde 
van de snuit, naar onderen toe gewelfd. 
De middenstreep op de kop is bij jonge 
en halfwas dieren nog goed te zien en is 

and are bordered with yellow to orange-yel-
low. the dark brown to almost black saddle 
spots, which are rather variably shaped, are 
located close together and are frequently 
interconnected. therefore the lighter inter-
spaces are very narrow; the lighter spots 
within the darker saddle spots, which often 
are fused with the spots on the sides, partly 
form cloud shaped patterns. Hence the 
name ‘nebulosa’ and also the english name 
‘Clouded’ Boa are extraordinarily striking in 
appearance. the very narrow, long and ta-
pering snout gives a strongly flattened ap-
pearance and is arched downward to the 
sides and also between the eye corners 
and the end of the snout. the median stripe 
on the head is still visible in the young and 
semi-adult animals and is interrupted in 
some specimens. in young animals there 
is usually a dark transverse stripe (the so-
called ‘imperator cross’) between the eyes. 
in older animals the entire head usually ap-
pears dark brown to almost black; a pattern 
is scarcely visible. the Dominica Boa has a 
rather slender build in relation to its length. 
the author considers it as the most slender 
of the genus BOA. Superficially this snake 
resembles an adult Epicrates inornatus. the 
author often observed specimens to be-
come significantly lighter coloured during 
the course of the day. this could be related 
to increasing temperature and decreasing 
humidity. the venter is light to dark grey; 
the colour becomes increasingly darker to-
wards the posterior of the body.

taxonomy
the appearance of Boa nebulosa differs 
strongly from the other representatives, so 
that within the genus it cannot be confused 
with other species. until the 1950’s the 
forms of both Dominica and St. lucia were 
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niet bij alle dieren ononderbroken. tussen 
de ogen loopt bij jonge dieren meestal een 
donkere dwarsstreep (het zogenoemde 
‘imperatorkruis’). Bij oudere dieren oogt de 
kop meestal in zijn geheel donkerbruin tot 
bijna zwart; structuren zijn nauwelijks nog 
te zien. De Dominica-boa heeft in verhou-
ding tot haar lengte een tamelijk slanke li-
chaamsbouw. Volgens inschatting van de 
auteur is ze de slankste van het genus Boa. 
Bij oppervlakkige beschouwing herinnert ze 
enigszins aan een volwassen Epicrates in-
ornatus. De auteur heeft vaak kunnen con-
stateren dat de dieren in de loop van de dag 
aanzienlijk lichter van kleur worden. Dit zou 
te maken kunnen hebben met de stijgende 
temperatuur en verminderde luchtvochtig-
heid. De buikzijde is licht- tot donkergrijs, 
naar het uiteinde van het lichaam toe wordt 
de kleur steeds donkerder.

taxonomie
Het uiterlijk van Boa nebulosa wijkt sterk af 
van andere afgodsslangen, zodat ze binnen 
het geslacht niet te verwisselen is met an-
dere soorten. Dat tot in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw de vormen van Dominica en 
St. lucia beide orophias werden gerekend, is 
waarschijnlijk te wijten aan het feit dat voor 
lazell (1964) op Dominica klaarblijkelijk geen 
grote veldstudies hebben plaatsgevonden. 
een samenvatting van de onderscheidende 
kenmerken in vergelijking tot Boa orophias en 
Boa constrictor constrictor staat in appendix 
1 op blz. 253 van Die Gattung Boa.

biotoop
Het eiland Dominica ligt tussen de beide 
Franse antillen-eilanden guadeloupe in het 
noorden en martinique in het zuiden. Het 
heeft een oppervlakte van 751 km2 en is 
zoals de meeste Kleine antillen van vulka-
nische oorsprong. Dit bergachtigste eiland 

considered Boa orophias. this was prob-
ably due to the fact that preceding lazell 
(1964), apparently no large-scale field stud-
ies had been carried out on Dominica. a 
summary of the distinguishing character-
istics of Boa nebulosa, Boa orophias and 
Boa constrictor constrictor is presented in 
appendix 1.

biotope
Dominica island is located between the 
French antilles islands of guadeloupe in 
the north and martinique in the south. its 
area is 751 km2 and its origin is volcanic like 
most of the lesser antilles. it is the lesser 
antilles most mountainous island and esti-
mated to be covered with primary forest for 
60 to 70 %. the highest point on Dominica 
is mount morne Diablotin (1447 m). thanks 
to its topography and the fact that there 
are only a few, mostly grey to black lava 
beaches, Dominica has remained free of 
mass tourism. although Boa nebulosa has 
been found in the rainforest at an altitude 
of 800 m.a.s.l. (Day 1990), this snake lives 
usually in the somewhat lighter secondary 
forests, as well as on cultivated ground, 
such as banana plantations. lazell (1964) 
reported that B. nebulosa occurred from 
sea level up to at least 350 m.a.s.l.. He also 
mentioned that after several weeks many 
specimens could be found still at the same 
location where they had been initially ob-
served. up to 12 animals were encountered 
in the same hiding-place.

When disturbed this boa hisses and tries to 
defend itself with sham attacks. of course, 
such behaviour is common to each healthy 
boa in its natural environment. Young ani-
mals usually stay in branches, similar to most 
representatives of the genus. there they will 
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predominantly hunt young birds and lizards 
of the genus Anolis. as they mature rats and 
agoutis will form part of their diet.

unlike in St. lucia, the inhabitants of 
Dominica don’t have to fear for venomous 
snakes. nevertheless they have great re-
spect for and even fear boas. Despite pro-
tection by the government, most native ba-
nana farmers kill the animals with a machete 
as soon as they spot them. Day (1990) re-
ported that oil from boiled Dominica-Boas is 
frequently sold, and that two individuals on 
Dominica hunt boas full-time in order to sell 
the oil. this oil is sold in bottles and is avail-
able for euro 33 (equivalent) per litre and is 
used to treat arthrosis or burns. Because 
of the relative poverty and above all as a 
consequence of superstition of large parts 
of the local population, this lucrative branch 
of industry will continue to exist. Despite 
this the Dominica Boa is still dispersed over 
large parts of the island and is certainly not 
rare. Due to the continuing deforestation 
of tropical rainforests for the construction 
of banana plantations, as well as the ruth-
less pursuit by farmers, the outlook is not 
too bright. the longest specimen, found 
by lazell (1964), was a female specimen of 
almost 185 cm. one of the female snakes 
of the author had a total length of about 
230 cm at an age of 15 years; the smallest 
animal (a male of the same age) measured 
only 160 cm. rene Honegger (Zürich Zoo) 
reports a specimen of 300 cm (lazell 1964), 
which was born in 1958 in philadelphia Zoo. 
Such an enormous growth in only six years 
seems not very likely for Boa nebulosa, al-
though it could perhaps be achieved by ex-
cessive feeding. there are other reports of 
such big animals in the wild. these usually 
are older females, which have grown over 
many years. 

van de Kleine antillen is naar schatting nog 
met 60 tot 70% bedekt met primair bos. 
Het hoogste punt op Dominica is de morne 
Diablotin met 1447 meter. Dankzij de topo-
grafie en het feit dat Dominica slechts een 
paar, meestal grijze tot zwarte lavastranden 
heeft, is het eiland massatoerisme bespaard 
gebleven. Hoewel Boa nebulosa ook in het 
regenwoud op een hoogte van 800 meter 
boven nap is aangetroffen (Day 1990), houdt 
ze zich meestal op in de wat lichtere secun-
daire wouden als ook op in cultuur gebrach-
te grond, zoals bananenplantages. lazell 
(1964) merkt op dat Boa nebulosa vanaf de 
zeespiegel tot op hoogten van minstens 350 
meter boven nap voorkomt. Hij meldt verder 
dat veel exemplaren deels nog weken daar-
na op hun oorspronkelijke vindplaats gezien 
werden. tot twaalf dieren konden in dezelfde 
schuilplaats worden aangetroffen.

Voelt deze boa zich verstoord, dan blaast 
ze en probeert ze zich met schijnaanval-
len te verdedigen. Dit gedrag komt over-
een met dat van elke andere gezonde Boa 
in haar natuurlijke omgeving. jonge dieren 
houden zich meestal in takken op, zoals bij 
de meeste vertegenwoordigers van het ge-
slacht het geval is. Daar zullen ze hoofdza-
kelijk jagen op jonge vogels en hagedissen 
van het geslacht anolis; later staan vooral 
ratten en agoesti’s op het menu. 

anders dan op St. lucia hoeven de bewo-
ners van Dominica geen gifslangen te vre-
zen. toch hebben velen groot respect en 
zelfs angst voor boa’s. ondanks een ver-
bod, doden de inheemse bananentelers de 
dieren met een machete zodra ze ze in het 
oog krijgen. Day (1990) maakte al melding 
van olie die gewonnen wordt uit het vet van 
gekookte Dominica-boa’s. Deze olie wordt 
in flessen verkocht en volgens Day zouden 
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twee inheemse eilandbewoners de jacht 
en vangst van Boa nebulosa als kostwin-
ning hebben. Boa-olie is voor omgerekend  
€ 33,- per liter verkrijgbaar en wordt bij artro- 
se, maar ook bij verbrandingen toegepast. 
Vanwege de armoede en vooral als gevolg 
van het bijgeloof bij grote delen van de loka-
le bevolking, zal deze lucratieve bedrijfstak 
wel blijven bestaan. toch is de Dominica-
boa op ‘haar’ eiland ver verbreid en zeker 
niet zeldzaam. maar door de voortdurende 
kap van regenwouden voor de aanleg van 
bananenplantages, als ook de meedogen-
loze vervolging door boeren, zijn de voor-
uitzichten niet bepaald rooskleurig.

Het grootste, door lazell (1964) gevonden 
exemplaar was een vrouwelijk dier van am-
per 185 cm. eén van de vrouwelijke dieren 
van de auteur heeft een totale lengte van on-
geveer 230 cm bij een leeftijd van vijftien jaar; 
het kleinste dier (een man van dezelfde leef-
tijd) meet slechts 160 cm. rene Honegger 
(dierentuin Zürich) maakt melding van een 
300 cm lang exemplaar (in lazell 1964), dat 
in 1958 in de dierentuin van philadelphia 
was geboren. Zo’n enorme groei in slechts 
zes jaar lijkt niet erg waarschijnlijk voor Boa 
nebulosa, hoewel door bovenmatig voeren 
wel wat te bereiken valt. er zijn andere be-
richten over dergelijk grote dieren in de vrije 
natuur. Hierbij gaat het waarschijnlijk om 
vrouwelijke dieren die de nodige tijd in hun 
groei hebben geïnvesteerd.

Verzorging in het terrarium
De auteur kan de vaak beschreven agres-
siviteit van deze dieren in terraria geenszins 
bevestigen. Hun gedrag komt overeen met 
dat van de andere vertegenwoordigers van 
het geslacht, hoewel jonge dieren, zoals 
ook bij Boa orophias het geval is, iets meer 
temperament hebben en bewegelijker zijn 

care in the terrarium
the author cannot confirm the often de-
scribed aggressiveness of these animals in 
terrariums. their behaviour is in agreement 
with that of other members of the genus, 
although young animals, as is the case in 
Boa orophias, have somewhat more tem-
perament and are more lively (see Boa 
orophias). possibly this prejudice originates 
from the book Living Snakes of the World 
(merthens 1987), which shows a picture 
of a boa with wide open mouth, appar-
ently ready to strike. this image however, 
doesn’t show a Boa nebulosa, as the leg-
end makes one believe, but a ‘Hog island’ 
Boa. it has to be pointed out here that many 
such erroneous papers – whether they deal 
with behaviour or length – which repeatedly 
emerge in recent professional literature, 
over many years. most people who kept or 
still keep Boa nebulosa in terrariums – and 
that has been/is only a few – did not ob-
serve any aggressive behaviour.

mating activity coincides with the begin-
ning of the dry period, approximately mid-
December, and was observed by the author 
to april. a considerable decrease of tem-
perature in this period to values somewhat 
below 20°C (minimum temperature at night) 
seems to stimulate reproduction. the young 
are born between june and September. 
raising the young usually doesn’t cause 
any problems, but some keepers have also 
experienced the contrary. the statement 
that Boa nebulosa only feeds on birds is 
incorrect. this species also accepts mice 
and rats rather easily, like other representa-
tives of the genus. But it is self-evident that 
this snake isn’t disdainful of feathered prey 
items. Boa nebulosa makes a robust ter-
rarium animal. good terrarium conditions, 
similar to those for other representatives 
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(zie Boa orophias). mogelijk vindt dit voor-
oordeel zijn oorsprong in het Living Snakes 
of the World (1987) van john m. merthens, 
waarin op een foto een Boa is te zien die 
met ver opengesperde bek klaarblijkelijk 
wil toeslaan. Deze foto toont echter niet, 
zoals het bijschrift wil doen geloven, Boa 
nebulosa, maar een Hog island-boa. Hier 
moet worden opgemerkt dat veel van der-
gelijke foutieve publicaties – of het nou over 
het gedrag gaat of over de lengte – zelfs 
na vele jaren, steeds weer in recente vak-
literatuur opduiken. De meeste verzorgers 
van Boa nebulosa in terraria – en dat zijn er 
maar enkelen – hebben echter geen agres-
sief gedrag kunnen constateren. 

De paringsactiviteit valt samen met het be-
gin van de droge periode, ongeveer midden 
december en kon door de auteur steeds tot 
in april worden waargenomen. een sterke 
daling van de temperatuur in deze periode 
tot waarden die ook lichtelijk onder de 20°C 
liggen (nachtelijke minimumtemperatuur) 
schijnt de voortplanting te stimuleren. De 
jongen worden tussen juni en september 
geboren. Het opkweken levert gewoonlijk 
geen problemen op. Hoewel, andere ver-
zorgers hebben het tegendeel ervaren. Dat 
Boa nebulosa enkel gevogelte eet, klopt 
niet. Zoals alle andere vertegenwoordigers 
van het geslacht, accepteert ze gemakkelijk 
muizen en ratten, maar versmaadt ze van-
zelfsprekend een gevederd prooidier niet. 
Boa nebulosa is een uitstekend terrarium-
dier. goede terrariumcondities, die in grote 
lijnen overeenkomen met die voor andere 
vertegenwoordigers van het geslacht, zijn 
natuurlijk wel noodzakelijk. Helaas is ze in 
de terrariumwereld zo goed als niet meer 
vertegenwoordigd.

Vertaling uit het Duits door jan-Cor jacobs.

of the genus, are of course necessary. 
unfortunately this species is almost no 
longer represented in the terrarium world. 

engelse vertaling: ruud de lang.
english corrections Dr. lawrence j Smith.
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bijlage 1
overzicht van de essentiële, distinctieve eigenschappen tussen Boa nebulosa en Boa orop-
hias, alsmede van de nauwst betrokken vertegenwoordiger op het continent van het geslacht 
Boa, Boa constrictor constrictor.

merkteken Boa nebulosa Boa orophias Boa c. constrictor

1) Dorsalen, midden  66 73 88
van het lichaam,  (31*) (30*) (27*)
gemiddelde waarden

2) Ventralen,  266 277 239
gemiddelde waarden (31*) (30*) (27*)

3) Subcaudalen,  58 66 54
gemiddelde waarden (24*) (20*) (27*)

4) aantal zadelvlekken,  33 29 18
gemiddelde waarden (31*) (30*) (12*)

 *aantal bij de voor het onderzoek gebruikte exemplaren

5) Vorm van de kop,  Zie de voorbeeldfoto´s
zijkant

6) Vorm van de  Zie de voorbeeldfoto´s
zadelvlekken 

7) lichaamskleur,  Zie de voorbeeldfoto´s
lichaamsbouw

8) Kleur van de  Bruin (tinten!), zwart Zwart tot blauwzwart, oranje tot diverse
staartvlekken omrand, tussenruimten geel tot wit omrand, tinten rood, zwart
 geel tot oranje tussenruimten donker, omrand, tussenruimten
  gedeeltelijk net als wit tot geel omrand
  de lichaamskleur

9) Vorm van de 
zijvlekken
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Appendix 1
Schedule of the essential, distinctive  properties of Boa nebulosa and Boa orophias, and of 
the closest relative on the continent of the genus Boa, Boa constrictor constrictor as well.

marks Boa nebulosa Boa orophias Boa c. constrictor

1) Dorsals, mid body,  66 73 88
average values (31*) (30*) (27*)

2) Ventrals,  266 277 239
average values (31*) (30*) (27*)

3) Subcaudals,  58 66 54
average values (24*) (20*) (27*)

4) number of  33 29 18
saddle spots,  (31*) (30*) (12*)
average values

 *number counted in the species, involved in the investigation

5) Shape of the side  See pictures
of the head

6) Shape oft he  See pictures
saddle spots

7) Body colour,  See pictures
body shape

8) Colour of the  Brown (tones!); black Black up to blueblack;  orange up to diverse
tail spots bordered; intervening  yellow up to white tones of red; black
 space yellow up to  bordered; intervening bordered; intervening
 orange  space dark, partial space white up
   like body colour to yellow bordered.

9) Shape of the 
side spots


