
XENODONTINAE ( GENERA PSEUDOERYX,

NAEA).

DE SLANGEN VAN SURINAME, DEEL XIII: SUBFAMILIE

PSEUSTES EN RHADI_

Door: A. Abuys, Jukwerderweg 31,9901 GL App.inge-
dam.

Inhoud: Het genus Pseudoez,yr - het genus pseustes -
het genus Rhadirnea - Literatuur.

HET GENUS PSEUDOERYX FITZINGTR, L826

Dit geslacht bestaat slechts uit één soort met
drie ondersoorten, waarvan één in Suriname.

A'lgemene gegevens van het genus:
Kop: De puntig toe'lopende snuit gaat nagenoeg zon-

der versmalling over in de stev'ige nek. De ver-
groeiing van de twee internasale schilden tot
éên schild is min of meer de oorzaak van de wat
puntig toelopende snuit, maar is daarnaast een
duidelijk kenmerk van het genus.
De ogen zijn klein met ronde pupillen.

Romp: De romp is kort en dik met gladde schubben.
Leefwi jze: Aquatiel en 's nachts át<tiet.
Voeding: Voornamelijk vis en kikkers.
Biotoop: Dichtbegroeide plaatsen langs rivieren,

moerasachtige gebieden en kanaalsystemen.
Voortplanting : pseudoeryr is eierlevêndbarend (ovo-

vi vi paar) .

Bijzonderheden: Dit genus is niet agressief, maar
za1 bij uiterste noodzaak wel bijten.
Het heeft de vergroeiing van de twee internasa-
le schilden tot één internasaal schild gemeen
met de genera HeLicops en Hydz'ops.
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Pseudoev,Ar plicatilis plíeatíLís (L'inneaus, i758) .

Nederlandse naam: Bru'ine waterslang.
Surinaamse naam: [^lalapa sneki of ontiman snek'i.
Maximum lengte: 1,50 m.

Beschubbing: Dorsalen in 15 r'iien (gladde schub-
ben); 132-143 ventralen; 35-45 subcaudalen;
een enkele of gedeelde anale schub; 1 preocula-
re; 2 postocularen; geen lorealen; 8 supralabi-
alen ( 3e en 4e, soms alleen 4e raken de oog-
rand); 8 sublabia'len; 1+1 (soms 1+2) temporalen.

tanden: Geen vergrote tanden en ook geen opening
aanwezig tussen de achterste tanden en de rest.

Kenmerken: De algemene kleur van de kop en het bo-
venlichaam (dorsaa'l ) is donker oliifbruin.
Aan de ziikant (1ateraa1) van de kop loopt net
boven de supralabialen een zwarte streep' van
de neus tot de achterkant van de kaak. Na een
kle'ine onderbreking zet deze streep z'ich voort
over de hele lengte van het lichaam. Deze late-
ral e streep , waari n kl e'ine gel e vl ekies , be-
dekt de derde rij schubben plus de helft van de
tweede en de vierde rij. De lab'ialen en de rest
van de onderkant van het lichaam zijn overwe-
gend gee1. De meeste ventrale schubben hebben
elk vier kleine zwarte vlekjes of stiPPêr, waar-
van de buitenste groter ziin dan de binnenste.
Met elkaar vormen zii vier riien st'ippen over
de bui k.
De algemene kleur kan ook 'in plaats van donker
ol ijfbrui n, donker paarsbrui n ziin.

Opmerking: Ik ving een exemplaar in de randstad
van Paramaribo. Dat wil zeggen, dat deze soort
v'ia de waterwegen ook in de kultuurgebieden
komt en zolang er vissen en kikkers te vinden
z'ijn, hier dan ook zijn biotoop heeft.

Verspreidingsgebied: Het gehele noordelijk deel
van Zuid Amerika tot en met noord Argentinië.

V'indpl aatsen i n Suriname: 1 . Pararnari bo (Kul tuur-
tuin); 2. liet veer b'ii Monkshoop; 3. N'ickerie
( Henar-po1 der) .
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Pseudoeryr
hl.nn+4 l4o

plt catíLís

HET GTNUS PSEUSTES FITZINGER, 1843.

Er z'ijn in totaal vier soorten, waarvan één soort
met vier en een andere soort met drie ondersoorten.
In Suriname komen drie ondersoorten voor.

Agemene gegevens van het genus:
Kop: De kop gaat met een versmalling over in de

nek. De ogen zijn groot met ronde pupi11en.
Eén van de soorten heeft al s kenmerk een wat
afgeplatte kop met uitpuilende ogen.

Romp: Slank en zijdelings afgeplat. De schubben
zijn, afhankel'ijk van de soort cq. ondersoort,
i n meer of minder aantal dorsal e rijen I i cht
geki e1 d.

Staart: Lang en slank.
Leefwijze: Terrestrisch cq. semi arboreaal en

overdag aktief. 0ok het oversteken van grote
wateroppervl akten i s geen prob'leem.

Voed'ing: Vogels, vogeleieren, de jongen van vogets
en in voorkomend geval ook kuikens van erven en
boerderijen. Verder zijn hagedissen en kleine
zoogdi eren ook zeer gewi 'ld.
De prooi wordt meestal (wanneer niet te klein)
door wurging gedood.
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F'ig. 1. Pseudoeryn pLícatíLís. Foto: A. Abuys.

Fig. 2. Pseustes poecíLonotus. Foto: A. Abuys.
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Biotoop: Voornamelijk in de randgebieden van het
regen-(hoogbos) en het savannebos, maar ook 'in

de buurt van buiten de stad ge'legen boerderiien.
Voortplant.ing: Door mjddel van eieren (ov'ipaar),

ongeveer elf stuks per 1egse1.
B'ijzonderheden: Van dit genus nemen de tanden in

de bovenkaak van voor naar achteren toe 'in leng-
te. Deze slangen kunnen zich op twee manieren
verdedigen. In eerste 'instantie door middel van
een passief verdedigingsgedrag, namel'iik het
imiteren van een l'iaan, de zogenaamde 'monkey-
ladder'. Het zijdelings afgeplatte lichaam
wordt in een houd'ing gebracht, die het midden
houdt tussen gol ven en s I 'i ngeren .

In tweede instantie is het een aktieve verdedi-
ging. De slang richt het voorste gedeelte van
het ïichaam op en zet het uit waarbii de keel
ballonacht'ig uitstulpt. De staart wordt daarbii
hevig in tri'lling gebracht en wanneer het ge-
vaar voor de slang te dichtbii is, zal hji met
geopende bek uitvallen.

Pseustes poegíLongtus polulepis (Peters , 1867).

Nederlandse naam: Platkop liaanslang of Bo'l-oog
'l i aans I ang .

Engelse naam: Liana snake of Bird-eating snake.
Maximum lengte: 0ngeveer 2,L0 m.
Beschubbing: Dorsalen in 23 of ?5 rijen (met 2

ap'icalen en 5 à 11 lichtgekielde riien); I87-
210 ventralen; 109-136 gedeelde subcaudalen; a-
nale schub ongedeeld; 1 preoculare (vertikaal
lang); 2 postocularen; 1 loreaalsch'ild; 8 (soms
7 of 9) supralabjalen; 13 (soms 12 of 14) sub-
labialen; 2+2 (soms 2+3 of 3+2) temporalen.

Kenmerken: De wat afgeplatte kop met de grote uit-
puilende ogen zijn een extra kenmerk voor deze
soort. 0ver het algemeen liggen de kleurnuances
bij deze soort tussen dorsaal: roodbrujn en don-
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ker olijfgroen en ventraal: respektievelijk
oranje-gee1 en gee1.
De enige slang van deze soort die ik in Sur.i-
name ving, was geheel chocolade bruin (dorsaal)
met oranje-gee1 (ventraal ).
Jonge slangen (onder de 90 cm lengte) schijnen
bovendien dwarsbanden te hebben van dezelfde
dorsale kleur, maar dan donkerder (W. Beebe,
1e46).

Verspreidingsgebied: Amazone deel van Brazil'ië,
Ecuador, Peru en Bilivië; verder Venezuela, de
Guiana's en Trinidad.

Vi ndpl aatsen 'in Suri -
name: 1. 0mgeving
Zanderj j; 2. Af-
slag Tibiti (dood-
gereden exempl aar) .

Pseustes sulpVtu.v,eus diepez,inki.i (Schl ege1, 1837) .

Nederlandse naam: Bruine liaanslang.
Engelse naam: Puffing snake.
Maximum lengte: 0ngeveer 2,20 n.
Beschubbi ng: Dorsal en i n 21 r'ijen (met 2 ap'ical en;

op de eerste en tweede rij na, alle rijen licht
gekield) ; 216-22I ventralen; I29-I45 subcauda-
len (in 2 rijen); anale schub enkel; 1 preocu-
lare; 3 postocularen; 1 loreaalschild; 8 supra-
labialen ( 4e en 5e raken oogrand); 10 sublabi-
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alen; 1+1 temporalen.
Kenmerken: De enige, die ik in Suriname in handen

kreeg, was egaal middelbruin (dorsaal), terwijl
de bovenkant van de kop meer oliifbruin was.
De buikschubben waren elk voor de ene helft
beige en voor de andere helft gr'?jsbruin. De

totale (leurweergave was licht griisbruin.
Versprei d'i ngs gebi ed :

Al I een bekend van
Suri nane .

Vindplaatsen jn Suri-
name: 1. Vermoede-
I ijk Kwamel asamoe-
toe.

Pseustes suLpVttryeug suLpVttpeus (l^lagler, 1824) .

Nederlandse naam: Zwartgele liaanslang.
Enge'lse naam: Yellow-bellied puffing snake of

Black-tailed golden snake.
Surinaamse naam: Trangabakka.
Maximum lengte: Ongeveer 3 m.
Beschubbing: Dorsalen in 2l rijen (met 2 apicalen;

op de eerste rij na, alle rijen licht gekield);
205-227 ventralen; 119-146 gedeelde subcauda-
len; anale schub ongedeeld; 1 preoculare; 3
(soms 2) postocularen;1 loreaalschild;8 su-
pralabialen (4e en 5e raken de oogrand); 10
(soms 11) sublabialen; 2+2 (soms 1+2) temporalen.

Kenmerken: 0ver het algemeen is deze soort in Su-
riname bruinzwart tot zwart (dorsaal) met gele
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banden. Vaak zijn de onregelmatig gerangschikte
dwarsbanden heel dun en vaag zichtbaar. Pas bij
het uitzetten van het lichaam worden zij duide-
l'ijk zichtbaar. Deze slang kan makkelijk ver-
ward worden met de Spt Lotes puLLatus puLLatus
(de kippenslang). Hieronder een klein tabelle-
tje om het uite'indelijke verschil aan te geven:

Pseustes
suLphureus

SpíLotes
puLLatus

ë&u uLLatus
Bovenkant kop

Postocul aren

Subl abi al en

Temporal en

Rijen dorsalen

Bij de Pseustes suLphtu,eus suLphtu,ezis komen ook
exemplaren voor die de kleurenkombinat'ie hebben
van de Surinaamsê Dz,ymarcVtpn coy,ais coz,ais, êl-
leen is de schikking net andersom, dus het voor-
ste gedeelte van het lichaam bruingeel met even-
tueel zwarte dwarsbanden en het achterste ge-
deelte van het lichaam bruinzwart tot zwart met
eventueel gele dwarsstrepen. Ook de bujkzijde is
dan tweekleurig, namelijk het eenderde voorste
gedeelte is oranje-geel en de rest is donker
grijs.

Verspreidingsgebied: Equatoriaal Brazili'é, Peru,
Ecuador, de Guiana's en Trinidad.

Vindplaatsen in Suriname: 1. Zanderij (Cola kreek),
alleen waargenomen en herkend aan zijn verdedi-
gingsgedrag; 2. J. Moonen vond een exemplaar
doodgereden op de Bauxjetweg bij Powaka, een
dorpje dat ongeveer 20 km van Zanderij af 1igt.

bruin
3

i0 of 11

2+2

2T

zwart

2

6of7
1+1 of 1+2

18
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Fig. 3. Pseustes sulphureus suLphuv'eus. Foto: W.

Erïks;

Fig. 4. Pseustes suLphureus sulphureus, Foto: J.
d'-e-Trui n.



Pseustes
suLphureus

suLphureus

HEï GENUS RHADTNAEA C0PE, 1963

Dit geslacht telt in totaal veertig soorten, waar-
van vierentwintig soorten op het vasteland van
Zu'id Amerika en enkele aanliggende eilanden. In
Suriname alleen één soort.
Algemene gegevens van het genus:
Kop: De kop gaat geleidelijk met een flauwe ver-

small'ing over in de nek. De ogen hebben ronde
pupi 1 1 en.

Romp: Slank met gladde schubben. Het is een genus
van kleine slangen.

Staart: Slank.
Leefwijze: Terrestrisch en overdag aktief.
Voeding: Kleine dieren: onder andere k'ikkers, hage-

dissen en kleine slangen.
Biotoop: De bodem van het regenbos of het savanne-

bos- Ze mijden zeer vochtige plaatsen niet.
Voortp'lanting: Door middel van eieren (ovipaar).
Bijzonderheden: Dit genus is niet agreisief.
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Rhadírw,ea breu íro s ti s (Peters, 1863).

Nederlandse naam: Kleine bruine bosslang.
Maximum lengte: 0ngeveer 60 cm.
Beschubbing: Dorsalen in 17 riien (gladde schub-

ben); 142-175 ventralen; 39-66 subcaudalen ('in
2 riien); anale schub gedeeld; 1 preoculare
(soms 2); 2 postocularen; 1 loreaalschild; 8

supralabialen (3e,4e en 5e raken oogrand);9
sublabialen (soms 8); L+2 temporalen.

Tanden: Achterste paar tanden 'in de bovenkaak zijn
verlengd en door een open'ing gesche'iden van de

anderen.
Kenmerken: De basiskleur is geelbruin of licht

grjjsbru'in. Een brede donkerbruine vertebrale
streep loopt orier het gehele lichaam. Direkt
achter de kop bev'inden zich een viif à zestal
beige vlekken in twee riien, d'ie de vertebrale
streep begrenzen. Dit v'lekkenpatroon zel ztch
na de v'ijfde cq. zesde vlek vaag en onopvallend
voort om uite'indeliik geheel op te gaan in het
gee'lbruin van de basiskleur. Het kan voorkomen'
dat naast de vertebrale streep ook nog op beide
flanken van het l'ichaam een donkerbruine (1ate-
ra'le) streep 1oopt, waardoor uiteindeliik de
geelbruine bas'iskleur als twee strepen over-
blijft. In dit geval kunnen we dan beter spre-
ken van een 'donkerbruine' basiskleur met twee
'geelbruine' longitudinale strepen op de rug.
De buik is witachtig.

Opmerk'ing: Een exemplaar uit het bosb'ivak te Zande-
rij ontsnapte m'ij voordat ik er goede opnamen
van kon maken. Het v'iel mij op dat dit slange-
tje, ongeveer 40 cm lang, rustig was en niet
agress'ief. Later kon ik een dia maken van een
dood exempl aarin al cohol bewaard. Di t di ertje
was bij het dorpje Brownsweg gevonden. Ik weet
helaas niet meer wie de v'inder was.
In 1982 kreeg J. de Bruin de gelegenheid om op-
namen te maken van een exemp'laar uit Kwamelasa-
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moetoe (b'innenl and
bevond z'ich in de
laar T. Henzen.

Versprei di ngsgebi ed:
Stroomgebied van
de Amazone, vanaf
de Guiana's tot
Bol 'ivi a.

van Suriname).
verzameling van

Dit slangetje
di erenhande-

Vindplaatsen in Suri-
name: 1. Bosbi vak
te Zanderij; 2.
Dorpje Brownsweg;
3. Kwamelasamoetoe.
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