
AANVULLENDE GEGEVENS OP HET ARTIKEL "DE SLANGEN 
VAN SURINAME, DEEL II, DE FAMILIES ANILIIDAE EN 
BOIDAE". 

( zie "Li tteratura Serpentium", Vol. 2, no. 3 blz. 
123). 

Door A. Abuys, Jukwerderweg 31, 9901 GL Appinge
dam. 

Inhoud: De bruine regenboogboa ook in Suriname - De 
eerste waarneming en vangst in Suriname - Vind
plaats in Suriname - Verspreiding. 

DE BRUINE REGENBOOGBOA OOK IN SURINAME!!! 

Wetenschappelijke naam 
maurus Gray, 1849. 

Nederlandse naam 
Maximum lengte 

Epicrates cenchria 

Bruine regenboogboa 
ca. 180 cm 

SCHUBGEGEVENS (Roze, 1966) 
Supraoculare 2 
Preoculare 2 
Postoculare 5 
Suboculare n.a.w. 
Loreale in 2 rijen (bovenste rij met 2 en 

Supralabiale 
Sublabiale 
Temporale 
Dorsale 
Ventrale 
Subcaudale 
Anale 

de onderste rij met 5 schubben) 
12 of 13 
14-16 
n.v.t. 
46-53 (middenlichaam) 
225-245 
47-56 (in 1 rij) 
enkel 

Kenmerken: volwassen exemplaren z1Jn dorsaal bruin 
tot donkerbruin. Niet al te oude dieren hebben dor-
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saal een vage tekening van iets lichtere ronde 
vlekken. De jongen (pas geboren tot halfwas) hebben 
een duidelijk zichtbare tekening van ronde licht
bruine vlekken die elkaar meestal niet raken. Late
raal is de basiskleur crème of beige met donder
bruine streepvlekken. Bij het ouder worden ver
vaagt de tekening om uiteindelijk min of meer te 
verdwijnen. 
Ventraal is deze soort vuilwit van kleur. Vergele
ken met Epicrates cenchria cenchria is Epicra-
tes cenchria maurus lang niet zo spectaculair in 
kleur en tekening. 

DE EERSTE WAARNEMING EN VANGST IN SURINAME 

Tot september 1975 zijn er naar mijn weten geen 
meldingen geweest van het voorkomen van deze onder
soort in Suriname, September 1975 reed ik met 2 

Foto 1. EpicPates cenchna mau~us. Foto: A. Abuys. 
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leden van de vereniging "LACERTA" over de kustweg 

in de buurt van het plaatsje Nickerie. Het was. ca. 
21.30 uur toen wij opeens een slang de weg over 
zagen steken. Dicht bij het diertje gekomen, her
kende ik het direct als een Epicrates cenchria 
spec., echter wel met een tekening die ik nog niet 
eerder was tegengekomen. Nadat ik jaren later in 
Nederland de jongen van een Epicrates cenchria 
maurus van dhr. P. Stoel had gezien, was ik er 
zeker van dat het exemplaar van Nickerie ook een 
Epicrates cenchria maurus was. Het slangetje van 
Nickerie was toen ook nog maar halfwas en had na
genoeg dezelfde tekening en kleur als een aantal 
jongen van een Epicrates cenchria maurus van dhr. 
P. Stoel. 

VINDPLAATS IN SURINAME 

Als eerste exemplaar in de kuststreek bij Nickerie 
(A. Abuys, N. Reyst en F. Ensinck; 1975). 

VERSPREIDING 

Midden-Amerika, van Costa Rica tot en met Panama; 
in Zuid-Amerika alleen in Noord-Colombia en in 
Venezuela; verder op de eilanden Trinidad, Tobago, 
Margarita en zeer waarschijnlijk langs de kust
streek van de drie Guyana's. 
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