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G. M. M. F o eke m a 
Wouwermanstraat 38 hs, Amsterdam. 

Enkele notities over Coral/us enydris ( slanke 
boomboa), met een verslag over verzorging 
en gedrag van drie Coral/us enydris cookii 
in een huiskamerterrarium 

lngezonden september 1973. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - nomenclatuur - de soor
ten binnen het genus Corallus - waarnemingen in de 
natuur - mijn drie exemplaren - voeding - huisves
ting - gedrag in het terrarium - voortplanting - con
clusies - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Gedurende vijf jaar heb ik enkele slanke 
boomboa's, Coral/us enydris, in het terrarium 
gehouden. 
Coral/us enydris is een uitgesproken boom
bewoner. De dieren zijn lang en slank; bij 

Fig. 1. Corallus enydrls. Foto : Foe k em a. 

een Iichaamslengte van 1,5 tot 2 meter is de 
doorsnede van het Iichaam slechts enkele 
centimeters. Vooral de hals is dun, de brede 
kop is er scherp van onderscheiden. De kop 
is erg markant (fig. ,1), ondermeer door de 
grote ogen en de gedeeltelijk gewelfde lip
schilden, waartussen gevoelige groeven lig-

--------~----~-------------
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Fig. 2. Corallus enydrls, plaat Ill ul t livre 7 van de 
' lconographie generale des ophidiens' van Jan en 
S o r d e I I i. Afmeting van het origineel 26 bij 19 em. 
De gehele ' lconographie' bestaat uit 300 van derge
lijke afbeeldlngen die tussen 1860 en 1881 warden 
uitgegeven. G. J an was zooloog, F. So r de I I l 
tekenaar. Foto: Artis-bibliotheek. 
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gen. Inplaats van een verdere beschrijving 
te geven, voeg ik aan dit artikel een gravure 
van Coral/us enydris toe waarop Iicbaams
bouw en beschubbing tot in fijne details zijn 
te zien {fig. 2). 
Zowel kleur als tekening zijn erg variabel. 
Onder gelmporteerde dieren komt donker
bruin met geelbruine tekening, waarbij de · 
staart overwegend zwart is, het meest voor 
(fig. 3). Ook exemplaren die van kop tot 
staart effen geelbruin zijn komen vee) voor. 
Geelbruine exemplaren die ik zag waren 
soms getekend met onregelmatige groepjes 
zwarte stippen. 
Eenmaal zag ik een effen oranjegeel exem
plaar met donkere roodbruine vlekken op 
een paarsachtige ondergrond (fig. 5), eenrnaal 
twee bijna witte exemplaren met donker
bruine vlekken (fig. 6) en eenmaal een effen 
bronskleurig exemplaar (fig. 7). In de Iite
ratuur wordt nog roodbruin als grondk!eur 
gemeld (P e t e r s, 1961) en grijsgroen 
(Beebe, 1946). 
De dieren zijn zeer alert. Als een springveer 
kan de lange bals uitschieten en in een flits 
wordt er gebeten, soms twee of drie maal 

snel achter elkaar. De voorste Ianden zijn 
bijzonder lang. 

In dit artikel wil ik in de eerste plaats mijn 
terrariumervaringen met Corallus enydris 
meedelen. Enkele opmerkingen over nomen
clatuur en over de verschillende soorten en 
ondersoorten binnen bet genus Corallus lij
ken me nodig omdat daarover verwarring 
bestaat. Ook zal ik in een paragraaf samen
vatten wat er aan observaties in de natuur 
over Coral/us enydris is gepubliceerd. 

NOMENCLATUUR 

In tamelijk recente literatuur zijn zowel de 
genusnamen Boa en Coral/us als de soort
namen lzortulanus en enydris voor de slanke 
boomboa gebruikt. De verwarring is terug 
te voeren tot bet begin van de binominale 
nomenclatuur: de tiende editie van 'Systema 
Naturae' van Linn a e us (1758). In dat 
werk worden onder bet genus Boa de namen 
enydris en lzortulana gegeven aan twee exem
plaren van dezelfde soort. De keuze van 
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enydris verdient de voorkeur omdat deze 
naam gekozen is in beide checklists die er 
van de familie Boidae bestaan (S t u II, 1935 
en S t i m s o n, 1969). 

Wat de genusnaam betreft is volgens de in
ternationale regels voor zoologische nomen
clatuur Cora/Ius geldig. L i n n a e u s ge
bruikte de genusnaam Boa voor aile soorten 
boa's. S t u I I stelde in 1936 dat de naam 
Boa aan de boomboa's toevalt en dat de ge
wone boa daarom Constrictor constrictor 
moet heten in plaats van Boa constrictor. 
Vooral in Amerikaanse literatuur uit de ja
ren '40 en '50 wordt dit gevolgd. Een voor
beeld is bet bekende boek van S c h m i d t 
en Inger (1958, De wereld der dieren, rep
tielen), waarin gesproken wordt over Con
strictor constrictor, Boa canina, Boa hortu
lana en Boa cookii. De geldige namen zijn 
echter Boa voor de gewone boa constrictor 
en Cora/Ius voor de boomboa's; dit wordt 
uiteengezet door F o r c a r t (1951) in een 
reactie op S t u II 's checklist. De argumen
ten van F o r c a r t zijn algemeen aanvaard. 

Als Nederlandse namen verdienen m.i. de 
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namen greene boomboa voor Corallus cani
nus en slanke boomboa of bruine boomboa 
voor Cora/Ius enydris verre de voorkeur, 
omdat ze adequatere informatie inhouden 
dan de alternatieven. De namen greene 
hondskopboa enz. zijn slechts met de nodige 
fantasie van toepassing. Voor Cora/Ius eny
dris bestaat ook nog de naam tuinboa als 
vertaling van Corallus hortulanus. Maar de 
soortnaam hortulanus is een te verwerpen 
synoniem van enydris, hetgeen de naam tuin
boa haar basis ontneemt. 
De L '~am bruine boomboa heeft bet nadeel 
dat een aantal van de dieren niet bruin zijn, 
de naam slanke boomboa is altijd van toe
passing. Enydris is een stuk slanker dan de 
andere Corallus-soorten. De naam Cooks
boomboa voor de ondersoort Coral/us eny
dris cookii is goed. 

DE SOORTEN BINNEN HET GENUS 
CORALLUS 

Het genus Cora/Ius wordt gevormd door 3 
soorten: caninus, annulatus en enydris. Er is 
geen vierde. soort hortulanus; zoals a! opge-



Fig. 5. Corallus enydrls, violet exemplaar met don
kerbruine tekening . Foto: Foe k em a. 

merkt is hortulanus een synoniem van eny
dris. Aile drie de soorten zijn boombewo
nend, hebben groeven tussen gewelfde lip
schllden en bezitten erg lange voorste tanden. 

. Coral/us caninus is een zeer bekende slang. 
Hij is eenvoudig te onderscheiden doordat 
hij prachtig groen van kleur is, de lippen en 
de buik zijn gee!. Nog fraaier aan deze slang 
is de elegante manier waarop hij zich oprolt 
en in de takken rust. Coral/us caninus wordt 
normaliter niet Ianger dan 1,5 meter maar 
is bij die lengte een fors dier, ongeveer zo 
dik als. een pols en met een kop die zeker 
5 em lang is. De welving van vooral de acb
terste lipschilden, kenmerkend voor het bele 
genus, is bij caninus bet meest gepronon
ceerd. Het verspreidingsgebied is noordelijk 
Zuid-Amerika ten oosten van bet Andes-ge
bergte. 

Coral/us annulatus is een slecht bekende 
soort. ilij is niet zo fors als caninus en niet 
zo slank als enydris. AJs kleuren worden in 
de literatuur bruin, violet eo askleurig ge
noemd. Van enydris is deze soort ondubbel
zinnig te onderscbeiden door de elkaar niet 

rakende neusscbilden en bet kleinere aantal 
staart<>chubben. I;:r zijn van annulatus twee 
ondersoorten beschreven (R e n d a b I en 
Vester g r en, 1941) maar de geldigbeid 
daarvan wordt betwijfeld. Het verspreidings
gebied is zuidelijk Midden-Amerika en 
noordelijk Zuid-Amerika ten westen van de 
Andes. 

Coral/us enydris tenslotte komt zowel ten 
westen als ten oosten van de Andes voor. 
Hij is slanker dan de andere twee. De kleur 
is zeer variabel. Verscbillen in bescbubbing 
tussen enydris en de twee andere soorten be
treffen ondermeer de nasalia (de scbilden 
waarin bet neusgat zit) en het aantal staart
schubben. Aileen bij enydris raken de twee 
nasalia elkaar. Het aantal staartscbubben is 
bij caninus 64 tot 79, bij annulatus rood 81 
en bij enydris 101 tot 121; de slankheid van 
enydris gaat samen met een relatief langere 
staart. 
Er worden twee ondersoorten onderscbeiden, 
Coral/us enydris enydris en Coral/us enydris 
cookii. Het verschil dat normaal gehanteerd 
wordt (BouIe n g e r, 1893; Peters en 
0 r e j a· s-M i ran a, 1970) is bet aantal 
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rijen schubben rond bet Iichaam: 51 tot 59 
bij e. enydris en 30 tot 47 bij e. cookii. De 
grote variatie in kleur en tekening die ik 
eerder beschreef houdt geen duidelijk ver
band met de verdeling in ondersoorten. 
Ondersoorten kunnen niet sympatrisch zijn. 
De grens tussen bet verspreidingsgebied van 
de twee ondersoorten wordt voor een groot 
dee! gevormd door de Andes, maar niet he
lemaal. Corallus enydris enydris komt ten 
westen van de Andes voor maar ook in het 
noorden en het centrum van Venezuela 
(R o z e, 1966) en in (het noorden van?) 
Brits Guyana. Corallus enydris enydris is 
in bet zuiden van Venezuela gevonden 
(R o z e, 1966) en wordt verder gemeld uit 
bet Amazone-bassin en de Guyana's. Mis
schien dat de grens tussen de twee onder
soorten behalve door Venezuela en Brits 
Guyana ook door Suriname loopt. 

WAARNEMINGEN IN DE NATUUR 

Hierover heb ik twee bronnen kunnen vin
den: B e e b e (1946) en S t e m m I e r en 
V e s e I y (1968). 
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B e e b e schrijft over expedities naar Kar
tabo (in bet noorden van Brits Guyana) en 
Caripito (noord-oost Venezuela). Op beide 
plaatsen werden twee Coral/us enydris ge.
vangen. Twee ervan werden in de takken van 
borneo gevonden, van de andere twee wordt 
de plaats van aantreffen niet vermeld. 
B e e b e concludeert dat bet uitgesproken 
nachtdieren en boombewoners zijn. Af en 
toe moeten ze wei op de grond komen omdat 
in de maag van een van de dieren twee 
Elachistocleis· ova/is bicolor werden gevon
den, een grondbewonende kikker. Interes
sant is nog te vermelden, dat de dieren van 
dezelfde vindplaats in kleur verschilden 
(Kartabo: effen bruin resp. grijsgroen met 
vlekken; Caripito: Iicht roodbruin resp. effen 
olijfgroen, op achterlichaam overgaand in 
Iichtbruin). Het is dus kennelijk niet zo dat 
in een bepaald gebied slechts een van de 
kleurvarianten voor kan komen. 

S t e m m I e r en V e s e I y schrijven over 
een expeditie naar de Orinoco-delta in Ve
nezuela. In J.O dagen werden 27 Coral/us 
enydris verzameld, ze werden aile 's nachts 
met behulp van sterke lampen in boomkrui-



nen gevangen. Het waren allemaal effen 
bronskleurige exemplaren. 

In afzonderlijke publikaties geeft B e e b e 
(1925, 1943) informatie over bet klimaat in 
Kartabo en Caripito. Caripito kent de groot
ste seizoenversebiUen. In bet natte seizoen 
varieert de luebttemperatuur er van 30 
(15.00 uur) tot 23° C (5.00 uur), de relatieve 
voebtigheid van 50 tot 850/o. In bet droge 
seizoen zijn deze eijfers 33 tot 21° C en 20 
tot 650/o. Voor Kartabo worden niet de over
eenkomstige gegevens verstrekt, de versebil
len daar zijn eebter kleiner, zowel tussen de 
seizoenen als binnen bet etmaal. Het gemid
delde dagelijkse temperatuurmaximum is 
29° C, bet gemiddelde dagelijkse minimum 
23,5° C. De relatieve luehtvoehtigbeid is er 
steeds boger dan 750/o. AI deze cijfers moeten 
met reserve worden bekeken voor wat betreft 
bet mieroklimaat waarin dieren Ieven. 

MIJN DRIE EXEMPLAREN 

Mijn eerste Coral/us enydris cookii ko'ebt ik 
mei 1968 in Duitsland. Ook in Nederland 

Fig . 7. Corallus enydrls, ellen bronskleurig exem
plaar. Foto : M e e I d ij k. 

zijn de dieren ineidenteel te koop. Bij bet 
geworstel tijdens het vastpakken stulpte bet 
dier een van de paarsblauwe penes uit, zodat 
ik zeker wist dat bet een mannetje was. Het 
was een donkerbruin exemplaar met mooie 
beige vlekken, de staart was bijna zwart, de 
sporen (rudimentaire aehterpoten) zwart. Bij 
aankoop was bet dier 135 em lang. Een half 
jaar later werd 150 em gemeten bij een 
liebaamsgewiebt van 450 gram. Het dier was 
toen kennelijk volwassen. Hij groeide nog 
langzaam door tot ongeveer 170 em. 

Het tweede exemplaar, ook een cookii, 
koebt ik maart 1969. Het was een balfwas 
wijfje van ongeveer 1 meter lang, verder in 
dit artikel ~-1 genoemd. Dit dier was wat 
donkerder dan bet cJ, verder waren kleur 
en tekening gelijk. Drie maanden na aan
komst werd 125 em gemeten, januari 1970 
ruim 150 em. Daarna trad stagnatie in de 
groei op wegens bet niet kwijtraken van 
eieren en jongen. Het dier bleef nog drie 
jaar in Ieven zonder te groeien, het stierf 
augustus 1973. 

Mijn derde exemplaar, wederom een cookii, 
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arriveerde maart 1970. Dit was een zeer groot 
wijfje, ~-2, effen geelbruin van kleur, meer 
dan 200 em lang, gewicht 1300 gram. No
vember 1972 stierf dit dier aan eileideront
steking. 

Na de dood van beide wijfjes besloot ik 
voorlopig mijn pogingen deze soort te hou
den op te geven en verkocht ik bet nog steeds 
in goede conditie verkerende cJ aan een 
Lacerta-lid. Aan dit besluit lag geeo twijfel 
aan de houdbaarheid van de soort ten grond
slag; de houdbaarheid is m.i. na mijn erva
ringen nog een geheel open vraag. 

VOEDING 

Algemeen wordt aangenomen dat Coral/us
soorten zich in de natuur in de eerste plaats 
met vogels voeden, de bijzonder lange voor
tanden zouden daar een aanpassing voor zijn. 
Uit de vondst van B e e be (1946, hierboven 
reeds gemeld) blijkt dat ook kikkers worden 
gegeten. Het zou mij niet verbazen als ook 
hagedissen tot de normale prooi blijken te 
behoren. Ik probeerde uiteraard te voeden 

Fig . 8. Corallus enydrls cookll 0 eel een muis. 
Foto: Foe k em a. 
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met muizen, hetgeen zonder inschakelpro
blemen lukte. 

Mijn eerste Cora/Ius enydris cookii, bet cJ, 
vervelde drie weken na aankomst. De dag 
daarop accepteerde bet dier voor het eerst 
een witte muis. Sindsdien werd er gemiddeld 
ongeveer een maal per week een muis ge
geten, meer wilde hij niet hebben. Volwas
sen muizen bleken net bet goede formaat 
prooi. Zoals reeds gemeld was dit dier al 
bijna volwassen en groeide nog maar weinig. 
Na een half jaar, december .1969, weigerde 
hij plotseling zijn wekelijkse muis, pas eind 
april 1970 ging hij weer eten. Deze voedsel
weigering herhaalde zich december 1969 -
juni 1970. Daarna ging de regelmaat er uit. 
Sinds juni 1970 nam hij soms een muis per 
maand, soms 5 muizen per maand, soms 
werd er een maand gepauzeerd. Voedsel
weigeringen van meer dan twee maanden 
kwamen niet meer voor. In 1971 werden in 
totaal 12 muizen gegeten, in 1972 in totaal 
13. Eenmaal werd een jonge rat (75 gram) 
gegeten die eigenlijk voor een andere slang 
was bedoeld. 
Onregelmatige voedselopname is naar mijn 



Fig. 9. Corallus enydrls cookll, 9 -1 In slagpositie. 
Foto : Foe k em a. 

ervaring norm~al bij goed doorvoede vol
wassen boa's en pythons. De lange voedsel
pauze'S in winter en voorjaar hingen samen 
met copulatiedrift. De vraag dringt zich op 
of het dier, door in de winters van 1971 en 
1972 af en toe te eten, zijn jaarlijkse ritme 
na twee jaar verblijf in gevangenschap had 
verloren. 

Het halfwas ~-1 accepteerde een week na 
aank<'"1St de eerste muis. Yervolgens kreeg 
en accepteerde ze iedere 4 a 5 dagen een 
muis. Na ruim een jaar werd er van juni 1970 
tot december 1970 gevast, daarna wersJen er 
nog slechts ongeveer 10 muizen per jaar ge-

geten terwijl het dier meer en meer verma
gerde. Dit was het gevolg van afgestorven 
jongen en eieren in het lichaam, zomer 1970 
had een bevalling plaats moeten hebben. 

Het grote ~-2 accepteerde 4 dagen na aan
komst een muis. Muizen waren onhandig 
klein voor dit dier, in het vervolg werden 
haar jonge ratten van ongeveer 100 gram 
aangeboden waarvan er 1 of 2 per maand 
werden gegeten. Zelfs een rat van 250 gram 
bleek dit dier, zij het met grote moeite, aan 
te kunn_!!n. Van augustus 1971 tot januari 
1972 werd voedsel geweigerd, mogelijk we
gens zwangerschap. Aan dit dier werd twee 
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maal een kuiken van enkele dagen oud aan
geboden, een maal met succes. 

HUISVESTING 

Wat de huisvesting betreft kan ik slechts 
een ding zeker zeggen: dat Corgllus enydris 
bet best op zijn plaats is in een hoog terra
rium met een wirwar van dunne en dikkere 
takken. Voor bet overige beschrijf ik bier
onder de omstandigheden waaronder ik de 
dieren hield zonder te willen suggereren dat 
die goed zijn. Dit laatste zou ik pas kunnen 
beweren als de dieren zich bij mij hadden 
voortgeplant. 

Tot zomer 1971 hadden mijn boomboa's een 
terrarium van 140 bij 60 em, grootste hoogte 
150 em. Door de positie van dit terrarium 
ten opzichte van een kachel varieerde de 
luchttemperatuur .bovenin van 27 tot 31° C, 
onderin van 22 tot 26° C. Ik vond dit te 
warm, maar ik had de temperatuurregeling 
slechts gedeeltelijk in de hand. Er was geen 
stralingsbron in bet terrarium. Tijden van 
voedselweigering uitgezonderd zaten de die
ren steeds bovenin. Het terrarium had een 
waterbassin met water van 22 tot 25° C. 
Slechts hoogst zelden lag een van de dieren 
enkele uren of een dag in bet water. Be
halve met een takkenwirwar was bet ter
rarium ingericht met enkele kunstplanten, 
niet omdat ik ze mooi vond, maar opdat de 
dieren zich wat veiliger zouden voelen. 
Echte planten in bloempotten werden in bet 
begin geprobeerd maar gingen langzaam 
dood. Het terrarium had gee~ bodemgrond, 
de vloer bestond uit gelakt spaanplaat. Een 
gedeelte van dit terrarium is te zien op fig. 
12 en 13. 

Zomer 1971 verhuisde ik en werd een nieuw 
terrarium gebouwd waarin bet compartiment 
voor de boomboa's 60 bij 110 em groot werd, 
hoogte 145 em. Het enige echte verschil met 
bet vorige terrarium waren de temperatuur
condities. In dit terrarium varieerde de tem
peratuur bovenin van 22 tot 27° C, onderin 
van 18 tot 22° C, de temperatuur van bet 
water in bet bassin was 18° C. In dit ter
rarium konden de dieren 'zonnen' dicht on
der twee TL-buizen waar de luchttempera
tuur 30° C werd, maar dit deden ze weinig. 
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Ook bier zaten ze overwegend in de takken 
hoog in bet terrarium. 

De luchtvochtigheid was in beide terraria 
niet te regelen en was, afgezien van de enkele 
uren na een wekelijkse besproeiing met een 
plantenspuit, laag. Ook de temperatuur was 
moeilijk regelbaar. Bij andere soorten slan
gen, met name bij Boa constrictor, heb ik 
met redelijke waarschijnlijkheid kunnen 
constateren dat temperatuur noch vochtig
heid erg kritische factoren zijn. Daarop was 
mijn nonchalance op deze punten ten aan
zien van Corallus enydris gebaseerd. Of deze 
nonchalance gerechtvaardigd is weet ik niet. 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 

Het gedrag van mijn drie dieren was in grote 
lijnen gelijk. 
Overdag lagen de dieren opgerold hoog in 
de takken. Hun houding daarbij mist de 
elegance van Cora/Ius caninus. Het prettige 
van bet verblijf in de takken voor de ter
rariumhouder is, dat de dieren steeds te zien 
zijn; niet-boombewonende boa's en pythons 
verstoppen zich overdag in een nauwe schuil
plaats. Verblijf op de terrariumbodem om 
te rusten kwam vrijwel uitsluitend voor tij
dens perioden van voedselweigering. De 
dieren zochten nauwelijks stralingsbronnen 
op. In bet tweede terrarium konden ze dit 
doen, maar ook a1s bet eens een enkele keer 
kouder was werd bet niet nadrukkelijk ge
daan. Ze lagen net zoveel op plaatsen onder 
de T.L.-buizen alsop de andere hoge plaat
sen in bet terrarium. 
Hun activiteit ontplooiden de dieren 
's avonds als bet T.L.-licht uit was en een 
schemerlampje van 15 watt in bet terrarium 
brandde. Ecbt actief werden ze pas als ook 
dit schemerlampje uit ging. Als ze honger 
hadden kropen ze dan rustig rond, ook over 
de bodem maar vooral door bet takkenwerk. 
Ze dronken uit bet waterbassin, dikwijls han
gend aan een tak boven bet bassin. 

De dieren werden normaliter bij schemerlicht 
gevoed. Meestal werd de muis of rat in de 
buurt van de slang op de takken gezet, als 
de slang, trek had was bet grijpen van de 
prooi dan een kwestie van seconden. Het 
grijpen, wurgen en slikken onderscheidt zich 



niet van andere boa's. Een prooi op de bo
dem van het terrarium werd vanuit de 
takken opgepikt. De dieren manipuleerden 
heel handig met hun prooi tijdens het slik
ken. Vooral de slanke hals moet dikwijls re
latief erg grote krachtinspanningen leveren. 
Een maal raakte S?-1 in een knoop tijdens 
het slikken, het dier stoorde zich in het ge
heel niet aan deze simatie. Zij ging gewoon 

exomplaar als 

door met slikken. Door langs haar eigen 
lichaam te ' lopen' schoof de knoop naar 
achteren. Toen de muis er in zat trok zij kop 
en de hele hals tcrug en ontwarde zo de 
knoop. 

De dieren zijn alert en vooral erg nerveus 
vergeleken met ander boa-soorten. Ze wen
nen niet aan bet schoonmaken van bet ter-
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rarium en brengen steeds hun hals in een 
S-bocht (fig. 9). Snel schieten ze uit en bij
ten als men met de hand binnen slagbereik 
komt. Het rustig vasthouden van een dier is 
onmogelijk, ze bijten en proberen voortdu
rend de greep te ontworstelen. Tijdens het 
eten schrikken ze vlug, aileen tijdens bet 
wurgen zelf niet. Schrikken ze na bet wur
gen nog voor ze met slikken begonnen zijn 
dan verplaatsen ze zich, zo mogelijk naar bo
ven, en voeren daarbij de dade prooi in een 
kronkel mee. Schrikken ze tijdens het slik
ken dan werken ze de prooi snel terug en 
Iaten hem vallen. 

VOORTPLANTING 

Eenmaal heb ik kennis genomen van een ge
boorte bij Coral/us enydris. De heer F r a n t
z en (Amsterdam) kocht in maar 1970 een 
juist ge"importeerd wijfje waarvan hij ver
moedde dat bet zwanger was. Op 12 juni 
werden 8 jongen geboren, tesamen met drie 
onbevruchte eieren. De jongen wogen 20 
a 25 gram en waren 45 em lang, figuur 11 
geeft een idee van hun grootte. Twee weken 

Fig. 11. Corallua. enydrts, jong van twee dagen oud. 
Foto: Foe k em a. 
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na de geboorte vervelden de jongen. Ook na 
de vervelling wilde bet jong dat ik thuis had 
niet eten. Aangeboden werden nestjonge 
muizen en kleine bruine kikkers. Een nest
jong muisje dat werd gedwangvoerd werd 
12 uur la ter uitgebraakt. Het slangetje stierf 
teen het 6 weken oud was. Ook aile andere 
jongen gingen ten grande. 

Dan nu de sexuele activiteit van mijn dieren. 
De voedselweigering van het d die in de
cember 1968 began bing naar alle waar
schijnlijkheid sam en met de paartijd (geboor
te in juni impliceert paring rend januari). 
Het dier was teen nog aileen. Het jaar daar
op staakte bet mannetje weer in december de 
voedselopname en de eerste paging om met 
het inmiddels gearriveerde ~ te paren wer
den waargenomen op 3 januari. In februari 
werden vele pogingen waargenomen. De pa
ringen vonden steeds plaats in de takken. 
Duidelijk kon worden waargenomen dat bet 
d het ~ met zijn sporen krabde. Een van de 
copulaties is te zien op fig. 12-13. Tijdens de 
paartijd lag het d vee! op de bodem. Na 
de paringen werd ~-1 dikker en ik twijfelde 
niet aan zwangerschap. De hele volgende 



Fig. 12-13. Corallus enydrls cookll in copula. Foto's: 
Foe k em a. 

zomer wachtte ik gespannen af, maar er 
kwam niets. Later werd het steeds duidelijker 
dat de jongen er wei waren maar niet werden 
geboren. Ze zakten naar achteren in het · 
lichaam en werden daar hard. Duidelijk wa
ren hoekige bobbels in het achterlijf te voe
Ien en later, toen het dier vermagerde, ook 
te zien. Het ~:er sukkelde tot augustus 1973, 
toen stierf het. In het achte rlijf vond ik 4 
hard geworden en gedeeltelijk met een kaas-

achtige substantie omgeven jongen, 5 on
bevruchte eieren die ongeveer even groot 
waren als een opgerold jong en 2 vee! klei
nere onbevruchte eieren. 

Bij bet grote gele ~-2 Iiep een en ander niet 
beter af. Dit dier kwam in juni 1970 uit de 
quarantaine bij de andere twee dieren. Er 
werd met paren niet netjes tot de winter ge
wacht: in augustus werd voor het eerst een 
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copula met dit wijfje waargenomen. Tekenen 
van zwangerschap volgden niet. In 1971 
werden copulaties gezien in de maanden sep
tember en november. Hierop werd ~-2 wei 
dikker maar een geboorte, die toch zeker 
mei 1972 had moeten plaatsvinden, bleef 
uit. November 1972 stierf ze. Uit sectie bleek 
dat de eileiders enorm waren opgezwollen 
en gevuld met een necrotische brei, waarin 
overigens geen jongen werden onderschei
den. 

CONCLUSIES 

Ik vind Corallus enydris een aantrekkelijk 
terrariumdier, onder meer omdat hij een 
boombewoner is, muizen eet, niet zo groot 
wordt en erg alert is. Een andere vraag is of 
bet een goed boudbaar terrariumdier is. Ver
dere pogingen met deze dieren te kweken 
zullen moeten uitwijzen of ik aileen maar 
pecb beb gebad, of mijn terraria niet de 
goede condities boden, of dat voortplanting 
in gevangenscbap niet goed realiseerbaar is. 
Met name bet grootbrengen van in gevan
genschap geboren jongen zou nog · een hin
dernis kunnen ·blijken. Pas als ook dat reali
seerbaar blijkt kunnen we van een houdbaar 
terrariumdier spreken. Andere artikelen over 
Corallus enydris in bet terrarium (P e t e r s, 
1961; Stemm I e r en V e s e I y, 1968) zijn 
zeer bescbeiden van opzet en geven omtrent 
bet probleem dat ik bier opwerp geen in
formatie. De houdbaarheid van Corallus 
enydris blijft dus een open vraag. In de ter
rariumliteratuur zijn wei heel wat artikelen 
verschenen over bet houden van Corallus 
caninus. Dit lijkt een lastige soort, de auteurs 
zijn tenminste al erg blij als een geimpor
teerd exemplaar met veel moeite enkele ja
ren in Ieven blijft. Corallus enydris lijkt een 
veel gemakkelijker terrariumdier met betere 
vooruitzichten op de volledige levenscyclus 
in gevangenschap. 
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SUMMARY 

Notes are given on Coral/us enydris. The co
lours of this species of tree boa are variable, 
six colour variants are mentioned. 
The generic name Boa is not valid for the 
tree boa's. The specific name enydris is pre
ferable to the synonym hortulanus as it is 
chosen in both check lists of the family 
Boidae. 
The keeping during a 5 year period of three 
specimens is described. Most things went 
well but no living young were produced. 

Llteratuur 

Beebe, W., 1946. Field notes on the snakes of 
Kartabo; British Guiana, and Carlplto, Venezuela. 
Zoologlca (New York) 31, pp. 11-51. 

B o u I e n g e r, G. A., 1895. Catalogue of the snakes 
in the British Museum Volume I. London, Taylor 
and Francis. 

For cart, L., 1951. Nomenclature remarks on some 
generic, namens of the snake family Boldae. Her
petologlca 7, pp. 197-199. 

J a n, G. en F. S o r d e I I I, 1860-66. lconographie 
glm€1rale des ophidlens Tome I. Milaan. 

L I n n a e u s, C., 1.758. Systema Naturae. Stockholm. 

P e t e r s, J. A. en B. 0 r e J a s- M iran d a, 1970. 
Catalogue of the neotropical sqamata: part I, 
snakes. Washington, Smithsonian Institution. 

Peters, U., 1961. Corallus annulatus. DATZ 14, p. 
62. 

R o z e. J. A., 1966. La taxonomla y zoogeografia de 
los ofidlos de Venezuela. Caracas, Universidad 
Central de Venezuela. 

S c h m I d t, K. P. en R. F. Inger, 1958. De wereld 
dar dieren, reptielen. Den ~aag, Gaade. 

S t e m m I e r, 0. en Z. Vesely, 1968. Eine interes
sante Form dar Gartenboa (Corallus enydrls 
ssp. non det.) von Venezuela. Aqua-Terra 5, pp. 
38-39; 

S t i m s o n, F., 1969. Lisle der rezenten Amphibian 
und Reptilian, Boidae. Das Tierreich 89, Berlin, 
Walter de Gruyter & Co. 

stu II, 0. G., 1935. A check list of the family Bol
dae. Proceedings of the Boston Society of Na
tural History 40, pp. 387-408. 



N. M. C h. W I II e m s e n s 
Charles Demeerstraat 45, Brussel. 

Een schildafwijking bij Pseudemys scripta elegans 

lngezonden september 1972. 

In een artikel van H. B o u w h u is (1972) 
werd melding gemaakt van een aangeboren 
schildafwijking bij de op zeer grote schaal 
ingevoerde Pseudemys scripta elegans. 
Sedert enige tijd ben ik in het bezit van een 
jong exemplaar van deze soort, met een 
schild van 7 em diameter, dat de volgende 
afwijkingen vertoont (fig. 1): 

Normaal Dit exemplaar 

Wervelschilden 5 rechts 11, links 12 

Randschilden 11 7 

Ribbenschilden 4 2, voor en achter een, 
in het midden geen 

Fig. 1. Afwijkend rugschild van Pseudemys scripta 
elegans. Tekenlng: W iII ems ens. 

Zeer bijzonder is bier wei bet ontbreken van 
een aantal wervelschilden. De vorm van bet 
rugschild is ronder dan bij normale dieren, 
zoals ook bij het exemplaar van B o u w
h u is. 

SUMMARY 

An abberant carapax (see figure) of a spec
imen of Pseudemys scripta elegans is 
recorded. 

Llteratuur 

B o u w h u I s, H., 1972. 'Een aangeboren schlldafwiJ· 
king biJ Pseudemys scripta elegans'. Lacerta 30, 
pp. 143-144. 

165 



H. M. v a n M e e u w e n 
Roodborststraat 63, Leiderdorp. 

Een opmerkelijk dreiggedrag van 
.Lacerta lepida pater La taste 

lngezonden september 1973. 

Sinds ongeveer een jaar houd ik een man
nelijk exemplaar van Lacerta lepida pater 
(Lata s t e). Het dier werd in augustus 
1972 gevangen op de Tizi 'n Tichka (Ma
rokko, nabij Marrakesj), niet ver van het 
hoogste punt van de pas. Het is een jong 
dier met ecn kop-romplengte van ongeveer 
15 em. 
In zijn terrarium (65 bij 35 bij 35 em, in
gericht met stenen) is hij altijd vrij schuw 
en kruipt weg zodra er mensen in de buurt 

Fig. 1. Lacerta leplda pater tljdens het goolen met 
steentjes. Foto: V a n M e e u w e n. 
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komen. Wil men hem grijpen dan zal hij 
cerst vluchten, maar wanneer dit niet mo
gelijk is valt hij aan, na eerst even met 
opengesperde bek gedreigd te hebben. Hij 
spring! dan en bijt kort toe, om meteen 
weer los te Iaten en weg te bollen. 
Onlangs werd het dier even in cen qua
rantainebakje gezet, daar zijn terrarium 
moest worden gereinigd. Daar toonde hij 
een voor mij njeuw dreiggedrag. Wanneer 
ik met de hand bet glas van dit bakje, 



waarin hij nergens kon wegkruipen, na
derde dreigde hij eerst weer en begon ver
volgens steentjes naar voren te werpen door 
krabbelende bewegingen te maken. Dit ge
beurde steeds met de poot die bet dichtst 
bij de 'aanvaller' was. K warn ik dan toch 
met de hand dichterbij, dan volgde de beet 
en bet weglopen. Om te bijten sprong de 
hagedis zelfs ongeveer 10 em omhoog. 

Het gooien met steentjes is een dreigge
drag waarover ik mij geen eerdere publi
katies herinner. Mogelijk hebben andere 
lezers vergelijkbare ervaringen of ander 
commentaar. 

Boekbespreklng 

SUMMARY 

A male specimen of Lacerta lepida pater 
(Lata s t e) from Tizi 'n Tichka (near 
Marrakesj, Morocco), kept in a terrarium, 
displayed a form of threatening behaviour 
worth mentioning. The lizard, for a short 
time placed in a small terrarium where it 
could neither flee nor hide, would first 
threaten the author upon his aproach with 
an opened mouth, and then by throwing 
small stones into his direction, by means 
of scratching movements with one of the 
forelegs (photo). Finally it would bite, just 
to run away afterwards. 

M.S. Hoogmoed: 'Notes on the herpetofauna of 
Surinam IV. The lizards and amphisbaenians of 
Surinam'. 

Deze publikatie is een proefschrift waar de heer M. 
S. Hoogmoed, conservator van de afdeling Reptielen 
en Amfibieen van het Rijksmuseum van Natuurlljko 
Historie te leiden, op 17 december 1973 op promo
veerde. Het verscheen bij uitgeverij Dr. W. Junk b.v., 
Den Haag. Het omvat 419 pagina's, 81 figuren, 42 
toto's en 30 tabellen. Prijs /100,-. 

Dit is bet vierde deel van H o o g m o e d's 
artikelenreeks over de herpetofauna van 
Suriname, waarvan in 1969 de eerste drie 
delen werden gepubliceerd. In deze reeks 
is bet eerste werk over reptielen, en wei 
over de onderorden Sauria en Amphis
baenia van de orde der Squamata, die be
halve de behandelde onderorden ook nog 
die der ~erpentes omvat. Het is pas sinds 
enige jaren dat de Amphisbaenia door een 
aantal auteurs als aparte onderorde va~ de 
overige hagedissen (in ruimere zin) worden 
behandeld. 
In een algemeen gedeelte wordt min of 

meer uitvoerig aandacht besteed aan een 
aantal aspecten, die in vergelijkbare studies 
maar al te dikwijls nauwelijks of niet aan 
bod komen. De geschiedenis van de studie 
van de Surinaamse hagedissen wordt behan
deld zodat men een overzicht heeft van wie 
er over dit onderwerp hebben gepubliceerd, 
en wanneer. De eerste publikatie waarin 
ook hagedissen figureren is van 1695. Voor 
systematicJ, maar ook voor de meer ge
interesseerde amateur, is de opsomming 
van verzamelaars, met bijzonderheden over 
de personen en hun verblijven, van groot 
belang. Met deze opsomming wordt een 
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door L. B. H o 1 t h u is in 1959 begonnen 
werk voortgezet. Niet aileen kan men uit 
de bier verzamelde feiten gegevens afleiden 
die op etiketten van verzameld materiaal 
nog al eens willen ontbreken, maar ook 
heeft men er een volledig overzicht mee 
van Surinaams materiaal. Een overeenkom
stige behandeling ondergaan de in Suri
name gehouden expedities. 
Een hoofdstuk over de verwantschappen 
van de in Suriname aangetroffen hagedis
senfauna laat zien dat deze voor 60D/o aan
sluit bij die van bet Amazone-bekken; 160/o 
behoort tot de soorten met een grote ver
spreiding en 190/o is, voor zover nu bekend, 
endemisch. 
Uit de bestudering van de verspreiding van 
in savannen levende soorten kwam nieuw 
bewijsmateriaal aan bet Iicht voor de stet
ling dat grote delen van Zuid-Amerika nog 
vrij recent (7000-1000 voor Chr.) bloot 
stonden aan een droogteperiode, tijdens 
welke sprake was van zogenaamde woud
refugia, .waarheen dieren uitweken. Het 
Toemak-Hoemak-gebergte, aan de zuid
grens van Suriname, zou zo'n vluchtgebied 
zijn geweest. 
Verreweg bet grootste deel van bet bock 
wordt in beslag genomen door de syste
matische behandeling van de 40 in Suri
name voorkomende hagedissensoorten en 
van. de drie daar gevonden Amphisbaeni
dae. Dit deel geeft determinatietabellen en 
zo uitgebreid mogelijke beschrijvingen van 
de betroffen soorten: niet aileen (vooral 
systematisch van belang zijnde) beschrijvin-
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gen van morfologie en kleur, maar ook, 
voor zover mogelijk, aantekeningen over 
ecologic, biologic en geografische versprei
d!ng. Acht van de 40 soorten worden voor 
bet eerst voor Suriname vermeld, twee 
nieuwe ondersoorten worden beschreven. 
Het ontbreken van mannetjes werd vastge
steld bij drie soorten en in een deel van de 
populaties van een vierde soort. 
Aile beschrijvingen gaan vergezeld van ver
spreidingskaartjes voor Suriname en van 
foto's en/of tekeningen van de soorten. In 
een klein aantal gevallen zijn de foto's min
der duidelijk dan men zou wensen, onge
twijfeld ten gevolge van bet gebruikte druk
procede, maar de herkenning van de soor
ten ligt in aile gevallen gewaarborgd. De 
tekeningen, overwegend van kopbeschub
bing, zijn nauwkeurig en duidelijk. 
Importen van Surinaamse reptielen en am
fibieen door de handel in terrariumdieren 
behoren niet tot de zeldzame gebeurtenis
sen. Het kan niet anders of vele van de in 
bet besproken werk behandelde soorten 
worden in Nederland in terraria gehouden. 
Door de determinatietabellen en illustraties 
van de soorten enerzijds en door de aan
tekeningen over voorkomen, ecologic en 
biologic anderzijds is dit bock mede van 
grote betekenis voor terrariumhouders, die 
bet tot dusverre zonder een dergelijk groot 
werk over Surinaamse reptielen en amfi
bieen hebben moeten· stellen. 

W. Bergmans 


