JAMAICABOA
JAMAICABOA’S ...

NEDERLANDSE NAAM

Jamaicaboa

FRANSE NAAM

Boa de la Jamaïque
ENGELSE NAAM

Jamaican boa

• Jamaicaboa’s zijn voornamelijk nachtactief;
overdag verschuilen ze zich meestal in de dichte
plantengroei of in een holte.
• Ze zoeken hun prooi met behulp van hun gevorkte tong waarmee ze hun prooi kunnen “ruiken”. Vanuit een hinderlaag slaan ze dan bliksemsnel toe. De prooi wordt gedood door wurging en
dan zoals bij alle slangen in zijn geheel opgegeten, de kop eerst.
• In Jamaica wordt deze slang ook “yellow snake”
of “gele slang” genoemd vanwege zijn kleur: vooraan is de slang geel, verder naar achter toe komen
er zwarte banden die geleidelijk overgaan in volledig zwart zodat het achterlichaam en de staart
zwart zijn.
• Vanwege hun bedreigde status is een internationaal kweekprogramma opgezet door de Europese dierentuinen waaraan Zoo Antwerpen actief
meewerkt.
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Klasse: 		
Reptielen
Orde: 			Schubreptielen
Familie: 		 Schubreptielen
Lengte: 		
tot 2.3 m
Gewcht: 		
tot 5 kg
Max. leeftijd 		
tot 20 j

VERSPREIDINGSGEBIED

De jamaicaboa’s komen enkel voor op Jamaica
(inclusief op Goat Island).

WETENSCHAPPELIJKE
NAAM

Chilabothrus subflavus
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BIOTOOP

Jamaicaboa’s leven vooral in de tropische regenwouden en moerasgebieden van het eiland, maar
worden ook aangetroffen in de drogere bossen aan
de zuidkust.
Ze houden zich voornamelijk op in bomen en struiken, bij voorkeur in gebieden zonder menselijke invloeden. Maar door verlies van woongebied worden
de slangen ook in andere gebieden aangetroffen.

ging ook het aantal jamaicaboa’s sterk achteruit doordat
de mangoesten de jonge slangen opaten. Ondertussen is
de jamaicaboa, samen met vele andere inheemse soorten
bedreigd.
De lokale bevolking bejaagt bovendien deze slang actief,
vanwege de misvatting dat ze gevaarlijk en giftig is.

EEP

Het EEP wordt beheerd door het Natuurhistorisch museum en vivarium in Doornik (België).
Het EEP of European Endangered Species Programme
is een kweekprogramma voor bedreigde diersoorten,
toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten
bij de Europese vereniging voor dierentuinen en aquaria
EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén
dierentuin coördineert het kweekprogramma.

VOEDING

Deze boa voedt zich met ratten, vogels, hagedissen en
andere kleinere dieren zoals vleermuizen, padden en
insecten.

VOORTPLANTING

Jamaicaboa’s zijn ovovivipaar. Dat wil zeggen dat
de vrouwtjes geen eieren leggen, maar dat de eieren zich in het lichaam van het vrouwtje ontwikkelen en er levende jongen geboren worden.
Na een ontwikkelingsperiode (incubatietijd) van 6 à 7
maanden worden 3 tot meer dan 40 jongen geboren. Bij
de geboorte is een jong zo’n 50 cm lang en weegt 15 gram.

BEDREIGD

Er zijn verschillende bedreigingen voor deze slangensoort.
Enerzijds is er de ontbossing voor landbouw, bewoning
en andere menselijke activiteiten. Ook het afbranden van
suikerrietvelden veroorzaakt sterfte.
Daarnaast is er ook een grote impact van door de mens
geïntroduceerde soorten zoals honden, katten en mangoesten. Deze laatste werden geïntroduceerd om de rattenplaag in de suikerrietvelden te bestrijden. Ze hadden
effectief een impact op de rattenpopulaties, maar helaas
ook op heel wat inheemse soorten reptielen en vogels. Zo
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