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Underwoodisaurus milii  
Mark van IJzendoorn 60 
Underwoodisaurus milii is een Australische gekko die aan een 
duidelijke opmars in terrariumland bezig is. De auteur houdt 
en kweekt milii zelf inmiddels ruim twee jaar en wil met dit 
artikel tegemoet komen aan de tot nu toe enigszins achter-
blijvende informatiestroom over deze gekko.

Omslag: 
Underwoodisaurus milii  
Schoolvoorbeeld van de bij terrariumliefhebbers steeds 
populairder worden Australische gekko’s. Zie het artikel op 
pagina 60.
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Ervaringen met het houden en kweken van de Tanimbar-
blauw tongskink Tiliqua scincoides chimaerea   
S. Kuperus & H.A. Zwartepoorte 48 
Van de Tanimbar-blauwtongskink worden nakweekdieren 
met enige regelmaat aangeboden. De verzorging in gevan-
genschap is echter nog niet eerder beschreven. Beide 
auteurs hebben ervaring opgedaan met de verzorging en 
kweek van deze dieren.

Baardagaam & rugstreeppad: Australische reptielen niet be-
stand tegen Europees paddengif?  
Marianne Hoekstra 68 
Door onaangename ervaringen met baardagamen in een 
buitenterrarium lijkt een waarschuwing tegen onnatuurlijke 
contacten wel op zijn plaats.

Cirkeldans van de kousenbandslang Thamnophis sirtalis  
Bert Verveen & Tjard de Cock Buning 74 
Mythische verhalen over slangen kunnen aan de fantasie zijn 
ontsproten, maar het is ook denkbaar dat er een reëel versch-
ijnsel aan ten grondslag ligt. Het is zelfs mogelijk dat observa-
ties uit prehistorische tijden er de oorsprong van vormen.
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Ervaringen met het 
houden en kweken van de 
Tanimbar-blauwtongskink 

Tiliqua scincoides chimaerea
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Skinken van het genus Tiliqua worden al 
tientallen jaren in gevangenschap gehouden. 
Verreweg de meeste soorten van dit genus 

komen oorspronkelijk uit Australië, Tiliqua scincoi-
des is hiervan de meest bekende vertegenwoordiger. 
In een ver verleden was Australië de belangrijkste 
bron van wildgevangen blauwtongskinken. Toen 
Australië echter jaren geleden alle uitvoer van haar 
inheemse fauna verbood, gingen handelaren op 
zoek naar andere populaties. Indonesië, Irian Jaya 
en Nieuw Guinea werden hierna de voornaamste 
bronnen van wildvang Tiliqua. Het ging hier met 
name om dieren die tegenwoordig Tiliqua gigas 
gigas genoemd worden, maar af en toe werden ook 
ondefinieerbare dieren in de handel aangeboden. 
Over de oorsprong van deze ‘vreemde’ blauwtong-
skinken is de afgelopen jaren veel gespeculeerd 
(van Dijnsen & van Dijnsen, 2001). Een veel 
gehoorde theorie was dat  het zou gaan om com-
mercieel gekweekte hybriden, maar de staat waarin 
de dieren verkeerden liet vaak duidelijk zien dat 
het om wildgevangen dieren ging. Al langer werd 
er gespeculeerd over de taxonomische status van 
deze dieren en werd hier en daar al voorzich-
tig over ondersoorten gesproken (Walls, 1996). 
Pas in het boek van Hauschild et al. (2000) 
wordt een sluitende conclusie gegeven over deze 
importdieren. Twee nieuwe ondersoorten werden 
beschreven: de Merauke blauwtongskink (Tiliqua 
gigas evanescens) en de Tanimbar-blauwtongskink 
(Tiliqua scincoides chimaerea). De benoeming van 
T. s. chimaerea is hierbij extra opmerkelijk te noe-
men, daar het nu de enige ondersoort van Tiliqua 
scincoides betreft buiten het Australisch continent. 
Het verspreidingsgebied van deze ondersoort 
beperkt zich uitsluitend tot de Tanimbar eilanden, 
een groep van ongeveer 30 eilanden welke ruwweg 
tussen Australië en Irian Jaya ligt.
De Tanimbar-blauwtongskink mag zich nu enige 
jaren een zelfstandige ondersoort noemen, ook 
worden nakweekdieren al met enige regelmaat 
aangeboden. De verzorging in gevangenschap is 
echter nog niet eerder beschreven. Omdat beide 
auteurs enige ervaring hebben opgedaan met de 
verzorging en kweek van deze dieren worden hier 
wat zaken uiteengezet.

S. Kuperus 
Heggewinde 81 

8935 PR Leeuwarden 
s_kuperus@hotmail.com

H.A. Zwartepoorte 
Lumeystraat 11-C 

3039 ZM Rotterdam 
henkzwartepoorte@hetnet.nl

Bij de paring wordt het vrouwelijke dier door middel van 

een nekbeet gefixeerd. Foto: H.A. Zwartepoorte
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Beschrijving
Zoals alle blauwtongskinken heeft de Tanimbar-
blauwtongskink een gedrongen bouw. De verhou-
dingsgewijs brede kop en romp worden rondge-
dragen door kleine poten. Veel mensen (met name 
de niet-liefhebbers van deze dieren) verwijzen om 
deze reden vaak naar blauwtongskinken als “wor-
sten op pootjes”. Als het niet zo beledigend klonk 
zou dit niet eens zo’n gekke omschrijving zijn.
Blauwtongskinken kunnen gerust tot de grotere 
hagedissen worden gerekend, binnen het genus 
Tiliqua is de Tanimbar-blauwtongskink echter 
maar een kleine ondersoort (maximale lengte 
ongeveer 45 cm). Uitsluitend op basis van haar 
grootte is T. s. chimaerea uiteraard niet te deter-
mineren, bij de beschrijving door Shea (2000) 
worden dan ook diverse schubtellingen genoemd 
waarmee de dieren kunnen worden onderschei-
den van andere (onder)soorten. Moeilijkheid bij 
deze methode is de status van de kopschubben bij 
een te determineren dier. Pogingen van Kuperus 
om volwassen wildvangdieren op deze manier te 
determineren liepen op niets uit door de grote 
hoeveelheid littekenweefsel op met name de kop 
van deze dieren (zie afbeelding pagina 54/55). Dit 
littekenweefsel is het resultaat van de onderlinge 
agressie die dieren van deze soort kenmerkt. Bij 
latere schubtellingen bij de geboren jongen kon 
inderdaad worden vastgesteld dat het om T. s. 
chimaerea ging. Een ander belangrijk kenmerk van 
T. s. chimaerea is de bruingele kleur die de dieren 
hebben, welke wordt onderbroken door bruine 
dwarsbanden. Gek genoeg is deze kleur en teke-
ning bij de volwassen dieren nauwelijks terug te 
vinden en zijn deze bij beide auteurs voornamelijk 
grijs en zijn dwarsbanden niet, of nauwelijks aan-
wezig. Ook hier geldt weer dat de gekweekte jon-
gen wel uitstekend aan de omschrijving voldoen.

De dieren
Zoals eerder genoemd werd en wordt T. s. chimae-
rea veelal als wildgevangen dier aangeboden in de 
handel. In de jaren negentig zijn de meeste dieren 
van deze soort geïmporteerd. De Rotterdamse 
Diergaarde Blijdorp ontving in deze periode een 
groep in beslag genomen dieren van deze soort. 
Omdat Blijdorp zich meer en meer toelegt op 
bedreigde soorten (o.a. in het kader van inter-
nationale fokprogramma’s) zijn de dieren enige 
jaren later ondergebracht bij particuliere houders. 
Beide auteurs verzorgen nu dieren uit de eerder 

genoemde inbeslagname. 
Een sluitende geslachtsdeterminatie is moeilijk bij 
Tiliqua. Hoewel vaak word afgegaan op de grootte 
van de staartwortel, de kopbreedte en de ‘gezichts-
uitdrukking’ van volwassen dieren is het erg moei-
lijk zekerheid te krijgen over het geslacht van een 
blauwtongskink, zeker wanneer er weinig verge-
lijkingsmateriaal voorhanden is. De Rotterdamse 
Diergaarde heeft met behulp van endoscopie het 
geslacht van de dieren bepaald. Middels deze ope-
ratieve ingreep konden de inwendige geslachts-
organen worden bekeken om uitsluitsel te geven 
over het geslacht van deze dieren. De dieren zijn 
voorzien van een microchip om latere identificatie 
mogelijk te maken.
De volwassen wildvangdieren dragen duidelijke 
tekenen van hun verleden, zowel in het wild als 
later in gevangenschap. Vanwege de ruwe onder-
linge omgang is het niet verwonderlijk af en toe 
een wondje aan te treffen op de kop of in de nek. 
Het vrouwelijke dier dat Kuperus verzorgt heeft 
haar staart grotendeels verloren. De staart is enigs-
zins geregenereerd maar is nu niets meer dan een 
klein stompje. Behalve haar staart mist het dier 
ook haar rechterachterpoot. In haar beweging 
ondervindt het dier hier geen last van, vaak wor-
den achterpoten bij skinken langs het lichaam 
gehouden terwijl alleen de voorpoten lopen.

Huisvesting
De dieren van Kuperus zijn gehuisvest in een 
verblijf van 150x60x50 cm (lxbxh) Deze bak is 
vervaardigd van meubelplaat en heeft alleen aan 
de voorkant glazen ruiten. Na enige wisselingen 
bestaat het bodemsubstraat tegenwoordig uit coco-
peat (een afvalproduct uit de kokosindustrie). In de 
bak bevinden zich verschillende schuilmogelijkhe-
den in de vorm van halve kurkschorsstammen. 
Deze schuilplaatsen zijn bewust vrij nauw, zodat 
altijd maar één dier tegelijk in een schuilplaats kan 
liggen. Hiervoor is gekozen om gevechten tussen 
de dieren zoveel mogelijk te voorkomen. De bak 
wordt verwarmd door een spot van 40 Watt en 
door de warmte van onderliggende terraria. De 
algemene temperatuur van het verblijf ligt gedu-
rende het hele jaar rond de 25°C, ’s zomers ligt 
deze temperatuur hoger, ’s winters enkele graden 

Tanimbar-blauwtongskinken groeien relatief traag. Deze 

afbeelding toont een van de jongen van Kuperus 

 op de leeftijd van twee jaar. Foto: S. Kuperus
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lager. Onder de spot kunnen de dieren zich verder 
opwarmen. 
De dieren van Zwartepoorte worden gehou-
den in een verblijf van 200x130x50 cm (lxbxh) 
welk ook voorzien is van schuifruiten. De verlich-
ting bestaat uit drie TL’s van 33 Watt. De omge-
vingstemperatuur is in de ruimte waar deze bak 
staat  20-25°C. Door middel van een 175 Watt 
persglaslamp wordt plaatselijk een warme plek 
gecreëerd. De bodem bestaat uit turf en schors-
snippers. Schuilplaatsen worden gecreëerd door 
verschillende stukken halve bamboe. Vanwege hun 
teruggetrokken levenswijze lijkt het gebruik van 
UV-verlichting niet bijzonder nuttig, dit wordt 
door beide auteurs dan ook niet gebruikt.
Beide auteurs geven de dieren het gehele jaar een 
constante daglengte van 12 uur licht.
Het klimaat van de verblijven verdient wat 
extra aandacht. Taxonomisch gezien wordt de 
Tanimbar-blauwtongskink nauw verwant geacht 
aan de blauwtongskinken van het Australisch 
vasteland. Deze laatste groep zijn dieren die uit 
vrij droge, open gebieden komen. De Tanimbar 
eilanden lijken klimatologisch echter veel meer 
op Indonesië. De natuurlijke leefomgeving van T. 

s. chimaerea vertoont daarom meer overeenkom-
sten met die van de Nieuw Guinea blauwtong-
skink (Tiliqua gigas gigas). Gorseman (1998) 
beschrijft het belang van een vrij hoge luchtvoch-
tigheid bij zijn T. gigas, iets wat ook bij T. s. chi-
maerea baat lijkt te hebben. De dieren worden bij 
beide auteurs daarom frequent gesproeid (zie ook 
‘voortplanting’). 

Voeding
Op het gebied van voeding zijn blauwtongskinken 
over het algemeen niet kieskeurig. Door T. s. chi-
maerea wordt zowel dierlijk als plantaardig voed-
sel goed gegeten. Dierlijk voedsel heeft duidelijk 
de voorkeur, in het dieet wordt echter getracht het 
plantaardig aandeel de overhand te geven.
De dieren worden gevoerd met insecten (o.a. trek-
sprinkhanen, moriowormen en kakkerlakken), 
huisjesslakken, hondenvoer, jonge knaagdieren 
en fruit. Bladgroenten worden bij Kuperus niet 
graag gegeten, wel wordt bijvoorbeeld andijvie of 
paardenbloemblad gegeten wanneer dit door het 
hondenvoer wordt gemengd. Op dezelfde manier 
worden ook havervlokken en andere vezelrijke 
ingrediënten door het voedsel gemengd. 

Chimaerea-man eet Blaberus. Foto: S. Kuperus
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Het gebruikte hondenvoer is een type met een 
laag eiwit- en vetgehalte dat voor een groot deel 
uit plantaardige ingrediënten bestaat. Hiermee 
wordt vervetting en overbelasting van de nieren 
voorkomen.
De dieren van Zwartepoorte eten ook af en toe 
mee met het vegetarisch dieet van de schildpadden 
waarmee ze het verblijf delen. Dit voedsel bestaat 
uit sla, andijvie, heucobs (dit zijn droge geperste 
pellets bestaande uit circa twintig weideplanten 
en kruiden voornamelijk uit Duitsland) , peen en 
af en toe appel of tomaat. Groenten, fruit en 
insecten worden altijd bestrooid met Miner-All 
outdoor of Gistocal (Kuperus) en calciumlactaat, 
Sporavit of Carmix (Zwartepoorte). De dieren 
zijn altijd voorzien van vers drinkwater, al drinken 
de dieren niet bijzonder frequent.

Gedrag
Zoals eerder vermeld leiden de skinken een vrij 
teruggetrokken leven. Soms warmen de dieren 
zich op onder de warmtelamp, maar vaak is dit 
van korte duur. Verder zijn de meeste dieren 
(zowel de volwassen wildvangdieren als latere 
nakweekdieren) vrij schuw, en bij het betreden van 
de kamer kiezen deze meestal veiligheid van een 
schuilplaats. Deze skinkensoort blijkt onderling 
uitermate onverdraagzaam. Door ons gehouden 
dieren ontlopen elkaar zoveel mogelijk. Wanneer 
ze elkaar tegenkomen is een paar keer blazen of 
een kleine beet voldoende om weer uit elkaar te 
gaan. Vreedzame ontmoetingen zijn zeldzaam. 
Dit is overigens een belangrijke reden om de 
dieren niet te klein te huisvesten. Hoewel de 
dieren niet erg actief zijn bestaat de kans dat 
een klein verblijf te weinig uitwijkmogelijkheden 
heeft waardoor confrontaties onvermijdelijk zijn. 
Zwartepoorte houdt de dieren momenteel 
samen met 0.1 Indotestudo elongata en 1. 0 Kinixys 
speki. Naar deze dieren toe is nooit agressie waarge-
nomen. Bij het hanteren word door de meeste die-
ren veelvuldig geblazen. Enkele dieren (met name 
de jonge nakweekdieren) pogen ook te bijten en 
laten uit verdediging soms ontlasting lopen.

Stimulatie van de voortplanting
In het Indonesisch gebied bestaat er een duide-
lijk seizoensritme dat niet zo zeer gekenmerkt 
wordt door temperatuursverandering, als wel 
door de hoeveelheid regenval. In een artikel van 
Gorseman (1998) wordt reeds het belang aan-

gehaald van met name nachtelijke luchtvochtig-
heid bij Tiliqua gigas gigas. Beide auteurs hebben 
ook met T. s. chimaerea ondervonden dat het 
nabootsen van de regentijd door middel van regel-
matig sproeien paringen lijkt te stimuleren. De 
dieren van Kuperus werden in de Rotterdamse 
Diergaarde vrij droog gehuisvest. Na een eerste 
acclimatisatieperiode werd in de zomermaanden 
begonnen met het opvoeren van de hoeveelheid 
en frequentie van het sproeien (van twee maal in 
de week naar dagelijks vrij grote hoeveelheden). 
Dit alles resulteerde in september tot paringen, 
hoewel het voortplantingsseizoen eigenlijk iets 
later lijkt te vallen (zie ook andere gegevens). 
Ook Zwartepoorte biedt deze stimulans aan, 
en de dieren hebben in twee achtereenvolgende 
jaren jongen voortgebracht na paringen in dit 
kunstmatige regenseizoen. In het jaar 2004 werd 
door Kuperus i.v.m een verhuizing de regenpe-
riode niet systematisch toegepast. Toch kwamen 
de dieren uiteindelijk in het voorjaar van 2005 tot 
paringen. Vermoedelijk hebben ook  veranderende 
temperatuur en/of daglichtlengte (het betreft dan 
omgevingslicht,  terrariumverlichting bleef con-
stant) invloed op de paringsdrift van deze dieren. 

Hemipenisvervelling, afgezet samen met enige ontlasting. 

Foto: S. Kuperus
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Paring en dracht
Bij Kuperus werden enkele weken voor de parin-
gen van 2003 in het verblijf ook de zogeheten 
hemipenisvervellingen aangetroffen. Hitz & 
Ziegler (2000) maken melding van deze hemi-
penisvervellingen bij Tiliqua nigrolutea en Tiliqua 
rugosa aspera. De exacte reden van het afzetten van 
deze vervellingen is ook deze auteurs onbekend, 
wel wordt beschreven dat het verband lijkt te hou-
den met de paartijd van deze dieren. Een van de 
nakweekdieren van 2004 begon op de leeftijd van 
een jaar (nog slechts halfwas) ook met het afzet-
ten van deze hemipenisvervellingen, iets wat het 
dier meerdere keren per jaar doet. (Ettema, pers. 
med.) Dit alles zou dus uitsluiten dat het strikt 
met de voortplanting te maken heeft. Verder lopen 
de hemipenisvervellingen niet synchroon met de 
lichaamsvervellingen. 
Paringen bij beide auteurs werden waargenomen 
over een periode van een week. Bij een paring 
achtervolgt het mannetje het vrouwtje door het 
verblijf. Wanneer het vrouwtje bereid is tot paren 
volgt een paring van enige minuten waarbij het 
mannetje het vrouwtje fixeert met de karakteris-
tieke nekbeet (afbeelding pagina 48).
In de maanden na de paring ontwikkelen de 
vrouwtjes meer en meer een voorkeur voor dierlijk 
voedsel. Met name jonge muizen en ratten worden 
gretig gegeten. Gedurende de dracht worden de 
ouderdieren normaal bij elkaar gehouden. 
De periode tussen waargenomen paringen en de 
uiteindelijke worp varieert in onze waarnemingen 
tussen vier en zes maanden. Uiteraard is niet vast 
te stellen of de waargenomen paringen ook in 
alle gevallen de paringen zijn geweest die voor de 
jongen hebben gezorgd, of dat er later nog andere 
paringen hebben plaatsgevonden (dit is mede door 
de teruggetrokken levenswijze niet onmogelijk). 

De jongen
Jonge blauwtongskinken komen in een vlies ter 
wereld waar ze zichzelf uit dienen te bevrijden. De 
stap die daar op volgt is het opeten van de eigen 
placenta. Deze handeling maakt het makkelijker 
om zonder hinder rond te lopen en vormt tevens 
de eerste waardevolle maaltijd voor de jonge skin-

Volwassen Tiliqua scincoides chimaerea eet een slak. Let 

op de grote hoeveelheden littekenweefsel op de kop. Foto: 

S. Kuperus
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ken. Bij de eerste worp van de dieren van Kuperus 
bleken veel jongen in dit stadium te blijven steken. 
Slechts enkele jongen bevrijdden zich zelfstandig 
uit het vlies, en slechts één jong had zijn placenta 
daadwerkelijk opgegeten. Hoewel diverse jongen 
handmatig uit het vlies bevrijd werden leefden 

na enige uren nog slechts twee jongen. Het jong 
dat zelf de placenta had opgenomen (nr. 1) en een 
verder alert jong dat de placenta nog wel meedroeg 
(nr. 2). 24 uur na de geboorte had jong nr. 2 zijn 
placenta nog niet opgegeten. Om deze toch te ver-
wijderen werd de navelstreng ongeveer 1 cm van 
de buikwand afgebonden met synthetisch garen, 
maar verder werd de placenta niet verwijderd. Die 
middag had jong nr. 1 de placenta van zijn nest-
genoot verorberd en werd de navelstreng alsnog 
doorgeknipt. Jong nr. 2 werd de eerste twee dagen 
tweemaal gedwangvoederd met een mengsel van 
kattenvoer, Gistocal en water uit een injectiespuit. 
De derde dag begon het dier met eten en groeide 
het net zo voorspoedig als diertje nr. 1. Gegevens 
over de kweek van beide auteurs zijn samengevat 
in tabel 1.

Hoewel het aantal meetgegevens niet bijzonder 
groot is (n=6) kan worden geconcludeerd dat 
grote worpen eerder regel dan uitzondering zijn 
bij deze ondersoort. Het geringe formaat van deze 
ondersoort, en de relatief grote worpen resulteert 
in kleine jongen. De afbeelding op deze pagina 
toont een jonge T. s. chimaerea van twaalf dagen 
oud met daarnaast een jonge T. s. intermedia* 
welke slechts vijf dagen ouder is. Duidelijk te zien 
is het enorme verschil in grootte tussen de jongen 
van beide ondersoorten. Opvallend is dat de meest 
recente worpen (2006) bestaan uit een kleiner 
aantal jongen. Mogelijk speelt hier de leeftijd van 

Grootteverschil pasgeboren T.s. chimaerea (links) en T.s. 

intermedia. Foto: s. Kuperus

Tabel 1. Resultaten voortplanting (resultaten van 2 verschillende koppels)

Datum Aantal 
jongen

Aantal 
levende 
jongen

Kweker Opmerkingen

23-05-2002 19 19 Zwartepoorte Een jong beschadigd aan de neus door 
beetwond van vaderdier 

09-06-2003 5 4 Zwartepoorte Een jong mismaakt (afgemaakt). Mogelijk 
ook jongen door vaderdier opgegeten

28-03-2004 15 2 Kuperus Alle jongen volgroeid, slechts enkele 
zelfstandig uit het vlies, slechts een dier 
dat de placenta opgegeten had

17-06-2005 15 15 Kuperus Een dier dat de placenta niet opgegeten 
had. 

10-07-2006 9 9 Kuperus Geen

17-08-2006 11 8 Zwartepoorte De jongen leken wat groter dan andere 
jaren
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beide vrouwtjes een rol. Hoewel geen van beide 
auteurs de jongen heeft gemeten of gewogen lijken 
de jongen van de laatste worp bij Zwartepoorte 
wel enigszins forser te zijn dan die uit eerdere wor-
pen van dit koppel.
Voeding van de jonge dieren bestaat uit een ver-
kleinde versie van het voedsel van de ouderdie-
ren. Met name krekels, jonge kakkerlakken, pas 
vervelde meelwormen, katten- en hondenvoer en 
fruit. In verband met de snelle groei wordt ver-
houdingsgewijs meer dierlijk eiwit en calcium 
verstrekt dan aan de ouderdieren. Jonge dieren 
zijn enorm gretig in hun eetwijze, het is daarom 
niet ongewoon dat de dieren tijdens de maaltijd 
elkaar bijten en proberen het voer af te pakken. Bij 
het ontstaan van grootteverschillen worden jon-
gen daarom naar formaat gescheiden gehouden. 
Afgezien van onderling agressief gedrag verloopt 
de opkweek probleemloos. Opvallend is dat de 
dieren vrij langzaam volwassen lijken te worden in 
vergelijking met andere ondersoorten van Tiliqua 
scincoides. Geslachtsrijpheid lijkt pas op de leeftijd 
van drie jaar in te treden. In tegenstelling daar-
mee produceerde een koppel Tiliqua scincoides 
intermedia* bij Kuperus al twee jongen op de 

Dit dreiggedrag is kenmerkend voor zeer jonge dieren, regelmatig wordt hierbij ook de blauwe tong geheel uitgestoken. Dit 

gedrag verdwijnt meestal na enkele weken. Foto: S. Kuperus

leeftijd van ongeveer veertien maanden! Ook op 
dit gebied lijkt de Tanimbar-blauwtongskink meer 
verwant aan Tiliqua gigas welke ook een tragere 
groei kent (Gorseman, 1998).

Conclusie
De verzorging van Tiliqua scincoides chimaerea lijkt 
niet moeilijker dan die van andere vertegenwoor-
digers van het geslacht Tiliqua. Wel moet rekening 
worden gehouden met het verspreidingsgebied 
van deze ondersoort. Het vochtige klimaat van 
de natuurlijke leefomgeving vertoont veel meer 
parallellen met dat van Tiliqua gigas dan met het 
klimaat waarin andere ondersoorten van Tiliqua 
scincoides leven. Het blijkt niet erg moeilijk de 
dieren tot voortplanting te brengen. De geboorte 
van dode jongen kan wijzen op een hiaat in de 
voeding of verzorging, het is echter ook mogelijk 
dat hier de leeftijd en voorgeschiedenis van het 
wildvang moederdier van invloed was. Het aantal 
jongen per worp (tot zelfs negentien stuks) is aan-
zienlijk groter dan bij andere soorten Tiliqua. Als 
resultaat hiervan zijn jongen verhoudingsgewijs 
wel erg klein. Teruglopende worpgrootte zou ver-
band kunnen houden met het ouder worden van 
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de vrouwelijke dieren. Geslachtsrijpheid wordt 
relatief laat bereikt.
De Tanimbar-blauwtongskink is een betrekkelijk 
nieuwe soort binnen hobbykringen en is door zijn 
geringe volwassen formaat vrij goed te onderschei-
den van andere Tiliqua-soorten. Om deze redenen 
moet het goed mogelijk zijn deze populatie zuiver 
te houden, iets wat bij veel andere soorten in het 
verleden jammerlijk mislukt is. Meer en meer 
dieren worden simpelweg aangeboden als Tiliqua 
scincoides, zonder onderscheid in ondersoort of 
verspreidingsvorm.1 Hoewel deze dieren zonder-
meer interessante pleegkinderen zijn betekent dit 
dat het behoud van (onder)soorten en versprei-
dingsvormen in gevangenschap een sombere toe-
komst kent.

1 De door Kuperus gehouden Tiliqua scincoi-
des intermedia zijn mogelijk ook het product van 
een kruising met een andere ondersoort; getuige 
de zeer afwijkende tekening van diverse gekweekte 
jongen.

Summary
Notes on the husbandry and reproduction of the Tanimbar blue tongue skink  
(Tiliqua scincoides chimaerea)
The authors describe the captive husbandry and reproduction of the Tanimbar blue tongued 
skink, Tiliqua scincoides chimaerea. Several wild caught animals were confiscated and donated 
to Rotterdam Zoo in the 90’s. Both authors received 1.1 of these animals on a breeding-loan 
base. All data are based on these animals and the offspring they produced.
The species is small in comparison to other species of the genus. Housing requirements 
how ever ask for relatively large enclosures, as individuals can be rather aggressive towards 
eachother. Animals are fed on a diet of insects, snails, rodents, dog food and different kinds 
of fruits and vegetables. Mating is induced by misting the enclosures more frequently, thus 
simulating the rainy season. Gestation appears to last about four months although longer peri-
ods have been recorded by both authors. T. s. chimaerea produces large numbers of relatively 
small young. Up to nineteen young were born from a single litter. As the species is relatively 
small and litters are large, the young are significantly smaller than those of other species of  the 
Tiliqua-genus. Decreasing litter size in the most recent births might correspond with the old 
age of the females. 
Because of the relatively short period this species is being offered on the pet market, as well as 
the relative easiness of telling this species apart from other (sub)species, little to no hybridi-
zation is taking place with other members of the genus. However both authors express their 
concern about the trends of people inbreeding different species and localities of Tiliqua and 
other reptiles, thus losing valuable variation in the captive populations. 
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De Schildpad-eilanden, tegenwoordig 
beter bekend als Islas Galapagos en offi-
cieel samen vormend Archipielago de 

Colon, staatkundig behorend bij Ecuador, zijn 
– afgezien van de Darwinvinken – vooral bekend 
om hun zeeleguanen, eilandleguanen en reuzen-
schildpadden. Reuzenschildpadden van her en 
der werden gerangschikt onder de geslachtsnaam 
Geochelone en de Galapagosschildpadden noemde 
men Geochelone elephantopus. Charles Darwin had 
al aangegeven dat eilandsoorten meestal nauwe 
verwantschap tonen met soorten van een niet ver 
gelegen continent. Modern biochemisch en mole-
culair onderzoek wijst inderdaad op het feit dat 
reuzengroei geen gezamenlijke afstamming hoeft 
te betekenen.
Geochelone wordt tegenwoordig beperkt tot vrij 
kleine schildpadden van Zuidelijk Azië. In de 
Indische Oceaan leven enkele grote soorten die 
tot het geslacht Dipsochelys worden gerekend, 
Centrochelys en Stigmochelys leven in Afrika, maar 
Geochelone elephantopus bestaat al een aantal 
jaren niet meer. Schildpadden van de Galapagos-
eilanden heten Chelonoidis nigra en eilandvormen 
worden als ondersoorten erkend. Ze zijn verwant 
aan de kolenbranderschildpad Chelonoidis carbo-
naria. Zulke soorten spreken door hun afmetin-
gen haast iedereen tot de verbeelding, al zal niet 

iedereen begrip hebben voor onduidelijkheden in 
de naamgeving ten gevolge van het steeds verder 
gaande onderzoek naar verwantschappen.

Voor Geochelone/Chelonoidis zijn met name 
twee publicaties van belang. In 1996 verscheen 
van Pritchard een brochure The Galapagos 
Tortoises, maar in Evolution [2002] verscheen 
een artikel Phylogeography of giant Galapagos 
tortoises door Caccone c.s. Jammer vind ik dat 
het nu besproken boek aan zulke publicaties en 
over het algemeen aan naamswijzigingen weinig 
aandacht besteedt. Daardoor wordt bibliotheek-
werk bemoeilijkt.

Vooral van moerasschildpadden is bekend dat de 
vrouwtjes veelal groter zijn (en dus later geslachts-
rijp worden) dan de mannetjes. Bij verscheidene 
landschildpadden en zeker bij de reuzenschildpad-
den is dat andersom: mannen kunnen aanzienlijk 
groter en zwaarder worden met indrukwekkende 
voorpoten. Popeye had nauwelijks biceps, maar 
door het eten van veel spinazie had hij enorme 
voorarmen. Vergelijk eens de foto op 209 van 
Centrochelys sulcata tijdens het paren: met gewel-
dige voorarmen drukt Popeye (sorry, hoe mag ik 
het mannelijke dier anders noemen) de voorkant 

Schildpadeilanden, Popeye 
en andere schildpadden

   een boekbespreking door L. Bauer

(vervolg op pagina 87)

FrancK Bonin, Bernard devaux & alain dupré

Toutes les Tortues du Monde
Delachaux & Niestlé, oorspronkelijk 1995, geactuali-
seerde heruitgave 2006

Een belangwekkend boek, ook verschenen in 
Engelse vertaling van peter pritchard:
FrancK Bonin, Bernard devaux & alain dupré

Turtles ot the World
Johns Hopkins University Press, 2006. 
416 pagina’s 27,5 x 19,5 cm., gebonden. Prijs € 55,--
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Australische gekko’s gelden al jaren als een 
van meest begerenswaardige groep gek-
ko’s. Sinds jaar en dag gelden ze echter 

ook als zeldzaam en vooral duur. De laatste paar 
jaar lijkt hier verandering in te komen en zie je 
bepaalde soorten steeds meer aangeboden — en 
Underwoodisaurus milii is het schoolvoorbeeld 
van deze opmars. Op dit moment is deze soort 
zelfs een veel geziene gekko. Ik houd en kweek 
milii zelf inmiddels al twee jaar en wil met dit 
artikel tegemoet komen aan de tot nu toe enigs-
zins achterblijvende informatiestroom over deze 
gekko.

Systematiek en uiterlijk
Het genus Underwoodisaurus is nauw verwant 
aan het eveneens in Australië endemische genus 
Nephrurus. Ook is er verwantschap met het ende-
mische genus Phyllurus, waartoe het zelfs een tijdje 
werd gerekend. De naam Underwoodisaurus werd 
geïntroduceerd door Wermuth in 1965, toen 
als subgenus van Gymnodactylus. Bauer deelde 
deze soort in 1990 in in het genus Nephrurus en 
sindsdien is het beestje tussen Underwoodisaurus 
en Nephrurus heen en weer geschoven (Rösler, 
1995: 74-75). Inmiddels lijkt het genus Underwoo-
disaurus vaste voet aan wal te krijgen; naast milii 
wordt ook de veel minder bekende soort sphyrurus 
ertoe gerekend.

U. milii is een middelgrote gekko, welke een totale 
lengte kan bereiken van 165 mm. De meeste die-
ren worden echter niet groter dan 120 mm. De 
kop is relatief groot met bolle, uitpuilende ogen, 
zoals dat ook bij Nephrurus spp. het geval is. Het 
lichaam heeft een roodbruine tot donkerbrui-
ne grondkleur met daarover vier dwarsbanden, 
bestaande uit gele tuberkelschubben. Bij sommige 
dieren zijn de dwarsbanden vervaagd en zitten 
de gele tuberkelschubben verspreid over de hele 
rug van het dier (Laube & Porter, 2005: 24). 
De staart is het meest opvallende aan deze gekko. 
Deze is pijlvormig en heeft een zwarte grondkleur 
met witte dwarsbanden.

Verspreiding en biotoop
U. milii komt voor in zuidelijk Australië van 
kust tot kust, waar het een grote verscheiden-
heid van habitats bewoont, variërend van droge 
rotsgebieden en open (gras)vlaktes tot vochtige 
wouden. Temperaturen variëren in deze gebieden 

van twaalf graden in de winter, met relatief weinig 
neerslag, tot over 40 graden, met relatief veel neer-
slag, in de zomer. De voorkeur gaat bij deze dieren 
echter uit naar relatief koele, droge gebieden. Het 
zijn nachtactieve, bodembewonende dieren die 
echter wel regelmatig klimmen op stukken steen, 
stronken hout en grove struiken; vertikaal klim-
mend zul je ze echter niet aantreffen. Overdag 
verschuilen de dieren zich onder stukken steen 
en hout, onder rommel (gedumpte golfplaten, 
planken, etc.), of in holen van knaagdieren. Vaak 
worden meerdere dieren dicht bij elkaar, in dezelf-
de schuilplaats, gevonden (Wilson & Swann, 
2003: 100; Laube & Porter, 2005: 25).
Het voedsel bestaat uit spinnen, schorpioenen, 
insecten en kleine hagedissen. Zelfs eieren zijn 
in de maaginhoud van deze dieren aangetroffen 
(Laube & Porter, 2005: 26). Het voedsel wordt 
meestal ’s nachts gevangen, maar ook ’s ochtends 
en in de vroege avond vinden jachtactiviteiten 
plaats, met name op de koelere dagen.

Verzorging
U. milii is eenvoudig te verzorgen in het terrarium. 
Ik houd mijn koppel in een bak van 40x45x40 
(LxDxH), eenvoudig ingericht met wat stukken 
hout en steen, een drinkbakje en een bak met 
vochtig turf. Op de bodem heb ik een mengsel 
van zand en Coco Peat. Ik heb de dieren ook op 
puur zand gehouden en ook dat ging prima. Ik 
verwarm de bak met een 25 Watt spotje, wat ruim 
voldoende is voor deze dieren. 

Ondanks het feit dat ze uit warme gebieden 
komen, heeft deze soort toch de voorkeur voor 
ietwat gematigde temperaturen. In de bak zoeken 
ze vaak de wat koelere, vochtige plekjes op. Het is 
dus aan te raden deze dieren niet te warm te hou-
den (25 tot 28°C is warm genoeg) en een vochtige 
plek te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een bak 
met vochtig turf. Hogere temperaturen schaden 
de dieren niet (in de zomer wordt het bij mij ook 
wel eens 32°C in de bak), maar ze laten duidelijk 
merken dat ze zich minder prettig voelen. Ze gaan 
dan vaak helemaal vooraan in de bak liggen, het 
verst weg van de lamp, en graven het zand op de 
bodem helemaal weg zodat ze op de koele glasplaat 
kunnen liggen. Als het echt heel warm wordt in 
mijn kamer, schakel ik de verlichting en verwar-
ming helemaal uit; dit doe ik dan overigens bij al 
mijn dieren.
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Wat betreft het voedsel: het zijn gemakkelijke 
eters: elk geleedpotig dier dat in de bek past, wordt 
gegeten. Het enige waar ik mijn dieren nooit aan 
heb kunnen wennen, zijn sprinkhanen. Ik voer 
mijn dieren drie keer per week een paar krekels, 
die ik elke keer bepoeder. Ik gebruik hiervoor 
twee keer per week Korvimin en één keer per week 
puur calciumcarbonaat. Daarnaast doe ik door het 
drinkwater altijd een mengsel van calciumlactaat 
en calciumgluconaat en aan het sproeiwater voeg 
ik afwisselend een mulitvitaminepreparaat  en het 
mengsel dat ik ook door het drinkwater doe, toe. 
Sproeien doe ik vrijwel dagelijks, ’s avonds als de 
lichten uit zijn. De dieren drinken bijna niet uit 
een bakje, vandaar het dagelijks sproeien. De die-
ren kunnen echter probleemloos een paar dagen 
zonder water, dus als een keer vergeten wordt te 
sproeien, is dat geen probleem.

Het leukste van deze dieren vind ik het gedrag. 
Het zijn niet schuwe, zelfs brutale diertjes, die 
ook nog eens ongelooflijk nieuwsgierig zijn en de 
kunst van het bedelen om voer heel goed beheer-
sen. Overdag verschuilen ze zich, maar zodra de 
lichten uitgaan, komen ze te voorschijn en zijn ze 
vrijwel de gehele nacht zichtbaar door de bak aan 
het wandelen. Ze zijn geenszins schuw, maar geen 
dieren om te hanteren. Op de hand zetten om te 
bekijken of te laten zien, is geen probleem; als je de 
dieren echt vastpakt, wat soms wel eens nodig kan 
zijn, verzetten ze zich hevig.

Kweek
Het kweken met deze soort is eenvoudig te noe-
men. Het belangrijkste voor de kweek is een 
winterrust en het scheiden van de geslachten. In 
oktober scheid ik al de man van de vrouw. Dit 
doe ik vrij vroeg omdat mijn man in oktober, als 
hij al een tijdje niet meer aan zijn trekken is geko-
men en het nog niet al te koud is, nog wel eens 
de neiging heeft de vrouw te lijf te gaan. Behalve 
dat dit stressverwekkend is voor de vrouw, is het 
uiterst onwenselijk als zijn pogingen slagen. In de 
winter met eieren zitten zou wel eens funest voor 
de vrouw kunnen zijn. Ik geef de dieren een win-

terrust van drie maanden, beginnend in november. 
Ik bouw dan de verlichtings- en verwarmingsduur 
af gedurende november en zorg dat de dieren in 
december geheel zonder verwarming en verlich-
ting zitten. In januari voer ik de temperatuur en 
de verlichtingsduur langzaam op totdat de dieren 
weer op twaalf uur licht en verwarming zitten. 
Gedurende de koudste periode is het overdag 20 
tot 22ºC en ’s nachts 16 tot 18ºC. Gedurende deze 
periode voer ik zo goed als niet. 
Als ik na de winterrust de man weer bij de vrouw 
zet is het vrijwel meteen raak. De man ziet zijn 
kans schoon en probeert de vrouw te versieren 
door haar behoorlijk op te jagen en in de staart 
te bijten. Dit klink heftig en zo ziet het er ook uit 
— de vrouwtjes kunnen er behoorlijk gehavend 
uit zien —, maar echt schade heb ik nog nooit 
waargenomen. Na een maand, als de taak van de 
man volbracht is, gaat het er weer een stuk rustiger 
in de bak aan toe. De eerste eieren worden eind 
februari gelegd en het vrouwtje legt met tussenpo-
zen van ongeveer drie weken een nieuw legsel, tot 
vijf legsels per jaar.
 
Het incuberen van de eieren is redelijk eenvoudig. 
Wat belangrijk is, is er op te letten dat de eieren 
niet te vochtig liggen. Ook Köhler (2003: 111) 
komt tot deze conclusie. Zelf heb ik de beste resul-
taten met een incubatietemperatuur van 27ºC, in 
een au bain-marie broedstoof waarin ik de eieren 
in een afgesloten, goed geventileerd, krekelbakje 
met vochtig vermiculiet leg. De verhouding water-
vermiculiet is bij mij 1:1 in gewicht en tegen het 
eind van de incubatie is het vermiculiet zo goed als 
opgedroogd; ik voeg gedurende de incubatie niet 
of nauwelijks water toe (alleen als het substraat al 
vroeg in de incubatie droog is). Onder deze condi-
ties komen de jongen bij mij na ongeveer 60 dagen 
uit het ei. Laube & Porter (2005: 31) melden 
dat bij een incubatietemperatuur van 26,5ºC de 
eieren na 73-78 dagen uitkomen en bij 29ºC na 
62-68 dagen.

De jongen zijn meteen nadat ze uit het ei zijn 
gekropen ongeveer vier centimeter groot, van kop 



Lacerta 65 nummer 2  67

tot staart. Ik fok mijn jongen per twee op in kleine 
terraria van 20x35x20 (LxDxH), die ik met een 
klein lampje van 7 Watt verwarm. Soms komt het 
voor dat één van de twee jongen wat achterblijft 
in de groei; dan scheid ik de beide dieren en fok ze 
apart op. Ik voer de jongen hetzelfde als de ouders, 
alleen met kleinere voedseldieren. Het zijn gulzige 
eters en ze groeien dan ook vrij snel. Na ongeveer 
anderhalf jaar hebben ze hun volwassen grootte 
bereikt. Het sexen van de dieren is vrij lastig en kan 
pas met zekerheid gedaan worden na een maand 
of zeven. Ook vrouwen hebben een matig verdikte 
staartwortel en het duidelijke verschil tussen man 
en vrouw (twee duidelijke ballen bij de staartwor-
tel) kan ineens zichtbaar worden. Wat eerst toch 
echt een vrouw leek, kan een week later toch een 
man blijken.

In de bijna drie jaar dat ik deze dieren houd, ben 
ik een opmerkelijk verschijnsel tegengekomen: 
kronkelstaarten. Een aantal van mijn jonge dieren, 
alsmede dieren door verschillende aanbieders op 
beurzen aangeboden, hebben in het dunne gedeel-
te van de staart een kronkeltje. In eerste instantie 
dacht ik aan calcium/D3-gebrek, maar omdat ik 
dit bij dieren van vrij veel aanbieders heb waar-
genomen, lijkt mij dit onwaarschijnlijk; te meer 
omdat de dieren verder nog nooit verschijnselen 

van calciumtekort (trillen met de pootjes en kop, 
legnood, etc.) hebben getoond, zelfs zwangere 
vrouwtjes niet. De dieren lijken ook geenszins last 
van dit verschijnsel te hebben. Tariq Stark 
(persoonlijke mededeling) vermoedt dat het een 
genetisch probleem is: tot voor kort waren er maar 
weinig dieren van deze soort in de hobby. Door 
de explosieve groei in het aantal dieren binnen de 
hobby, zonder toevoer van wildvang, is er sprake 
van een kleine genenpool, maar veel dieren: een 
‘bottleneck-situatie’, waardoor genetische defecten 
de kop op kunnen steken.

Conclusie
Underwoodisaurus milii is een eenvoudig te hou-
den soort en voor zowel de beginnende gekkohou-
der als houders die al wat jaartjes meelopen een 
erg boeiende gekko. Zijn fraaie uiterlijk en leuke 
gedrag maken dit dier gewild bij liefhebbers, wat 
hun snelle opkomst in de hobby verklaart. Ik heb 
met dit artikel gepoogd een bijdrage te leveren aan 
het verspreiden van de reeds bestaande kennis van 
dit dier, maar hoop ook nieuwe informatie daar-
aan toegevoegd te hebben.  

Summary
Underwoodisaurus milii is an Australian spe-
cies of the family Gekkonidae, that has grown 
quite popular among terrarium lovers in recent 
years. It is reasonably easy to keep and breed in 
captivity. The author describes his way of kee-
ping te animal, breeding and incubation.
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Even voorstellen: ik ben Marianne Hoekstra, 
sinds enige jaren woonachtig op een boer-
derij bij het schitterend gelegen Kockengen. 

Daarvoor jarenlang inwoner van Utrecht, waar de 
achtertuin bij het huis geheel ingericht was als bui-
tenterrarium voor de hagedissen en de voortuin 
voor de schildpadden.
Al heel lang ben ik een liefhebber van de Europese 
reptielen en amfibieën. Ik vind het schitteren-
de dieren. Ook de mogelijkheid om tijdens een 
vakantie ‘dichtbij’ huis de leefwijze van deze die-
ren te kunnen bestuderen spreekt mij erg aan.  
Eigenlijk vind ik dat reptielen in een ruime, natuur-
lijke omgeving moeten kunnen leven. Het leven in 
een terrarium is meestal niet te vergelijken met hun 
natuurlijke leefwijze. Hoe doordacht de inrichting 
ook is en hoe goed ook de verzorging. Daarom 
houd ik bij voorkeur hagedissen die in ieder geval 
’s zomers buiten kunnen leven. Helemaal ideaal is 
het als ze ook buiten kunnen overwinteren. Een 
gevolg van deze wijze van reptielen houden is, dat 
de dieren vrij schuw zijn. Logisch, want net als 
in de natuur hebben ze te maken met predatoren 
zoals eksters, merels etc. Schitterend om te zien 
dus, maar niet direct geschikt om kinderen de 
liefde voor reptielen bij te brengen. Alhoewel, wel 
om naar te kijken, niet om aan te raken.

Daarnaast ben ik al jaren in het bezit van een 
groepje Europese landschildpadden, waar ik jaar-
lijks jonge dieren van heb.

In 2001 heb ik mijn huidige man ontmoet. 
Zijn dochtertje, toen 8 jaar, is zeer gefascineerd 
door hagedissen, maar wil ze ook graag aaien. 
Helaas vindt ze schildpadjes minder interessant. 
Hagedissen hebben een lage aaibaarheidsfactor. 
Een kind kan wat dat betreft beter gek worden van 
een hond of kat. Maar gelukkig zijn er baardaga-
men, dit zijn zulke goedzakken, die scoren hoog 
op de ladder van aaibaarheid!

Baardagamen in huis
Van Ed Werkhoven uit IJsselstein hebben wij 
twee jonge baardagamen (Pogona vitticeps) gekre-
gen. De diertjes zijn eerst in een klein bakje gehou-
den, later zijn ze verhuisd naar de schildpadden-
opkweekbak, welke in de vensterbank staat (ca 
130x30x30 cm). Daar groeiden ze voorspoedig op, 
tezamen met de schildpadjes. Maar baardagamen 
worden snel groter, dus gingen ze over naar een 
hoekbak (60x60x60). Als echte warmteminnende 
dieren werden ze pas actief als de beide grote spots 
brandden (twee 60 Watt persglas lampen).
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Mijn intentie was om de dieren ’s winters in dit 
terrarium te laten rusten. Het terrarium staat in 
een koude hoek van de kamer. In de zomer zou-
den ze dan in het buitenterrarium kunnen wonen, 
bij de schildpadden. De eerste winter gingen ze 
ook daadwerkelijk in winterrust. Waarna ik twee 
maanden lang de lampen heb uitgedaan, tot de 
eerste hagedis zich weer liet zien. Deze winterrust 
begon half december, echt in de donkere dagen 
voor Kerstmis. De eerste hagedis werd weer actief 
toen de dagen echt begonnen te lengen en de licht-
intensiteit hoger werd.

Het werd weer zomer, de dieren lieten zich gewil-
lig oppakken en aaien. Ik moet zeggen dat dit zijn 
voordelen heeft als je de hagedissen wilt verhuizen. 
Overigens vond ik het gedrag van de baardagamen 
vrij sloom. Tijdens reizen naar Turkije heb ik 
diverse soorten agamen gezien (Trapelus rudera-
tus, Laudakia stellio), welke alle een veel beweeg-
lijker gedrag vertoonden dan deze Australische 
soort. Maar ja, deze hagedissen waren aangeschaft 
voor de dochter en niet voor mijzelf.

Baardagamen in het buitenterrarium
Op een warme zonnige dag heb ik de dieren over-
gezet naar het buitenterrarium (circa 10x2.5-3 
meter), gebouwd tegen de zijkant van de stal, op 
het zuiden. Dat was genieten, zowel voor ons als 
voor de dieren!
Helaas was dit plezier van korte duur. De volgende 
dag lag de eerste agame gestrekt naast een grote 
steen. Er was niets aan het dier te zien, ze was nog 
niet stijf. Het leek wel of ze een hartstilstand had 
gehad of zoiets. Pats-boem omgevallen en blijven 
liggen. De dag erna gebeurde hetzelfde met agame 
nummer twee.
Je gaat je dan afvragen of er giftige planten in de 
bak staan. Immers, baardagamen zijn gek op een 
sappig blaadje. Maar omdat de buitenbak voor 
schildpadden is bestemd, is hiermee al bij de 
inrichting rekening gehouden.
De enige mogelijkheid die ik kan bedenken, is dat 
de baardagamen een rugstreeppad (Bufo calamita) 
opgegeten hebben. De rugstreeppad komt hier in 
grote hoeveelheden voor. 
Als liefhebber van reptielen en amfibieën ben 
je eerst enthousiast, als je die kleine koddige 
diertjes over het terras ziet lopen. Het geeft een 
vakantiegevoel. Maar alras blijkt het nadeel. Ze 

graven, en hoe! Ze graven zich overal doorheen 
en onderdoor. Je ziet ze dus rustig onder de 
afscheiding van het terrarium verdwijnen. Deze 
afscheiding bestaat uit zogenaamde schoorsteen-
blokken die twintig centimeter zijn ingegraven. 
Aan de binnenzijde is nog een stoeptegel (30x30 
cm) verticaal ingegraven. Op de bodem ligt anti-
worteldoek, daarop is zand aangebracht, waarna 
de bak is ingericht. Op de schoorsteenblokken is 
glas geplaatst. De gaten in de blokken zitten aan 
de buitenzijde, hierin staan cactussen en andere 
planten. De padden graven zich een weg tussen die 
planten door en verdwijnen. Maar in de paartijd 
zitten er grote hoeveelheden in het terrarium bij 
de vijver. Die is blijkbaar interessanter dan de vele 
sloten in ons gebied. Even zo vrolijk loopt één van 
mijn smaragdhagedissen dus ook buiten het ter-
rarium, maar dit terzijde.

De rugstreeppad is maar een paar centimeter 
groot en heeft het ideale prooidierformaat voor 
een baardagame. Ik kan me voorstellen dat een 
Australisch dier niet is ingesteld op het gif van een 
Europese pad.

Deze veronderstelling heb ik bij Lacerta Midden-
Nederland op de werkgroepavond besproken. 
Ed Werkhoven bevestigde mijn idee, hij heeft 
daadwerkelijk een baardagame een pad zien pak-
ken, waarna de agame dood neerviel.

Of dit voor alle reptielen van andere continenten 
geldt weet ik niet. Wel denk ik dat het zinvol is om 
zeer voorzichtig te zijn in het contact tussen onze 
inheemse (giftige) planten en dieren en dieren uit 
andere streken.

Ik kan helaas ook geen foto’s van mijn baardaga-
men laten zien. Ik was van plan een mooie serie te 
maken als ze boven op de rotspartij in het zonnetje 
zouden zitten. Helaas, ze zijn te snel overleden, ik 
had nog geen foto’s gemaakt. Foto’s bij dit artikel 
zijn dan ook van een andere liefhebber.

Ten slotte: Ik heb me voorgenomen te genieten 
van alle rugstreeppadden rond het huis. Van hun 
gesnor geniet ik elke warme avond! Een concert 
van groene kikkers en rugstreeppadden is een 
geweldige ervaring! Gelukkig gaan rugstreeppad-
den en schildpadden wel goed samen...
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Summary
Australian reptiles not proof against 
European toad-venom?
Two Bearded dragons (Pogona vitticeps) were 
placed in an outdoor terrarium. They died 
suddenly within two days, for no obvious 
reasons. In the neighbourhood  Natterjacks 
(Bufo calamita) are very common and it 
is suggested that the lizards tried to eat 
them, but were poisoned by their venom. 
From another keeper of Bearded dragons 
the author heard a similar story, in which it 
was actually seen that the lizard died after 
eating a toad. 
It is suggested that care should be taken to 
avoid contact between exotic animals and 
indigenous poisonous plants and animals.
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Mythische verhalen over slangen, zoals 
over de tweekoppige Amphisbaena, de 
slang met een kop aan elk uiteinde 

(Van der Voort, 2003), kunnen aan de fantasie 
zijn ontsproten, maar het is ook denkbaar dat er 
een reëel verschijnsel aan ten grondslag ligt. Het 
is zelfs mogelijk dat observaties uit prehistorische 
tijden er de oorsprong van vormen.
Het interessante is dat ook het omgekeerde het 
geval kan zijn: een wilde fantasie kan later toch in 
werkelijkheid voor blijken te komen. Het mooiste 
voorbeeld hiervan vinden  wij in twee litho’s van 
M.C. Escher uit 1951: “Wentelteefje” (fig. 1) en 
“Trappenhuis”. Een tot een wiel opgerolde zespo-
tige “salamander” rolt hierin omlaag.
Vierenveertig jaar later, in 1995, ontdekten 
Garcia-Paris & Deban (1995) dat de in de steile 
heuvels van de Siërra Nevada in Californië leven-
de kleine Mount Lyell Salamander Hydromantes 
platycephalus zich oprolt wanneer het verstoord 
wordt of schrikt. Het neemt dan de vorm aan 
van een bal of een wiel. Meestal gebeurt dit op 
een helling, die het dier dan onder invloed van 

de zwaartekracht afrolt (fig. 2)! Zo beveiligt deze 
salamander zich tegen predatie. 
In Escher’s tijd was het hoepelgedrag van dit dier 
nog niet bekend. In diens eerste litho legt Escher 
ook zijn reden voor het creëren van deze afbeel-
ding vast. Hij schrijft (zie de balk naast fig. 1):

Fig. 1. M.C. Escher’s “Wentelteefje”, ©2003 Cordon Art – Baarn, Holland. Alle rechten voorbehouden. 

Fig. 1. M.C. Escher’s “Curl-up”  ©2003 Cordon Art – Baarn, Holland. All rights reserved.

Fig. 2. Rollend ontsnappende Mount Lyell salamanders.                                                                   

© John Downer, foto van Stephen Downer

Fig. 2. Rolling escape of Mount Lyell salamanders.                                                         

© John Downer, photograph by Stephen Downer



Lacerta 65 nummer 2  77

“De Pedalternorotandomovens centroculatus 
articulosus ontstond, (generatio spontanea!) uit 
onbevredigdheid over het in de natuur ontbreken 
van wielvormige, levende schepselen met het ver-
mogen zich rollend voort te bewegen. Het hier-
bij afgebeelde diertje, in de volksmond genaamd 
“wentelteefje” of “rolpens”, tracht dus in een diep-
gewortelde behoefte te voorzien.”
Escher heeft zelf de vervulling van zijn wens niet 
mee mogen maken. 

Onze eerste waarnemingen
Dat de werkelijkheid de verbeelding kan achterha-
len blijkt ook uit wat nu volgt.
De fantasie over de rondcirkelende slang komt 
met name in Noord Amerika veel voor (Ernst 
& Zug, 1996). In dit gebied leeft ook de gewone 
kousenbandslang Thamnophis sirtalis, op som-
mige plaatsen zelfs in grote aantallen. 
Vermoedelijk is dit geen toevallige samenloop van 
omstandigheden, zelfs als wij Ditmars verklaring 
in aanmerking nemen (zie Van der Voort, 
2003), want wij zagen met eigen ogen dat de 
kousenbandslang inderdaad rondcirkelend gedrag 
kan vertonen. Bij oppervlakkige beschouwing kan 
men zelfs de onjuiste indruk krijgen dat het dier 

zich in de staart bijt (fig. 3A) of die zelfs verzwelgt 
(fig.3B). Wanneer ik anderen de video van deze 
“cirkeldans” laat zien is dit tijdens het begin van de 
voorstelling een regelmatig voorkomende reactie.
Het fenomeen is waarschijnlijk nog nooit beschre-
ven, want Rossman et al. (1996) vermelden het 
niet in hun standaardwerk over de kousenband-
slangen en een speurtocht in de literatuur en op 
internet leverde niets op. 
De dochter van één van ons heeft een in 1995 
geboren mannelijke T. sirtalis, omdat zij graag een 
dier hield. Het kon geen zoogdier of vogel zijn, 
omdat een zusje van haar allergisch voor “haren en 
veren” was. Tijdens de zomervakanties neemt een 
van ons de zorg tijdelijk over. In diens aantekenin-
gen tijdens de zomer van 1998 over deze toen drie 
jaar oude slang staat het volgende (fig. 4):
“25-7. 18.00 Verveld. Erna erg bewegelijk en ‘ont-
snapperig’. Een visje (aangeboden): niet gegeten. 
Draait cirkels over zichzelf met de kop scheef over 
het lijf gehouden. Bronstgedrag? Komt hier het 
idee van de slang die zich in de staart bijt vandaan? 
23:30 slaapt . . .”
Omdat hij geen fototoestel bij zich had maakte hij 
er een schetsje van (fig. 4). 

Fig. 4. De eerste waarneming, notities van AAV, 1998 Fig. 4. The first observation: notes by AAV, 1998
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Dit gedrag duurde maar kort en het herhaalde zich 
niet meer. Maar tijdens het cirkelen ging het dier 
er zelfs mee door toen het werd opgepakt en op de 
handpalmen lag. 
Een jaar eerder, op 9 juli 1997, at de slang om 
15:42, zeven minuten na afloop van de vervelling 
om 15:35, de hem aangeboden wormen direct op. 
De toen twee jaar oude kousenbandslang vertoon-
de bij die gelegenheid geen cirkelgedrag.

Nauwkeurige beschrijving
De vader van het meisje (CB), hierop attent 
gemaakt, zag het rondcirkelen inderdaad ook in 
aansluiting op een vervelling optreden, terwijl 
het eveneens in de zomer van 2002 werd gezien. 
Omdat bij dit dier de eigenlijke vervelling snel 
verloopt en dit gedrag kort duurt, kon het toen 
niet op foto of film vast worden gelegd. Maar in 
juli 2003 lukte dat wel en kon het zowel worden 
gefotografeerd als op video opgenomen.
Op 9 juli 2003 begonnen de ogen van de toen acht 
jaar oude slang wat troebel te worden. Dit was 
het teken dat er een vervelling aan zat te komen. 
Op 12 juli waren de ogen weer helder en werd 
de apparatuur in stelling gebracht. Die avond 
werd het dier actief, maar vervelde niet. Het at 
daarentegen met graagte drie kleine visjes op. De 
ochtend van de 13de juli werd de slang na het wak-
ker worden erg actief. Tegen half twaalf begon het 
de kop van de oude huid te ontdoen. Omstreeks 
kwart voor twaalf was de slang zover dat hij de 
huid van de rest van het lijf af kon stropen, wat 
snel gebeurde. Enkele minuten voor twaalf was 
hij daarmee klaar. Om goede opnamen te kunnen 
maken werd de slang toen snel buiten op de tegels 
in de zon gelegd. 
Hij bewoog zich eerst langzaam naar zijn staart 
toe en bleef er enige ogenblikken met de kop op 
liggen. Daarop begon hij in de lengte over zijn 
staart naar voren te kruipen (fig. 3B en 5). Dat 
werd in foto’s vastgelegd (fig. 5 en 6) evenals op 
video (titelblad en fig. 3 en 7). Daarop kroop hij 
ook over de eigen rug vooruit (fig. 3C-G, 6 en 7). 

Doordat zijn lichaam dit kruipen moest volgen 
cirkelde het dier in de rondte.
Onderdelen van de beginfase kunnen bij opper-
vlakkige waarneming tot het idee voeren dat het 
dier zich in de staart beet (fig. 3A) of die verzwolg 
(fig. 3B). In deze “halsketting” fase begon hij een 
keer of zes opnieuw, waarbij opviel dat hij zijn 
staart als het ware opduwde voor hij er op kroop.
De slang begon daarop driftig over het eigen lijf 
naar voren te kruipen en kronkelde bijna twee 
lagen dik in een iets kleinere cirkel als een “kou-
senband” rond (fig. 3C, D en 6.  In Angelsaksische 
landen is de kousenband nog bij een huwelijks-
ritueel in gebruik. Gegevens hierover zijn op het 
Internet te vinden).  
Uiteindelijk vormde hij dikwijls zelfs een nog 
kleinere cirkel, een gedeeltelijk drie lagen dikke 
“armband”, wat pas naderhand op de video werd 
gezien (fig. 3E, G, 6 en 7). 
Ongeveer vijf minuten na het eind van de vervel-
ling eindigde het cirkelen abrupt (fig. 3H) en 
kroop de slang weer gewoon voort. Het cirkelen 
herhaalde zich verder niet meer.

Analyse aan de hand van foto en video
Vanaf de foto’s en de video kon het rondcirkelen 
in kaart worden gebracht door de ogenblikken 
waarop de slang met de kop “door 12 uur” cirkelde 
af te lezen. Op die momenten werd ook de omtrek 
van de cirkel gemeten en uitgezet als percentage 
van de lengte van de slang (fig. 8, wat voor de 13e 
en 14e periode niet lukte omdat de slang ten dele 
uit beeld was gecirkeld). Door de actuele omtrek 
(de slang was 62 cm lang) te delen door de duur 
kon per rondgang de gemiddelde kruipsnelheid 
ten opzichte van de ondergrond worden verkregen 
(fig. 9).
De drie verschillende fasen in het rondcirkelen 
zijn in de grafieken goed te onderscheiden.
Bekijken wij de relatieve beweging van de 
slang ten opzichte van het eigen lijf (fig. 8), 
dan zien wij dat de slang respectievelijk 16 
± 2 procent, 40 ± 8 procent en 50 ± 6 procent 

Fig 3. Rondcirkelende kousenbandslang: 

A, B. Vroege halsketting fase (“bijt in” resp “verzwelgt” de 

eigen staart),

C, D. Er op volgende kousenband fase,

E, F, G. Latere armband fase. H. Plotseling eind

Frames uit de video-opname van A.A. Verveen

Fig. 3. Cycling garter snake: 

A, B. Early or necklace phase (“bites in” respectively “swal-

lows ”its own tail),

C, D. Following garter phase, E, F, G. Later bracelet phase, 

H. sudden end

Frames from the video registration by A.A. Verveen
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van het eigen lijf bedekt (gemiddelde waarde 
± standaard deviatie). Deze getallen volgen uit 
de lengte van de slang, 100 procent, minus de 
percentages die in fig. 8 staan. Ertussen “ver-
snelt” hij naar 72 tot 48 procent om zijn romp 
te bedekken en naar 40 procent van zijn lengte 
voor de dubbele bedekking van de eigen staart. 
Hij slaagde niet in een tweede bedekking van 
de romp.
De halsketting fase duurde 93 seconden en 
bevatte vier cycli die respectievelijk 52, 10, 
12 en 19 seconden duurden.  Hij bedekte in 
deze fase minder dan 20 procent van de eigen 
lengte. Omdat de staart van het dier 23 procent 
van de totale lengte uitmaakt volgt hieruit dat 
hij in deze fase uitsluitend met zijn staart bezig 
was.
Hij cirkelde sneller rond nadat hij erin slaagde 
zijn eigen romp te beklimmen (fig. 9). Daarbij 

maakte hij de indruk heftig bezig te zijn en te 
blijven tot aan het plotselinge eind. Ook viel 
het op dat hij met zijn kop over zijn rug zigzag-
de (fig. 5 en 6). Dit had waarschijnlijk tot doel 
zijn lijf goed boven de (eigen) romp te houden, 
waarin hij niet altijd slaagde (fig. 3F).
In deze “kousenband” fase bedekte hij een 
groter deel van zijn eigen lichaam, tussen 20 en 
50 procent (fig. 8) en draaide daarbij vrij snel 
rond (fig. 9). Deze fase duurde 63 seconden 
en bevatte 11 cycli. De gemiddelde frequentie 
bedroeg 8,5 ± 1,4 keren per minuut. De gemid-
delde duur ervan was 7,3 ± 1,2 seconden.
Hierop volgde de “armband” fase, waarin hij 
meer dan de helft van zijn eigen lijf trachtte te 
bedekken (fig. 8). Dit was duidelijk moeilijker 
voor hem, want hij cirkelde trager rond (fig. 
9) en haalde vaak de 50 procent niet (fig. 8). 
Omdat er een fysieke grens zit aan het zichzelf 

Fig. 5. Rondcirkelende slang: vroege “halsketting” fase. Twee 

opnamen per drie seconden. Fotoserie van A.A. Verveen

Fig. 5. Circling garter snake: early “necklace” phase. Two 

frames per three seconds. Photographs by A.A. Verveen
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beklimmen –kop op eigen kop is onmogelijk– 
moet dat moeilijker worden naarmate het dier 
zichzelf verder probeert te beklimmen. Zestig 
procent was de grootste bedekking die hij 
haalde (fig. 8).
Bovendien “viel” hij in deze fase nogal eens 
van zijn eigen rug (fig. 3F) Hij cirkelde dan 
weer wat sneller rond omdat hij dan met een 
minder verder gaande “rugdekking” begon. In 
de grafiek van fig. 9 is dit in de tweede helft 
van deze fase goed te zien. De armband  fase 
duurde 87 seconden en bevatte 12 cycli met 
een gemiddelde frequentie  van 8,5 ± 1,4  keer 
per minuut ofwel een gemiddelde duur van 7,3 
± 1,2 seconden.
Tijdens het cirkelen werd nog iets bijzonders 
gezien. De slang hield zijn kop bijna voortdu-
rend wat met de snuit omlaag gericht (fig. 3 

t/m 7), iets wat het dier verder niet consistent 
deed (fig. 3H). Dit gedrag doet denken aan het 
met de kin op de rug van het vrouwtje drukken 
tijdens de inleiding tot de paring.
Op 22 augustus 2003 werd zijn cirkelen nog-
maals gezien in aansluiting op zijn vervelling. 
Het duurde eveneens vrij kort (niet meer dan 
vijf minuten) en bestond vermoedelijk voor 
een groot deel uit de armband fase.
Ook viel het ons op dat deze slang volgens de 
klok rondcirkelde.
Het betreft hier waarnemingen aan maar één 
dier, een mannetje, maar het werd bij deze 
Thamnophis regelmatig en vanaf het derde 
levensjaar gedurende meerdere jaren (in elk 
geval vanaf het derde tot en met het achtste) 
gezien, altijd in aansluiting op de vervelling. 

Fig. 6. Rondcirkelende kousenbandslang: middelste of 

“kousenband” fase. Twee opnamen per drie seconden, 

opnamen 1,2,3 en 6. Fotoserie van A.A. Verveen

Fig. 6. Circling garter snake: second or “garter” phase. Two 

frames per three seconds, frames 1, 2, 3 and 6. Photographs 

by A.A. Verveen
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Fig. 7. Rondcirkelende kousenbandslang: laatste of “arm-

band” fase. Vier opnamen gedurende 21 seconden. Frames 

uit de video-opname van A.A. Verveen

Fig. 7. Circling garter snake: third or “bracelet” phase. Four 

frames out of a set of 21 seconds. Frames from the video 

registration by A.A. Verveen

Fig. 8 Fig. 9
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Discussie
Wij vermoeden dat dit gedrag met de voort-
planting heeft te maken omdat het mannetje 
vóór de paring het vrouwtje beklimt, in de 
lengte over haar heen kruipt en met  zijn kin op 
haar rug drukt (Rossman et al, 1996, blz. 111, 
met verwijzingen naar de originele literatuur). 
Inmiddels werd in de literatuur vermeld (zie 
mason et al. 1989, voor nadere referenties) dat 
mannelijke kousenbandslangen (Thamnophis 
parietalis) wanneer zij uit hun overwintering-
verblijf tevoorschijn komen in een kortdurende 
“she-male” of “transvestiet” fase verkeren. Zij 
doen zich t.o.v. andere mannen voor als een 
vrouwtje en worden door meerdere al eerder 
naar buiten gekropen en reeds opgewarmde 
mannen het hof gemaakt. De transvestiet fase 
duurt bij deze heel koude slangen maar een 
paar uren tot dagen en wel korter naarmate de 
slang warmer is (shine et al., 2001).  
mason et al. (1989)  ontdekten dat dit wordt 
veroorzaakt doordat hun huid een feromoon 
(een via de lucht werkzaam hormoon) bevat 
dat vrouwelijk van aard is. 
Men speculeert er over of dit deze “she-males” 
(zich als vrouw voordoende mannen) een voor-
deel in de voortplanting biedt door andere man-
nen te misleiden, dan wel dat deze koude man-
nen hierdoor de warmte “stelen” van de eerder 
verschenen en daardoor al goed opgewarmde 
mannetjes (shine et al., 2000a, 2000b, 2001). 
Bovendien zijn de koude en trage “she-males” 
in het centrum van de kluwen die hen het hof 
maakt beschermd tegen predatie door kraaien 
(shine et al., 2001). 
Wij vermoeden dat de transvestiet fase bij alle 
mannelijke kousenbandslangen in aansluiting 
op de vervelling optreedt. In dat geval zullen 
de dieren na de overwintering eerst vervellen 
en vervolgens onmiddellijk naar buiten krui-
pen. Het rondcirkelen zou ook in de natuur bij 
mannelijke Thamnophis die in e enzaamheid 
vervellen voor kunnen komen, iets wat later in 
het seizoen voor zou kunnen komen.
Wij vragen ons af of dergelijk cirkelgedrag ook 
bij andere soorten slangen voorkomt. In elk 
geval hebben wij het nooit bij Boa constrictor 
gezien.

Conclusie
Verhalen uit de tweede hand over dit verschijn-
sel waarbij de slang tijdens het cirkelen zich 
vanzelf ook wat verplaatst, zouden makkelijk 
kunnen worden “vertaald” in vertelsels over 
zich voortrollende slangen. 
Het is wellicht geen samenloop van omstan-
digheden dat de kousenbandslang juist in het 
noordelijke deel van het Amerikaanse conti-
nent voorkomt, waar veel verhalen over de 
“hoepelslang” worden verteld. Dan  fungeert 
de fietsbandvorm van de “modderslangen” 
Farancia abacura en F. erythrogramma als een 
soort bevestiging ervan.
Bij oppervlakkige beschouwing van het ver-
schijnsel zoals zich dat in de halsbandfase 
voordoet is het niet verbazingwekkend dat er 
verhalen over de zich in de eigen staart bijten-
de of die eventueel zelfs verzwelgende slang 
zijn ontstaan (fig. 10). Deze zijn al heel oud en 
komen op alle continenten voor. 
Wij vermoeden echter dat dit dieper gaat. Elk 
van ons werd diep geraakt toen wij voor het 
eerst deze “rituele dans” van de juist vervelde 
slang zagen. Wij konden ons goed voorstel-

Fig. 10. Ouroboros, the slang die in de eigen staart bijt. Dama 

Heroub papyrus, Egypte, 21ste Dynastie (dateert van vóór 

1600 v.Chr.). Bron (sept. 2003): http://abacus.best.vwh.net/

oro/ouroboros.html

Fig. 10. Ouroboros, the snake that bites or swallows its own 

tail. Papyrus of Dama Heroub, Egypt, 21st Dynasty (dates from 

before 1600 B.C.) Source (Sept. 2003): http://abacus.best.vwh.

net/oro/ouroboros.html
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len dat het op onze verre voorouders een 
enorme indruk moet hebben gemaakt. Zij zul-
len ervaren waarnemers van de natuur in hun 
omgeving zijn geweest. Zij moeten hebben 
geweten dat hun eigen levensduur meestal vrij 
kort was, evenals dat van de meeste dieren in 
hun omgeving. In de slang ontmoetten zij een 
wezen waarvan nagenoeg elk exemplaar de 
verouderingsverschijnselen kon vertonen die 
zij alleen kenden van de zeldzame zeer oude 
mens. De huid van deze dieren werd dof, zij 
verloren hun eetlust en zij bewogen zich nau-
welijks. Tenslotte vertoonden ook hun ogen 
de melkwitte verkleuring die bij oude mensen 
het verlies van het gezichtsvermogen inhoudt. 
Maar dan kroop dit oude dier uit zijn huid en 
verscheen weer als een levendig fraai gekleurd 
dier dat met heldere ogen weer op jacht ging. 
Alleen al hierdoor werd de slang in veel cultu-
ren één van de symbolen voor de reïncarnatie 
en voor een lang en gezond leven.
De zeldzame waarneming van zo’n wederge-
boren dier dat onmiddellijk een rituele cirkel-
dans uitvoerde voor het zijns weegs ging moet 
onze voorouders hebben doen denken aan de 
cyclus van de zon en de maan en van de sei-
zoenen en van het leven zelf zoals zich dat via 
de voortplanting herhaalde.
Het zullen dit soort observaties en overdenkin-
gen zijn geweest die ten grondslag liggen aan 
de cirkelvorm van de zich in de staart bijtende 
slang Ouroboros, het naar wij nu weten op 

reële observaties berustende symbool voor de 
eeuwigheid en voor het leven.
Het verschijnsel van de rondcirkelende (kou-
senband)slang is dus zowel biologisch als 
cultureel interessant genoeg om de lezers te 
vragen er bij hun dieren (ook andere slangen 
dan Thamnophis sirtalis) op te letten en een 
eventuele waarneming ervan aan de redactie 
van dit blad of aan een van de auteurs te willen 
melden.

Naschrift
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in 
Litteratura Serpentium (Verveen & de Cock 
Buning, 2003) en werd in de Finse herdruk in 
Herpetomania (Verveen & de Cock Buning, 
2006) op enkele plaatsen aangepast. Zo werden 
behalve de titel ook de namen van de tweede en de 
derde “fase” van de dans aangepast. De tweede of 
kousenbandfase werd oorspronkelijk “wijde arm-
bandfase” genoemd; en de derde of armbandfase 
heette “strakke armbandfase”.
Dit gebeurde om de naam van de slang tot zijn 
recht te laten komen. Bij een volgende videoregi-
stratie (Verveen & de Cock Buning, 2005) 
bleek de dans namelijk een veel complexer verloop 
te hebben en ook veel langer te duren dan voor-
dien was waargenomen. Op sommige momenten 
van de kousenbandfase leek het dier als twee drup-
pels water op het bekende symbool van de Orde 
van de Kousenband te lijken (Verveen, 2005). 
 

Summary
The circling snake Thamnophis sirtalis
The authors of this text observed and recorded strange circling behaviour of a three-year-old 
male garter snake (Thamnophis sirtalis). Immediately after shedding its skin the snake moved 
about by circling with the head kept oblique on his body. Circling behaviour was only observed 
soon after the completion of ecdysis. In July 2003, the writers were able to capture the circling 
on video and hence were able to study the behaviour into more detail. This interesting dance of 
a snake may have inspired some of the hoop snake tales especially abundant within the North 
America’s, where the common garter snake lives. The authors invite the readers to stay on the 
lookout for this fleeting phenomenon – also for (lonely males of ) other snake (sub-) species – 
and, when observed, to report it to the editors of these journals or to one of the authors.
This article was originally published in Litteratura Serpentium vol. 25 no. 1. The paper has 
been revised by the authors for publication in Herpetomania, 2006, vol. 15  no. 1-2, and in 
Lacerta (this issue).
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paddenopvang in Frankrijk, aan schildpadbescher-
ming en aan schildpaddenonderzoek. Het is – dat 
wordt verontschuldigend opgeschreven – uitdruk-
kelijk geen terrariumboek, maar houdt zich bezig 
met de dieren in hun natuurlijke omgeving. 

Liefhebbers van moerasschildpadden zijn al lang 
gewend aan Trachemys versus Pseudemys, en aller-
lei soorten Graptemys. Dat weekschildpadden niet 
meer allemaal Trionyx mogen heten is wel vrij alge-
meen bekend – al was het maar door lijsten van de 
handel. Ook het feit dat de Europese beekschild-
padden niet langer worden geranschikt onder de 
Kaspische soort is geen verrassing meer. Ze dragen 
eigen soortnamen, respectievelijk van 1812 en 
1833: Mauremys leprosa, Mauremys rivulata. Voor 
enkele andere namen is het even wennen.
Bij landschildpadden van de familie Testudinidae 
lijkt iets vergelijkbaars aan de hand te zijn. 
Hierboven heb ik enkele voorbeelden aangehaald 
van namen of aanpassingen die nog niet aan 
iedereen bekend zullen zijn. Toch blijkt ook dat 
de wetenschap van het leven een bewegende, 
want levende, wetenschap is. Sommige inzichten 
worden niet direct algemeen aanvaard en elk boek 
heeft een productietijd. Testudo weissingeri wordt 
ook in de vertaling door Pritchard nog als soort 
erkend. En dat Testudo hermanni moet worden 
geplaatst in het geslacht Eurotestudo, met in plaats 
van ondersoorten drie of vier of vijf soorten, vin-
den we nog niet. Daarover lijken de geleerden het 
dan ook nog niet eens te zijn, zoals dat heet.

De bibliografie is tamelijk beperkt, maar biedt vol-
doende houvast voor degenen die toch iets verder 
wil spitten. 
Kortom: ik vind het een prachtig boek. Omdat 
ik in Leiden bij de winkel van Nationaal 
Natuurhistorisch Museum Naturalis inmiddels 
ook de Noord-Amerikaanse uitgave heb gekocht, 
die voor velen wat toegankelijker zal zijn dan het 
oorspronkelijke Frans, vestig ik graag de aandacht 
op dit werk dat een nuttig overzicht verschaft. 

van zijn kleinere partner omlaag met als gevolg dat 
hij zo gemakkelijker toegang zal krijgen. 

Het voorheen uitgebreide geslacht Phrynops 
omvat nog maar weinig soorten, nadat er andere 
genera zijn afgesplitst: Batrachemys, Bufocephala, 
Mesoclemmys en Ranacephala, maar ook Rhinemys. 
Krotenkopfschildkröten werden of worden ze 
genoemd. Ook wetenschappelijke namen geven 
soms die gelijkenis: Bufocephala = paddekop, 
Ranacephala = kikkerkop; en Batrachemys rani-
ceps is zoiets als Paddemoerasschildpad kikkerkop. 
Alleen geeft het register weinig houvast, want 
de combinatie met Phrynops vinden we er helaas 
niet. Daartoe moeten we zelf het artikel door 
McCord en medewerkers raadplegen: A taxo-
nomic reevaluation of Phrynops (…) verschenen in 
Revista de Biologia Tropical, 2001

Driehonderd soorten schildpadden worden er 
ongeveer erkend; de afgelopen tien jaar werden 
verscheidene nieuwe namen gepubliceerd en werd 
de indeling herzien. Verschillende auteurs heb-
ben in drie decennia encyclopdieën of overzich-
ten samengesteld, waarvan een aantal ook bij 
de meeste liefhebbers bekend is geworden. Van 
Pritchard was dat in 1979 Encyclopedia of 
turtles; van Ernst & Barbour tien jaar later 
Turtles of the world. Minder gemakkelijk lever-
baar was van Iverson de Checklist with distribu-
tion maps of turtles of the world uit 1992. 
Nog lopend is de tweetalige fotoreeks van Holger 
Vetter, Schildkröten der Welt, bij Chimaira, 
waarvan het laatste deel in de loop van 2007 moet 
verschijnen.

Een echt recent standaardwerk over schildpad-
den ontbrak echter. Dit boek is dat zeker wel: het 
vermeldt alle soorten met de moderne naamgeving 
alsmede foto’s, verspreiding, wettelijke maatrege-
len en zeldzaamheid. Het is geschreven door een 
gespecialiseerde dierenarts en twee gedreven lief-
hebbers die hun leven hebben gewijd aan schild-

(vervolg van pagina 59)
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