
30e jaargang no. 12 

lacerta 

Pseudemys scripta elegans. 
Tekenlng : Va n den B e r g. 

september 1972 

.. 

ro 

•' 
p < 

' . 

nederlandse vereniging voor herpetologie en terrariumkunde 



Jaargang 30, nr. 12, pp. 149-164, september 1972. Volume 30, nr. 12, pp. 149-164, September 1972. 

lacerta 
'Lacerta' Is hat maandblad van de Nederlandse 
Verenlglng voor Herpetologle en Terrariumkunde. 
Het heeft ruim 800 abonn6's, waarvan ongeveer 100 
In het bultenland. Het grootste deal van de lezers
kring bestaat ult amateurs op herpetologlsch gabled. 
In prlnclpe komen aile artlkelen over amflbleAn en 
reptlelen voor opname In aanmerking. De voorkeur 
gaat ult naar stukken over hun ecologle en gedrag in 
de natuur, hun taxonomle, systematlek en versprel
dlng, hun gedrag en voortplantlng In gevangenschap, 
en over terrarlumtechnlek. Ook bestaat bljzondere be
langstelllng voor artlkelen over de zlekten, die blj 
amflbleAn en reptlelen optreden. 
Aile artlkelen waarln orlglnele waarnemlngen of con
clusles staan worden voorzlen van een engels sum
mary. Artlkelen die In het engels worden ingezonden 
worden In die taal geplaatst, voorzlen van een sa
menvattlng In het nederlands. 
De auteurs noch de fotografen ontvangen een hono
rarium, evenmln als de redactle en de andere mede
werkers. Het blad en de verenlglng maken geen wlnst. 

Abonnement. Hat lidmaatschap van de verenlging 
houdt een abonnement ln. Zowel de iaargang als het 
verenlglngslaar lopen van oktober tot aan september 
daar op vo gend. De contrlbutie bedraagt f 25,- per 
jaar: voor hen die op 1 oktober nog geen 18 jaar 
zljn f 15,-. Hat Is ook mogelljk ultslurtend een atlon
nement op het blad te nemen voor f 20,- per jaar, 
men zlet dan af van de andere faclllteiten die de 
verenlglng bledt. 
Opgave of opzegglng van lidmaatschap te rlchten 
aan de secretarls, zle beneden. 

'Lacerta' Is a monthly publication of the 'Nederlandse 
Verenlglng voor Herpetologle en Terrariumkunde' 
(Dutch Society for Herpetology). It has over 800 sub
scribers, of whom about 100 are abroad. Most of Its 
readers are amateurs In the field of herpetoiOQY· 
All kinds of articles on amphibians and reptiles may 
be published. There Is a rreference for papers on 
the ecology and ethology o amphibians and reptiles, 
on their taxonomy (no descriptions of new taxa), 
systematics and distribution, and on their behaviour 
and reproduction In captivity. Also there is a special 
Interest In articles on the pathology of amphibians 
and reptiles. 
All articles containing original observations or con
clusions are followed by a summary In English. 
Manuscripts In English will not be translated, but a 
summary In Dutch will be added. 
The society, as well as this journal, are non-profit 
making. No payment is made to the authors or other 
contributors. 

Subscription. Membership of the Society includes a 
subscription and runs from October 1st to September 
30th. Rates: D.fl. 25,- per annum, U.S. $ 7,50 outside 
Europe, D.fl. 15,- for persons below the age of 18. 
With Institutions publishing a magazine devoted 
partly or completely to herpetology an exchange of 
subscriptions Is possible. 
All correspondence about subscriptions, plllase, to 
the secretary, see below. 

Redactlo Editor 
G. M. M. FOEKEMA, KRUISSTRAAT 9, UTRECHT. TEL. (030) 3114 20. 

Aile stukken betreffende de lnhoud van het blad aan All correspondence regarding the contents to the 
de redactle. editor. 

Socretarlaat Secretary 
R. M. MEIJER, ZONNESTEIN 119, AMSTELVEEN. TEL. (020) 41 74 66. 

Opgave van lldmaatschap, opzegglng daarvan en Notification of membership, of termination thereof 
adreswljzlging aan de secretaris. Opzegglng met and of change of address to be sent to the secretary. 
ingang van de komende jaargang dlent vOOr 1 sep- Termination as from the new year of publication to 
tember a.s. te geschieden. take effect before 1 September. 

Pennlngmeester Treasurer 
J. H. M. CORNELISSEN, GRAAF HENDRIK 111-LAAN 127, BREDA. 

Betallng van de contrlbutle aan de pennlngmeester Payment of subcrlption to be made to the treasurer 
door stortlng op postglro nummer 429349. (through the Dutch postal clearance service nr. 429349, 

or through cheque or money-order). 

lnllchtlngendlenst Information service 
N. R. REIJST, KASTEEL ERENSTEINSTRAAT 29, MAASTRICHT. TEL. (043) 2 07 67. 

Verzoeken om extra nummers of oude jaargangen Requests for extra numbers or back numbers to the 
aan de lnlichtlngendlenst. Information Service. 

Rlchtlljnen voor auteurs. Verdeel uw artlkel In kor- Directions for authors. Use a short section for 
tere paragrafen, 66n voor Ieder aspect van het onder- every aspect of the subject of your article and give 
warp dat u behandelt. Voorzle elke paragraaf van each of them an adequate title. Manuscripts should 
een adekwate tltel. Hat manuscript typen met dubbele be typed with double spacing between the lines and 
regelafstand en rulme kantlljn. Noem In de tekst an ample margin. When referring to books or articles 
aileen auteur en jaartal van publlkatles, voeg een just mention author and year of publication, giving 
aparte llteratuurlijst toe met de volledige gegevens the complete titles In a bibliography at the end of 
(zle recente nummers als voorbeeld). Schrljf geen the article. Give full details of the publications listed 
voetnoten, verwerk daze In de tekst zelf. Voorzle hat fcf. reading lists In recent Issues). Avoid footnotes; 
stuk van een bondige samenvattlng, waarln de be- nclude those Into the text. Write a concise summary 
langrljkste dingen herhaald worden. Controleer vooral giving salient points of the article. 
de wetenschappelljke namen op spelfouten. 

Werkgroepen (secretariaten) 
Amsterdam: W. C. H. van Kleef, Europapleln 55-11, 
tel. (020) 42 60 10. Eindhoven: P. Verhaart, Moderna
laan 14, tel. (040) 43 20 46. •s Gravenhage: G. J. Krlps, 
Van Heutzstraat 55, tel. (070) 85 55 90. Lelden: B. A. 
van Kleef, Klikspaanweg 46. Limburg: N. R. Reijst, 
Kasteel Erenstelnstraat 29, Maastricht, tel. (043) 2 07 67. 
Noorden: W. Hulsebos, Oosterstraat 3, Gasselternij· 
veen, tel. (05999) 24 94. Rotterdam: A. v. d. Berg, 
Dorpsstraat 11, Schiedam. Utrecht: G. M. Galesloot, 
Japuradreef 164, tel. (030) 61 7610. Zeeland en West
Brabant: A. B. van Woerkom, Lorentzlaan 49, Ter
neuzen. Gelderland: Mevr. M. Boodt-Hogendonk, 
Koningln Jullanastraat 218, Deventer. 

150 

Dlensten 
Blbllotheek: Blbliotheek van de Dlergeneeskundige 
Facultelt, Blltstraat 172, Utrecht. Tel. (030) 71 55 44. 
lmportdlenst: J. L. van Heusden, Van Ostadestraat 
125 hs, Amsterdam. Tel. (020) 73 58 66. Herpelo
geograflsche Dienst: W. Bergmans, Passeerderstraat 
59, Amsterdam. Llteratuurdlenst: N. R. Reijst, Kasteel 
Erenstelnstraat 29, Maastricht. Tel. (043) 2 07 67. 

Vertegenwoordlger voor Belglii 
J. v. Pelt, De Romboutweg 79, Brasschaet. 
Tel.: (03) 51 6715; postcheck no. 8858.13 



S. v a n d e n B e r g 
Jacques Urlusplantsoen 390, Leiden. 

Een paasverrassing: eieren van Pseudemys scripta 
elegans kwamen uit 

lngezonden november 1971. Mevrouw Van den 
Be r g slaagde erin, eieren van een in gevangen
schap bevruchte roodwangschildpad uit te krijgen. 
De jongen doen het goed. 
lnhoudsoverzicht: het leggen van de eieren - het 
uitbroeden - het uitkomen - de jongen - wie is de 
vader? - summary. 

HET LEGGEN VAN DE EIEREN 

Het is 12 februari 1971. Onze grote rood
wangschildpadvrouw, Psertdemys scripta ete
gans (30 em), loopt onrustig rond en vindt, 
zoals altijd, haar voorlopig einddoel op de 
voeten van mijn zoon. Moeizaam klautert zij 
naar hoven, tot zij tenslotte op z'n schouder 
belandt en vanaf haar hoge uitkijkpost zoe
kend de kamer rondkijkt. Dan weer naar be
neden, geleid door mijn zoon. Ze is bijzonder 
dik, hoewel ze de laatste weken niet meer 
heeft gegeten. Het loopt tegen 7 uur 's avonds. 
Onze Lissemys p11nctata granosa man zwemt 
opgewonden been en weer en kijkt naar ons. 
We houden onze rood wang voor de ruit en nu 
richt hij zich in zijn volle lengte op en pro
beert, wild plonzend, met zijn klauwen de 
rand van de bak vast te grijpen. Aan hem kon
den we al weken tevoren merken dat er 'iets 
gaande' is. Toen wij bet bevruchte roodwang
vrouwtje overplaatsten in zijn bak werd hij 
erg opgewonden. Als bet vrouwtje sliep, 
waaierde hij haar onafgebroken 'fdsse Iucht' 
toe, zijn stompe varkensneusje tegen haar neus 
gedrukt. 
We plaatsten een grote plantenbak bij de cen
trale verwarming en zetten roodwang in de 
vochtige, met turfmolm vermengde aarde. Da
delijk begint zij te graven met v66r- en achter
poten. Jammer genoeg moet ik die a vond weg 
en ik vertrek, met de opmerking tegen mijn 
zoon: 'Het is te mooi om waar te zijn'. Als ik 

enkele uren later thuis kom kan ik mijn ogen 
niet geloven: er liggen zes ovale witte eieren in 
het gat. De voeten van roodwang zijn er om
been gespreid. In bijna vertikale houding, be
wegingloos, steunt het dier tegen de rand van 
de bak, met geslo'ten ogen. Er is iets mis. 
De eieren hadden overdekt moeten worden. 
Ik vul een bak met lauwwarm water en plaats 
de schildpad erin. Nu komt er weer Ieven in 
haar! Spoedig begint zij krachtig te persen en 
met de achterpoten te werken. Snel na elkaar 
komen de eieren tevoorschijn. Acht grote ovale 
eieren! In totaal telt het legsel 14 eieren. 

HET UITBROEDEN 

Een oud aquarium waaraan de voorruit ont
breekt richt ik in als broedstoof. Eerst een 
laag turfmolm, daarop een dikke laag sphag
num, waar de eieren ingebed worden, vervol
gens weer een laag sphagnum. 
Zo wordt de stoof op een heel ru9ttg plekje 
aan de centrale verwarming gehangen, die 
natuurlijk op 'matig' wordt gehouden. Dage
lijks sproeien is noodzakelijk. Het blijkt dat 
de bovenste laag sphagnum te snel uitdroogt. 
Een wafeldoekje, dat goed vochtig wordt ge
houden, brengt uitkomst. 
Reeds na de eerste week beginnen sommige 
eieren bruin te worden en in elkaar te schrom
pelen. AI gauw beginnen deze eieren te schim
melen, zodat ik ze moet verwijderen. Oplet-
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tend volg ik de gang van zaken in de stoof en 
op zekere dag zie ik dat sommige eieren 'ho
ger' liggen dan de andere! Voorzichtig neem 
ik een ei uit het nest; het is bijna kogelrond 
terwijl de onderzijde rozig door de dop sche
mert: de dooierzak. De bovenzijde van het ei 
is doorzichtig. Voorzichtig leg ik het ei terug 
en wacht verder af. Het is aardig om te zien 
hoe in de groeiende eieren de dooierzak zich 
verder ontwikkelt. Duidelijk kan men, door 
de eischaal heen, de bloedvaten onderschefden. 

HET UITKOMEN 

Het loopt intussen tegen Pasen. Het is Goede 
Vrijdag als ik 's morgens een zacht geknisper 
hoor. Het komt uit de broedstoof! Ik houd 

Fig. 1. Tijdens en vlak na het uitkomen. 
Tekeningen: Vanden 8 e rg . 
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een ei tegen mijn oor. Nu lijkt het of er met 
een hamertje getikt wordt. Een minuscuul 
barstje vertoont zich. Enkele uren later is het 
ei duidelijk 'aangepikt'. Tegen de avond word 
ik ongerust en ik maak met een fijn prepareer
mesje voorzichtig het aangepikte plekje open. 
Dadelijk komt een klein pootje tevoorschijn 
dat zich vastklemt aan de rand. Heel voor
zichtig maak ik de opening groter. Het andere 
pootje grijpt zich vast. Nu zet het kleine ding 
zich schrap en werkt zich naar hoven. Daar 
komt het kopje tevoorschijn. Helgeel prijkt de 
eitand op het neusje en bijdehand gluren de 
oogjes mij aan. Het kleintje is we! op zijn 
hoede. Ik maak intussen een klein bakje ge
reed met een mini-vijvertje dat wordt aange
vuld met sphagnum. Het borel-ingske wordt in
gebed in het nieuwe domein. Even word ik 



Fig. 2. Operatle gekookte garnaal. 
Tekenlng: V a n d e n 8 e r g. 

weggeroepen. A'ls ik terugkom is de clop leeg 
en dobbert baby roodwang rond op zijn dooier
zak in het vijvertje. Maar binnen enkele se· 
conden heeft het diertje dekking gezocht in 
het sphagnum·oerwoud. De tweede en derde 
baby <komen op ongeveer dezelfde wijze op de 
wereld. 
Met de vierde gaa t het mis. Bij opening blijkt 
het ei abnormaal vee! vocht te bevatten. Het 
halsje is sterk gezwollen. T och leeft het dier· 
tje nog even ; met opengesperd bekje snakt het 
naar adem. Voor dit diertj e heeft het waar
schijnlijk te lang geduurd. 

DE)ONGEN 

De pasgeboren schildpadjes blijven in hun 
schuilplaats, totdat de dooierzak is opgeteerd. 
Gedurende deze periode (ongeveer een week) 
zijn ze heel moeilijk te ontdekken in het 
sphagnum, dat een uitstekende dekking biedt. 
De lichtgroene schildjes hebben nog geen en
kele tekening, zodat ze volledig in hun om· 
geving opgaan. Als ik de kleine rakkers met 
vee! moeite heb ontdekt, blijkt dat ze mij al
lang in het vizier hebben. Drie paar kraaloog· 
jes zijn op mijn gezicht gericht. 
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De dooierzak wordt iedere dag kleiner. Als hij 
geheel is verdwenen, komen de diertjes uit hun 
schuilplaatsen en duiken onmiddellijk in het 
poeltje. Ik verhoog de waterstand zodat ze 
hun rappe pootjes kunnen uitslaan.

111
Ze zwem

men rond en beginnen al gauw, als echte 
schildpadden, te bedelen. Ik geef ze wat fijn 
geraspt hart, dat gretig wordt aangenomen. 
Een grote gekookte garnaal, die ik in het 
poeltje laat zakken, wekt aanvankelijk een 
hev.ige schrikreactie op. Verstard, met inge
trokken kopjes, blijven ze even heel stil zitten. 
Maar de nieuwsgierigheid wint het tenslotte 
en het vreemde dling wordt voorzichtig be
snuffeld, waarna een drievoudige aanval volgt 
op de prooi. Er wordt geknokt dat de stukken 
er af vliegen. Af en toe moet er even gepau
zeerd worden om adem te halen. Ritmisch 
schommelen de kleine lijfjes op en neer aan de 
oppervlakte van het bassin. Dan volgt een 
snelle duik en de strijd wordt voortgezet tot 
de prooi geheel is opgegeten. 
Zo gaat het dagelijks, want de kleintjes wor
den op de klok gevoederd en weten al snel 
hun tijd. 

WIE IS DE VADER? 

Ze groeien goed en er komt langzamerhand 
tekening in de lichtgroene kleur van hun rug
pantsertjes. Het valt mij op dat zij afwijken in 
vorm, kleur en tekening van de uit het wild 
geimporteerde roodwangetjes van dezelfde 
leeftijd. De snuitjes zijn stomper en de pa
troontjes op het rugschild vormen een fijn net
week, waarin duidelijk blauwe stippeltjes en 
lijntjes zijn te onderscheiden. De geimporteer
de diertjes zijn altijd smaragdgroen. Als ik 
roodwang's kroost zo bekijk vraag ik mij af, 
wie de vader is. Er waren vele gegadigden, die 
de dame hardnekkig het hof maakten. Voor
aan zwommen altijd de roodwangmannen; zij 
'zegenden' om het hardst en, met de klauw-
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tjes uitgestrekt, beroerden zij de neus van de 
reuzin. Dan volgden de beide Pse11demys or
nata callirostris mann en 'op de voet'. Soms 
grepen zij een voet en lieten zich meeslepen, 
ieder aan een kant. Ook een Graptemys kohni 
mannetje was dikwijls van de partij en zwom 
om de vrouw heen, knikkend met het fijne 
kopje. De paring zelf heb ik niet waargeno
men, zodat ik de dader helaas niet kan identi
ficeren, noch de juiste datum kan vermelden. 
Ongeveer een maand voor het leggen van de 
eieren bracht ik roodwang over naar de an
dere bak, bij het Lissemys-mannetje, dat zich 
op zijn manier aan het vrouwtje wijdde en 
voor ons een pantomime opvoerde die ons de 
aanstaande blijde gebeurtenis al voorspelde. 
Door het opmerkelijk gedrag van dit dier 
grepen wij tijdig in, waardoor de eieren nog 
opgevangen konden worden en in de 'kunst
moeder' uitgebroed konden worden. Als 'be
loning' krijgt hij een eigen Lissemys-vrouwtje, 
dat nu nog klein is, maar al net zo'n wild 
temperament heeft als hij. 
De drrie jonge roodwangen? Dat zijn aile drie 
vrouwtjes en vertonen steeds sterker de boven
genoemde afwijkende kenmerken. Aile dieren 
krijgen hetzelfde voedsel, maar groeien heel 
verschiLlend op. 
Belangstellenden, die de kleine roodwangen 
wi1len zien, zijn welkom. 

SUMMARY 

A Psertdemys scripta elegans (30 em), reared 
in a terrarium, laid 14 eggs. Finally 4 of them 
hatched. One of the young was not fully 
developed and d'ied shortly after birth, the 
three others are doing well. 
The shape and colours of the young are not 
quite the usual ones. Possibly their father is 
one of the other turtles in the terrarium (Psert
demys ornata callirostris, Graptemys kohm 
and Lissemys prmctata granosa). 



G. M. M. F o e k e m a 
Kruisstraat 9, Utrecht. 

Over de geldigheid van de namen argus 
Linnaeus en spilotes Lace pede voor de gewone 
Australische python (Serpentes, Boidae) 

Jngezonden oktober 1971. In dlt artikel wordt aan de 
hand van een oude tekenlng van S e b a (1735) bear
gumenteerd, dat Morella argus, en niet Morella spl· 
lotes, de geldlge naam van de betreffende Austra
Jische python Is. 
Jnhoudsoverzlcht: lnlelding naamveranderingen 
met wetenschappelljke betekenls - naamveranderln
gen zonder wetenschappelljke betekenis - Is no
menclatuur lnteressant? - het probleem - de genus
naam - de soortnaam - summary - llteratuur. 

IN LEIDING 

Veel reptielenliefhebbers raken een beetje ge
prikkeld als ze merken, dat de geldige naam 
van een dier veranderd is. Herpetologen dte 
zich op taxonomie en systematiek toeleggen 
hebben daar nog meer reden toe: zij zijn ge
dwongen aile synoniemen, soms tientallen per 
diersoort, nauwkeurig in het oog te houden. 
In dit artikel wordt ingegaan op de onzeker
heden rond de geldige naam van de gewone 
Australische python. Er zijn voor deze slang 
momenteel twee combinaties naast elkaar in 
gebrwk, Morelia spilotes en }(forelia argrts. 
Eerst geef ik enkele paragrafen waarin kort 
uiteen wordt gezet, waarom namen soms ver
anderen en soms onzeker zijn. Vervolgens ko
men dan afzonderlijk de genusnaam en de 
soortnaam van de gewone Australische python 
ter sprake. De verwikkelingen rond de soort
naam van deze slang vond ik leuk en oplos
baar, vandaar dat ik dit artikel ben gaan 
schrijven. 

NAAMVERANDERINGEN MET WETEN
SCHAPPELIJKE BETEKENIS 

De naam van een diersoort bestaat uit twee 
woorden: een genusnaam en een soortnaam. 
Een genus maakt deel uit van een bepaalde 
familie, een familie weer van een orde, enz. 
Op deze manier wordt in de naam van een 
diersoort tot uitdru:kking gebracht, welke 

systematische positie de soort in het dieren
rijk wordt toegekend. Een stuk kennis wordt 
dus in de naam verdisconteerd. 
De voordelen van een dergelijke manier van 
naamgeven zijn duidelijk. Als nadeel staat er 
een verlies aan stabiliteit tegenover. Onze ken
nis neemt toe en zo komt van tijd tot tijd aan 
het Iicht, dat een diersoort verkeerd is inge· 
deeld. De genusnaam moet dan worden ver
anderd. Tot op zekere hoogte wordt de naam 
van een diersoort door dit systeem zelfs een 
kwestie van smaak, omdat er bij de besHssing 
of een bepaalde diersoort tot een bepaald 
genus hoort een groot aantal niet-kwantificeer
bare gegevens tegen elkaar moeten worden af
gewogen. 
Twee conclusies kunnen uit het bovenstaande 
getrokken worden. In de eerste plaats dat 
naamveranderingen geen grillen zijn maar we
tenschappelijke inhoud hebben. In de tweede 
plaats dat aileen de genusnaam en nooit de 
soortnaam verandert; een deel van de naam 
van een diersoort zou dus stabiel zijn. 
Helaas zijn deze conclusies slechts de halve 
waarheid. Men heeft ook te maken met naam
veranderingen die geen wetenschappelijke in
houd hebben, en die ook de soortnaam kun· 
nen aantasten. 

NAAMVERANDERINGEN ZONDER 
WETENSCHAPPELIJKE BETEKENIS 

Zulke naamveranderingen wil niemand, maar 

155 



Fig. 1. De twee vormen van de gewone Austral ische 
python. Boven de gespikkelde nominaatvorm, 'dia
mond snake' genoemd. Onder de gevlekte vorm 
varlegata, in Australia bekend onder de naam 'carpet 
snake'. Foto's: F oe k e m a. 

ze zijn niet te vermijden. Ze komen voort uit 
de vanzelfsprekende eisen, dat iedere diersoort 
niet meer dan een geldige naam heeft en er 
niet meerdere soo~ten zijn met dezelfde naam. 
Een Iogische oplossing is het, de eerste (oud
ste) naam die aan deze twee voorwaardeo vol
deed, als de enige geldige te beschouweo. D eze 
zgn. prioriteitsregel is tot een basisbegiosel 
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van de zoologische nomenclatuur gemaakt. 
Maar hoe eenvoudi,g de prioriteitsregel ook is, 
bet is werkelijk verrassend tot welke compli
caties ze kan leiden. Men moet zich realiseren, 
dat onder andere de wetenschappelijke nood
zaak een genusnaam te veranderen dikwijls 
met de prioriteitsregel interfereert. Voorts is 
de prioriteitsregel in zijn eentje niet voldoende 



om de namen eenduidig te maken. Verdere 
regels daartoe heeft men vastgelegd in de 'In
ternational Code of Zoological Nomenclature' 
die momenteel (uitgave 1964) 87 artikelen 
omvat. Op sommige gevallen kunnen de re
gels een erg gecompliceerde uitwerking heb
ben. Een fraai (gefantaseerd) voorbeeld daar
van heeft in jaargang 23 van Lacerta gestaan 
(We r m u t h, 1965). Een echt geval betreft 
bv. de naam ahaetrilla, die als soortnaam en 
als genusnaam voor zowel Zuid-Oost-Aziati· 
sche als Zuid-Amerikaanse boomslangen in 
gebruik is. Savage (1952) schreef een ar
tikel van 12 pagina's alleen over het gebruik 
van die naam, met de toepasselijke titel: 'De 
geschiedenis van de slangennaam Ahaet111la: 
twee eeuwen verwarring'. De conclusies van 
dit artikel werden overigens niet algemeen 
aanvaard, zodat we momenteel aan de derde 
eeuw bezig zijn. 

IS NOMENCLATUUR INTERESSANT? 

Het niet-stabiel zijn van namen is onpractisch, 
maar niet te vermijden. Niet te vermijden in 
de praktijk, omdat niet iedere naamgever al
tijd precies weet wat al zijn voorgangers heb
ben gedaan. Ook niet te vermijden in theorie, 
omdat nieuwe kennis namen kan beinvloeden. 
Wat voor ballast het veranderen van namen 
is, toch is het vaak interessant synoniemen
Iijsten door te zien. Men ziet daarin het den
ken van de mens over de positie van een be
paalde diersoort gedeeltelijk weerspiegeld. Dit 
geldt natuurlijk alleen voor veranderingen 
waaraan een wetenschappelijke betekenis ten 
grondslag Iigt. 
De vele synoniemen die zijn ontstaan door al
lerlei vormen van onachtzaamheid en samen
Iopen van omstandigheden zijn natuurlijk 
aileen maar ballast. Maar toch kan het een 
niet onaangenaam tijdverdrijf zijn in oude 
werken na te speuren, hoe bepaalde verwar· 
ringen zijn ontstaan en uit te pluizen, welke 
naam als de juiste moet worden beschouwd. 

HET PROBLEEM 

In Australie komen ongeveer tien soorten 
pythons voor, slechts een daarvan is vrijwel 
over het gehele continent (en Nieuw-Guinea) 
verspreid, en komt ook voor in de omgeving 

van de grate steden in het Zuid-Oosten. Van
daar dat ik de soort maar aanduid met de 
naam 'gewone Australische python'. Deze 
slang komt in twee vormen voor, een gespik
kelde, die in Australie 'diamond snake' ge
noemd wordt, en een gevlekte, die 'carpet 
snake' genoemd wordt (fig. 1). Het is een om
streden punt of de twee vormen al dan niet 
als twee verschillende ondersoorten beschouwd 
kunnen worden. Op die vraag wordt hier ver· 
der niet ingegaan. Dat het om een soort han
delt, daar wordt niet aan getwijfeld. 
Over de soortnaam van deze python heerst tot 
aan de dag van vandaag verwarring: zowel 
argru Linn a e us als spilotes Lace pede 
worden gebruikt. Wat de genusnaam betreft 
wordt nu algemeen Morelia Gray, maar tot 
voor kort ook Python Daudin gebruikt. In 
de literatuur zijn de combinaties Python spi
lotes, Morelia spilotes en More/ia argru te 
vinden. Aileen de combinatie van argru met 
Python ben ik niet tegengekomen. 
De historie van beide delen van de naam heb 
ik nagezocht. Deze blijkt ongecompliceerd. De 
verwikkelingen rond de genusnaam blijken ge
heel los te staan van die rond de soortnaam. 

DE GENUSNAAM 

De situatie is wat de genusnaam betreft door
zichtig; het gaat om de wetenschappelijke 
vraag of de gewone Australische python tot 
hetzelfde genus gerekend moet worden als de 
Aziatische en Afrikaanse soorten van het 
genus Python Daudin, 1803, of tot een 
eigen genus binnen de subfamilie Pythoninae. 
Het was Mer rem ( 1820) die het dier het 
eerst tot het genus Python rekende door het te 
beschrijven onder de naam Python prmctatru. 
In 1842 creeert G r a y de genusnaam i'rforelia 
binnen de Pythoninae op basis van het crite· 
rium 'Head with smatl scale-like plates'. Nu 
is de gewone Australische python de enige 
soort binnen de Pythoninae die de bovenkant 
van de kop geheel met kleine schilden bedekt 
heeft, het genus lHorelia zou dus monotypisch 
zijn. De vraag is of de kleine schilden, even
tueel in combinatie met andere kenmerken, 
een afzonderlijk genus rechtvaardigen. B o u · 
I eng e r ( 1893) vond van niet en deelde in 
zijn grote 'Catalogue' de slang in bij het genus 
Python. Dit werd vervolgens door iedereen 
gedaan, tot 1935. In dat jaar verscheen een 
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Fig . 2. Plaat 103 uit "locupletlssiml Rerum Naturalium 
Thesauri ' van S e b a (1735). Grootte van het origineel 
39 bij 29 em. Foto : Artis-bibliotheek. 

checklist van de familie Boidae van de hand 
van Stu I I, waarin de naam Morelia weer 
wor<lt opgevoerd. Kennelijk kwam S t u II tot 
de conclusie dat de verschillen met Pytho11 zo 
beduidend waren, dat de slang tot een apart 
genus gerekend moest worden. Voor dat genus 
was nog steeds de naam Morelia G r a y, 1842, 
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beschikbaar. Maar. . . S t u I J's publika-tie is 
aileen een checklist, dat wil zeggen aileen 
maar een opsomming van namen, zonder enige 
verklaring. D ie zou gegeven worden in een 
monografie van de familie Boidae, waaraan 
zij in de dertiger jaren werkte. Stu II heeft 
die arbeid echter niet voltooid, naar haar ar-



gumenten kunnen we daarom slechts gissen. 
Argumenten die niet gegeven zijn kunnen niet 
bestreden worden. Na publikatie van Stull's 
checklist, als voorloper van haar monografie, 
is iedereen het dier weer Mm·e/ia gaan noe
men. Aileen W o r r e II ( 1951) aanvankelijk 
niet, maar die loopt wei meer achter op inter
nationale ontwikkelingen. 
Ik ben geen taxonoom en zal me dus wei hoe
den, me voor of tegen Morelia uit te spreken. 
Wei kan ik zeggen dat wat gedrag en externe 
morfologie betreft Morelia noch Liasis echt 
van Python verschillen, dit in tegenstelling tot 
andere genera binnen de Pythoninae. Het bij
eenvoegen van die drie genera zou wei een 
onelegant soortenrijk genus Python doen ont
staan. 
Hoe dan ook, de situatie wat betreft de 
genusnaam is onbevredigend omdat het genus 
Morelia niet is beargumenteerd. Maar het ver
dient zonder meer de voorkeur het dier op dit 
moment Morelia te noemen, omdat dit thans 
algemeen wordt gedaan, ook door S t i m s o n 
( 1969) in de meest recente compilatie-checklist 
van de familie Boidae. 

DE SOORTNAAM 

Zoals reeds opgemerkt hangt de onenigheid 
over de soortnaam van de gewone Australi
sche python niet samen met het probleem rond 
de genusnaam, taxonomie speelt er geen rol 
bij. Het gaat simpelweg om de vraag welke 
toepasselijke soortnaam de oudste is. 
De oudste naam is argru. L i n n a e us ( 1758) 
vermeldt in de tiende editie van zijn 'Systema 
naturae' een slang met de naam Colttber Ar
ges. De laatste letter e hierin is een zetfout, in 
de latere drukken is deze gecorrigeerd en staat 
er Argru. De naam spilotes dateert van 1804. 
Lace pede beschreef toen Col11ber spilotru. 
Ook hier een zetfout, aile auteurs die zich la
ter op L a c e p e d e beroepen schrijven spi
lotes. Sindsdien hebhen verschillende auteurs 
de python nog andere soortnamen gegeven, 
maar tussen 1758 en 1804 gebeurde dat voor 
zover bekend niet. Of er nog namen van v66r 
1758 zijn is niet relevant, want de prioriteits
regel laat men gelden vanaf 1758, het jaar 
van publikatie van de tiende editie van 'Sys
tema Naturae'. Dit heeft men gedaan om te 
voorkomen, dat allerlei namen die in nog 
oudere, veelal moeilijk hanteerbare werken 

staan, in de plaats van latere namen zouden 
moeten komen. Namen van v66r 1758 tellen 
dus eenvoudig niet mee voor de prioriteits
regel. 
Dat de naam Co/uber spilotes Lace p e d e 
betrekking heeft op de gewone Australische 
python wordt door niemand betwijfeld. Of dat 
voor Col11ber arg11s Linn a e us ook geldt is 
echter omstreden. Daar ligt de oorzaak van 
het probl-eem rond de soortnaam. Erkent men 
dat Linn a e us met Col11ber argru de python 
bedoelde, dan is argru de oudste en daar
om geldige naam. Ontkent men die bedoeling. 
dan is spilotes de oudste en dus de geldige 
naam. 

Een antwoord is niet zonder meer te geven. 
T egenwoordig moet men a an allerlei eisen 
voldoen als men een soort voor het eerst be
schrijft. Vroeger ging men niet altijd even 
nauwkeurig te werk en werden vele soorten 
bijzonder summier beschreven. In de tiende 
editie schrijft Linn a e us over Colrtber ar
glls het volgende: 

Arges. -- - Seb.mus. 2. t. 103. f. I. Habi
tat in Africa. Occiput bilobo-gibbum. Cor
pus ocellis transversis per annulos diges
tis. Mihi non visus, nee scuta notata. 

De drie horizontale streepjes in de eerste regel 
staan op de plaats, waar L i n n a e u s bij aile 
andere slangen het aantal buikschubben en 
staartschubben geeft. Hij verldaart in de laat
ste regel: ik heb het dier niet gezien dus de 
schubben nict geteld. Daaruit volgt dat de 
basis van Lin n a e us' beschrijving uitslui
tend plaat 103, figuur I van het tweede deel 
van het werk van S e b a ( 1735) is, welke hij 
in de eerste regel noemt. 
Zo komen we dus toch bij een auteur van v66r 
1758 terecht! S e b a's 'Thesauri' bestaat uit 4 
delen, vier grote plaatwerken uitgegeven te 
Amsterdam, met tekeningen van allerlei die
ren, plan ten en ook mineralen. L J n n a e u s 
maak!te vee! gebruik van de tekeningen door 
er dikwijls bij zijn beschrijv:ingen naar te ver
wijzen. Ik raadpleegde deel twee in de Artis
bibliotheek, bijzonder nieuwsgierig sloeg ik 
plaat 103 op. De Artis-bibliotheek was zo 
vriendelijk op mijn verzoek twee foto's van de 
plaat te maken, die u hierbij ziet afgedrukt 
(fig. 2 en 3). zodat u zelf kunt oordelen of 
de gewone Australische python wordt weerge
geven of niet. 
Als we de plaat vergelijken met figuur 1 blijkt 
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er, wat vorm en tekening van het lichaam be
treft, een goede overeenkomst met de gespik
kelde vorm. Zowel de stip op iedere schub als 
de rijen kleine vlekken zijn ondubbelzinnig te 
herkennen. Met de kop loopt de gelijkenis 
echter mis. Op de plaat is die bedekt met 
merkwaard ig gerangschikte, grote schilden. 
Dat is bij de gewone Australische python be
slist niet bet geval, bij beide vormen is de kop 
bede~t met kleine schilden (fig. 4 en 5) . 

Ik heb drie werken gevonden waarin enig com
mentaar gewijd wordt aan de geldigheid van 
de naam argus, te weten BouIe n g e r 
(1893) , L overi dge (1934) en Worre l l 
(1961). 
B o u 1 eng e r ( 1893) kiest voor spilotes en 
zegt over argus: 

Coluber argiiS, Linn., is founded upon a 
figure of Seba's (Thes. ii, pl. ciii. fig. 1) 
which is probably not executed from a 
specimen, and certainly does not repre
sent the Python here described. I regard 

Fig. 3. Uitvergroting van de slangenkop van tiguur 2 
(S e b a, 1735). Foto: Artis-bibliotheek. 
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C. argus as a mythical species. 
L o veri d g e ( 1934) kiest voor argus en 
zegt d aarover: 

Boulenger ( 1893, p. 82, footnote) rejec
ted argus (arges errore in lOth ed.) as it 
was based on a figure in Seba (Thes., 2, 
pl. ciii, fig. 1) which appeared to be a 
composite. The body pattern is undoubt
edly that of the snake more recently call
ed spilotes but la rge cephalic plates have 
been drawn in. Dr. 0. G. Stull (in mss.) 
considers that argm must be recognized, 
and has revived the genus l\lforelia for its 
reception. 

W o r r e 11 ( 196 1) kiest voor spilotes en 
schrijft daarover : 

We reject argus ( arges) Linnaeus, 'Afri
ca', 1758, on the same grounds as Bou
•lenger 1893, plus the date and doubtful 
Jocality. 

Ik meen vier punten te kunnen constateren die 
relevant zijn ten aanzien van een beslissing 



Fig. 4. Bovenzijde van de kop van de gespikkelde 
vorm. De kop is bezel met kleine schilden. 
Foto: F o e k e m a. 

over de identiteit van de slang op de plaat van 
S e b a en over de erkenning van de naam 
argus. 
1) Het 1ichaam van de slang op de tekening 
is duidelijk dat van een wurgslang (Boidae), 
ook bij de beschrijving van het dier door S e b a 
( 1735 ) blijkt dat het om een bolde gaat. Bij 
andere slangen ( een hoge uitzondering daar
gelaten) is bv. het aantal rijen schubben vee! 
kleiner <ian op de plaat. 
2) De tekening van bet lichaam komt over
een met die van de gespikkelde vorm van de 
gewone Australische python. Geen enkele an
dere boide is gespikkeld, laat staan op deze 
manier met een stip op iedere schub. 
3) De schrlden op de kop van de afgebeelde 
slang zijn niet die van de gewone Australi
sche python. Evenmin echter zijn ze van enige 
andere slang_ Ik heb speciaal een uitvergro
ting van de kop Iaten makcn om te Iaten zien, 
dat de schilden daarap fantasieschilden zijn. 
Geen enkele slang met grate schilden op de 
kop heeft twee elkaar rakende supra-oculairen, 
meerdere ongedeelde prefronta len, etc. Geen 
twijfel is mogelijk: deze schilden op de kop 
zijn gefantaseerd. 
4) De vindplaats die S e b a noemt, Arabie, en 
de vindp"laats die L i n n a e us noemt, Afrika, 
introduceren geen mogelijke verwarring met 

andere Boidae. Onjuiste vindplaatsen komen 
in oudere werken, met name ook bij L i n -
n a e u s, vee! voor. Ze worden nooit als een 
reden gebrui-kt om een beschrijving niet van 
toepassing te verklaren. 

De conclusie hierui t kan m.i. niet anders zijn 
dan dat de naam argus geldig is. Strikt gena
men geeft de plaat een nict-bestaande slang 
weer. Maar welke nauwkeurigheid moet men 
vereisen? Vee! tekeningen en vee! beschrijvin
gen waarop namen zijn gebaseerd bevatten 
onnauwkeurigheden, soms kleine, soms gro
tere. Er is maar een reeel criterium ten aan
zien van de nauwkeurigheid: is de tekening of 
beschrijving zodanig, dat er verwarring met 
andere soorten zou kun nen optreden? Welnu, 
dat is met de ph at van S e b a beslist niet het 
geval. 
Mijn conclusie is niet bijzonder. In de al ge
noemde recente lijst van Stimso n ( 1969) 
schrijf.t deze, dat ook hij de plaat van S e b a 
er op na heeft geslagen en op grand daarvan 
meent, dat argus geldig is. 

Tot slot kan nog opgemerkt worden, dat een 
verklaring voor de merkwaardige kopschilden 
op de plaat van S e b a niet moeilijk is te be
denken. Zowel bij het doden als villen van 
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Fig. 5. Bovenzijde van de kop van de gevlekte vorm, 
eveneens bezel met talrijke k leine schilden. 
Foto: F o e k e m a. 

slangen wordt de kop vlug beschadigd en gaat 
niet zelden verloren. 
Zo ziet u: een Hinke ldap op het hoofd van 
een slang kan na eeuwen nog steeds gespreks
stof opleveren. 

SUMMARY 

The name of the common Australian python 
(diamond snake, carpet snake) is discussed. 
Two combinations are current at the moment: 
i\forelia argus and 1\!Iorelia spilotes. 
This snake was considered for a long time as 
a species of the genus P)'thon Daudin. Mo
relia G r a y was revived by S t u 11 in her 
1935 check list. She was preparing a mono
graph on the family Boidae at that time, but it 
remained unfinished and was never published. 
So we do not know her arguments. Although 
this is not very sa~isfactory, the name M orelia 
is commonly used since 1935. Given this 
situation it should not be changed, unless 
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somebody gives arguments for a taxonomic 
revision of Python-Liasis-Morelia. 
The confusion about the species name is in
dependent of the changing of the genus name. 
The oldest name is argus Linn a e us, but 
there has been doubt as to whether argus re
presents the common Australian python. If it 
does not, spilotes L a c e p e d e is the oldest 
and valid name. 
The snake called argus by Linn a e u s was 
not seen by himself, but based on a figure of 
S e b a ( 1735) . This figure is reproduced (fig. 
2 and 3). The snake pictured is a bold snake 
(large number of scale rows) and the pattern 
of the body is correct, but the head shields are 
not those of the common Austral ian python. 
However, they are not found in any species o f 
snake (supra oculars in contact, etc.) . 
The conclusion is that tlrgus is valid. The 
wrong elements of S e b a's picture do not 
introduce any possible confusion with an other 
species of snake. 
Possibly the head of the specimen pictured by 



S e b a was badly damaged or absent. 
Stimson ( 1969) also examined S e b a's 
picture, and came to the same conclusion about 
the validity of argm. 
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Een juveniel exemplaar van de gladde slang 
( Coronella austriaca) at insecten 

lngezonden december 1971. De heer V a n E ij k sig
naleert het eten van vllegen door een jonge glad'de 
slang. Van dlt merkwaardige gedrag wordt overigens 
ook melding gemaakt door S t e w a r d (1971, pp. 88). 

Begin augustus 1971 ving ik enkele reptielen 
tijdens vakantie in Luxemburg. Onder de ge
vangen dieren bevond zich een gladde slang 
(Coronella a11striaca) uit Reisdorf aan de 
Sure, die zich heel list·ig verschanst had in een 
natuurstenen muurtje, halverwege de helling 
van de zogenaamde 'Gipskaul'. 
Het bleek een vrouwelijk exemplaar te zijn, 
ten eerste gezien de overwegende grijze rug
kleur, en ten tweede wegens het feit dat dit 
dier in mijn buitenterrarium te Tegelen 3 
jongen kreeg. Ze werden pas ontdekt toen ze 
al enige dagen oud waren, geboortedatum was 
waarschijnlijk 8 september. Omdat ik geen 

jonge inheemse hagedissen kon bemachtigen 
(zeer schaars dat jaar)' werd besloten om een 
exemplaar mee te nemen naar het Zoologisch 
laboratorium van de Nijmeegse universiteit, 
om het daar te Iaten dwangvoeren met ge
hakte vliegen, en de andere twee jonge slan
gen gewoon in het buitenterrarium te Iaten 
overwinteren. 
Erg groot was mijn verbazing toen bleek dat 
het dier in Nijmegen, geheel uit zich zelf, 
eerst levende gaasvliegen (Chrysopa sp.) en 
later eveneens levende vliegen (Sarcophaga 
sp.) bemachtigde, die bij wijze van proef wa
ren gegeven. Soms had het dier geen interesse 
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en moest een vlieg in zijn bek worden ge
duwd, maar vaak nam hij de vliegen zelf. 
Helaas was het dier 2 november dood; de 
lengte was toen 14 em. Doodsoorzaak onbe
kend, de dag voor zijn dood had hij nog gege
ten. Het dier is geconserveerd in alcohol 70 %. 
Vlak voor de anale opening zitten twee ver
dikkingen van ongeveer 8 mm. 
Het was mij geheel onbekend dat jonge gladde 
slangen insecten eten bij gebrek aan kleine ha
gedissen. Meestal Iaten ze zich liever dood
hongeren. Ook in de literatuur vond ik hier
over niets. 
De twee jonge slangen in het buitenterrarium 
heb ik 20 november nag gezien. Hun verdere 
levenskansen sla ik niet erg hoog aan. 
Diegenen die oak ervaringen hebben met jon
ge gladde slangen worden vriendelijk ver
zocht hierover eens mededeling te doen. 

SUMMARY 

A juvenile Coronel/a arutriaca, born on sep
tember 8, 1971, fed on living flies (Chrysopa 
sp. and Sarcophaga sp.). Sometimes the flies 
were put in the mouth of the little snake, but 
often they were taken voluntairely. Young 
lizards were not available. The snake died on 
november 2, 1971. Cause unknown. 
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Advertentle 
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Geef onvoorwaardelijke 
voorrangsbehandeling 
en extra zorg 
Dat is de betekenis van deze 
Juchtvrachtlabel. Bij zowel 
import- als exportzendingen. 
Een samenspel tussen verlader, 
ontvanger, expediteur 
en I uchtvaartmaatschapp.ij · 
is daarbij een eerste vereiste. 
Airlift is zich daar goed van bewust. 
Geef daarom uw dieren
transporten in han den van: 

Airlift, de zorgvuldige expediteur. 


