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Thamnophis sirtalis sirtalis
Geheimzinnige cirkeldans

De slang die zichzelf in zijn staart bijt is een bekend symbool.
Maar doen slangen dat in het echt ook? In het decembernum-
mer van het tijdschrift Litteratura Serpentium van de

Europese Slangenvereniging staat een interessante observatie. Bert
Verveen beschrijft een cirkeldans van de kousenbandslang,
Thamnophis sirtalis sirtalis. Deze ringslang komt ondermeer in
Canada voor. De kleur is variabel, maar altijd met een rugstreep en een
streep op de flanken.

Verveen beschrijft een mannelijke T. sirtalis sirtalis die na een
zomerse vervelling zijn eigen staart bekruipt. Hij bijt er weliswaar
niet in, maar cirkelt zo'n vier minuten rond. Vooralsnog een
unieke observatie, schrijft Verveen. Navraag leert dat hij onlangs
twee berichten kreeg van mensen die soortgelijk gedrag hebben
gezien.

Waarom de slang dat doet is niet duidelijk. Misschien dat hij zijn ei-
gen staart niet herkent, en denkt dat die bij een vrouwtje hoort. Dat
zou kunnen. Van een verwante soort, de T. parietalis, is bekend dat
de huid van een mannetje na een winterslaap gedurende enkele uren
vrouwelijk feromoon bevat. Mannetjes die eerder wakker waren, en
al opgewarmd zijn, bekruipen de als vrouwtje vermomde mannen-
slang. Die warmt daardoor sneller op.

Behalve het gedrag, is ook de naam raadselachtig. Althans:
thamnos is Grieks voor struik en ophis betekent slang. Dat is nog
simpel. Maar sirtalis is moeilijk thuis te brengen. Dat wordt dus
speculeren. Er zijn nauwelijks woorden die met sirt beginnen. Niet in
het Engels, niet in het Frans, niet in het Latijn. Wel in het Grieks.
Sirtaki bijvoorbeeld. Maar ook sirtos. En, o toeval! Sirtos is
volgens de beschrijvingen op internet de naam van een oeroude,
slangachtige dans op Kreta. De voeten mogen het contact met de
grond niet verlaten, vandaar het schuifelen, en de deelnemers
vormen een cirkel. Volgens sommigen gaat de dans over leven en
dood, liefde en geheime wensen. •
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