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Over de op de voorplaat afgebeelde skink 
weten wij aileen dat hij of zij afkomstig is uit 
West Pakistan. Mocht een van onze lezers ons 
wat meer over dit dier kunnen vertellen, dan 
zien wij zijn gegevens graag tegemoet, opdat 
daaruit, zo mogelijk een nadere publicatie kan 
worden samengesteld. 

Red. 

Vraag en antwoord 

In ons vorige nummer werd aangekondigd dat een 
vraag- en antwoordrubriek zou worden geopend. De 
bedoeling is om voor wat de antwoorden betreft, niet 
aileen de redactie aan het woord te Iaten, maar 
liefst ook zoveel mogelijk laden. 
Hier volgen de eerste twee binnengekomen vragen. 
Bij de eerste hebben wij een beknopt antwoord ver
meld. Het antwoord op de tweede vraag zouden wij 
aan onze lezers willen overlaten. Wie? 

VRAAG 1 
Weet U een goad middel om poreuze cementen 
vijvers waterdicht te maken? L. D. te D. 
ANTWOORD 
Wanneer het cement na het verharden met waterglas 
wordt behandeld (bij de drogist verkrijgbaar), vormt 
zich een onoplosbaar kiezelzuur in het cement, waar
door dit volkomen waterdicht wordt. 

VRAAG 2 
Soms komt op de takken van mijn oerwoudterrarium 
een witte schimmel. Op bepaalde plaatsen Jigt dit er 
als een dot watten op. Zelfs als de takken met chloor
water worden afgeboend, komt de schimmel soms 
na ongeveer een week terug. Wat is dit en wat valt 
daartegen te doen? C. v. V. te R. 

ANTWOORD 
Gaarne reactie uit onze lezerskring. 

Vraag on aanbod 

Te koop aan~eboden: paludarium, 100 x 50 x 74 em, 
incl. verwarmmg, thermostaat en verlichting. Bijbe
horende tafel, hoog 82 em, met ingebouwd kastje. 
W. Ph. R. H. de Bruyne, Delftlaan 353', Haarlem. 
Telefoon (023) 5 01 82. 

L. C. M. Wijffels, Het Wijdevelt, Engelen (N.-8.) tel. 
(04195) 3 08, vraagt hagedissen van het geslacht La
certa evenals andere Lacertide hagedissen. 

Llteratuurdlenst 

In het volgende nummer nadere gegevens over de 
beschikbare uitgaven. 

KopiJ 

Er wordt nog steeds kopij gevraagd. Stel dus Uw 
plannen om ook eens een bijdrage te leveren niet 
lan~er uit, want zodra het 'opzomert?!' komt er voor
lop•g niets meer van. 

Red. 

De menlngen van auteurs zljn nlet noodzake
lljkerwljs die van de redactle. De auteur blljft 
verantwoordelljk voor de lnhoud van zijn ar
tlkelen. Red. 



Voortplanting bij Sto••eria deekay 
11. vnu lilf!t>f. EurOJUtplelrl GG, r lutNtertlflllt 

Storerirt Deckrty ( volwrtssen s!mtg) 

Op de jaarvergaderi ng van Lacerta in apri l 1967 
kocht ik van een ander lid een jong exemplaar Yan 
Storeria decka;, dat YOlgens de eigenaar bij hem 
geboren was. Her dier en zijn broenjcs en zusjes 
warcn ·met de pincer· opgefokt en dat was ' 'oor 
mij erg gemakke lij k bij het ,·oeren. want zodra 
het pincer met cen worm ertussen bij het terrarium 
werd gehouden, kwam de slang er op af . Sinds
dien komt het dier clke dag en op ccn bcpaalde 
t ijd naar de vaste voederplck, die ik intussen had 
ingcstcld , om zijn worm tc halen. Voordat het 
dier gevoederd is ziet men hem geregeld door het 
terrarium gaan, van boven naar beneden. Op de 
grond komt h ij nauwelijks. hoewel de soon als 
g ronddie r bekend staat. Bij z ijn ronde jaagt h ij 
vooral de boornkikkers de stuipen op het l ijf ter
wijl de hagedissen hem alt ijd zeer wantrouwend 
u it de weg gaan. AI met a l is het toch een zeer 
aantrekkelijk dier, ondanks de onrust d ie hij ,-er
oorzaakt. 
D oordat hi j geregeld vclte worrnen kreeg werd h ij 
steeds dikker, wat volgcns mij norrnaa l was. In 
begin juli van dat jaar weigerde hij plotsel ing de 
aangcboden worrnen en w ilde aileen maar ccn cn
kele kccr een naaktslak accepteren. T och werd hij 
niet magerder, wat ik al zeer vreernd vond. ln
tegendeel, het dier werd zelfs dikker. Deze toe
stand duurde tot 16 ju li, want toen het d ier zich 
op die dag vertoonde, was het zeer mager. Er ging 
mij een Iicht op en na een nauwgezette speun ocht 
in de bak was het resultaat 13 jonge Storeria 
deckrty, die ongeveer 9 em lang waren. D e dier
tjes hadden een donkcrgrijzc k leur en een Iichte 
rand om de ogen. Het moederdier was lichtbruin 
op rug en f lanken en had boven op de rug cwee 
rijen donkere st ippeltjes, d ie op gelijke hoogte 
lagen. 
lk was zeer in mijn schik met de jonge slangcn. 
hoewel ik ze niet a llernaal kon houden wegens ge
brek aan voldoende voedsel. Gelukkig was er een 
paar dagcn later een werkgroepavond waar dan 

Polo's van de scbrijver 

ook ticn jonge slangcn gcdistribueerd wcrden. 
Zclf hield ik er drie. Sindsdien was het elke dag 
zoeken naar uiterst kle ine worrnpjes, wat zccr 
vee! tijd in beslag nam, want heel kleine worrnpjes 
zi jn dun gezaaid en de slangctjes waren grotc 
eters. Ongemerkt g roeiden ze vrij snel en na cen 
goedc maand real iseerdc ik mij dat ze al 13 :i 14 
em lang waren: ook wcrdcn ze iets Iichter van 
kleur en waren de stippels op de rug te zien. Toen 
blcek dat de vader geen zuiverc Storeria derktt) 
was, want sornrn ige stippcls b lekcn door een don
ker strcepjc met een andere stippel verbonden tc 
zijn. Bij enkele slangetjes was dit zo duidel ijk dat 
het een ' trap-effect' gaf. Naarrnate ze ouder en 
g rotcr werden, konden ze ook steeds grotere wor
rnen en slakken aan. Vooral slakken g ingen er in 
als koek omdat deze vee! gemakkelijkcr wcgge
werkt konden worden. Een enkele keer spoor ik de 
te voeren worrnen in met een oplossing van kalk 
en g iswca l met behulp van een injectie-spuit. waar
na die worrnen gelijk aan de slangen werden ge
geven. Ook het moederdie r krecg ingespoten wor
men want ze moest weer echt opgefokt word en. 
Bij hct voeren vie! het mij np dat de jonge slan
gen erg sch rikachtig waren. Dit kwam waarschijn
lijk door het rame lijk kleine bakje waar ze in 
zaten ; ze kwamen elkaar te vaak tegen wat voor
a l bij hct aanbieden van ecn worm naar voren 
kwam. A ls cen slang zo'n worm aan her eten was. 
en een a ndere slang raa kte hem aan, dan schoot 
de etcnde slang in paniek weg. Hij voelde zich 
waarschijnlijk niet bclcmaal vcilig met een worm 
no~; half uir zijn bek. 
Vcrder ging alles voorspoed ig en in het voor jaar 
Yan 1968 waren de dieren a l zo'n 25 it 30 ern 
lang. Ook de slangen die ik geschonken had aan 
een andcr lid van Lacerta, de hcer J . Jacobs, wa
ren tot ongeveer het zelfdc fo rmaat uitgegroeid. 
Maar grotcre slangen eten ook vee! meer en zo bc
sloot ik cen slang zelf te houden en de andere 
twee te verkopen. D e g rootste van de drie kwam 

43 



Storeria deckay, balf ~·ohvassm sla11g, em worm elemle 

dan ook bij zijn moeder terecht, in het grate ter
rarium, terwijl de andere twee nog in het kleine 
bakje bleven tot de toekornstige eigenaar, die de 
slangetjes al gezien en gekocht had, zijn nieuwe 
terrarium gereed had . De jonge slang in het grate 
terrarium werd nu snel grater, wat er op duidt dat 
een ruimere omgeving bevorderlijk is voor de 
groei. Dit terrarium is 125 em lang, 50 em breed 
en 100 ern hoog; het is een oerwoudbak, maar toch 
niet zo gek vochtig en heeft een gemiddelde tem
peratuur van 25° C, d .w.z. bovenin is de tempera
tuur iets hoger en op de bodem iets lager. In het 
terrarium huizen verder nog Anolis, Phelsum:J. en 
boomkikkers. D e moederslang reageerde helem:::l 
niet op haar jong. Ze deed niet vijandig en zocht 
hem ook niet op. Aileen wanneer het tijd was om 
te voeren waren ze bij elkaar op de voederplaats. 
Aan nieuwe jonge slangen had ik helernaal niet 
gedacht. totdat in mei van dat jaar de heer J acobs 
mij vertelde dat zijn slangen, d ie dus bij mij ge
boren waren, gejongd hadden. Dit was een hele 
verrassing want wie had gedacht dat slangen van 
nog geen jaar al konden jongen! Er had dus een 
paring tussen broer en zuster plaats gevonden. :Na 
een paar dagen vernam ik bovendien dat die 
kleine slangetjes Tubifex aten, wat ook wondcrlijk 
was daar Tubifex onder water leeft en dat Storeria 
decka; bekend staat als een aardwormeneter. Er 
waren naar ik meen 7 slangetjes geboren, waar
van ik er 2 kreeg, wat later niet nodig bleek te 
zijn. l\!ijn jonge slang in het grote terrarium bleek 
namclijk vrij dik te zijn en haar eetlust was slecht, 
net zo a ls bij haar moeder het vorige jaar. Er wa
ren dus kennelijk ook jonge slangen op kornst. De 
paring za l destijds in het kleine bakje gebeurd 
moeten zijn, waar nog die andere twee slangen 
in zaten. En inderdaad, op 2 juni 1968 vond ik 
8 kleine slangetjes in mijn grate terrarium en ik 
had nu dus drie generaties Storeria dec kay ! Ook 
mijn kleine slangetjes werden nu met Tubifex ge
voerd, waar vee! gemakkelijker aan te komen was 
dan aan hele kleine aard wormpjes. Wegens va
kamie kon ik ze maar twee weken houden en ik 
heb ze toen op de eerstvolgende werkgroepverga-
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dering verkocht. In die twee weken aten ze ge
rcge ld Tubifex en deden het aardig. Begin augus
tus hoorde ik van de heer Jacobs dat zijn jonge 
slangen, d ie met Tubifex werden gevoerd, knob
bels op hun r ug kregen. Zou het dan toch een ge
volg kunnen zijn van die Tubifex, misschien om
dat er te weinig voedingsstoffen in zitten? H et 
beste zou dan zijn om zo gauw mogelijk met aard
wormen te beginnen want daar zit dan kennelijk 
voldoende voeding in. 
lk heb dus nu nog twee slangen over, die het 
allebei zeer goed doen en een sierraad voor de bak 
:ijn. De boomkikkers zijn er nog niet aan gewend 
:crwijl de hagedissen er rustig over heen !open. 
lk kan clke terrariuml iefhebber deze soon rustig 
alnJe\'elen, daar de dieren gemakkelijk te houden 
en te voeren zijn. 

Pm geboren Storerifl tleckay 



De blauwe Fa••aglioni hagedis 
(Lacerte& sicula coerrdea Ei111er) 

i'Vuar e •'" artlkcl VIl li l,£•tcr llut:; en l,ctc r 1\.ucn;;er 
OVCr/lCIIOIIIf"ll nit '0riou • 1956 

Vertaling: P. J-1. Kuipers ( Utrecht) 

,. 

.. 
'" Lacerta siculn coeru/ea Fotocopy Oreon 1956 

(/"let 1111 rolge11de ar!ik.el d.tl d~ beer K11ipers e11ige 1ijd ge/ede11 roor Larerltl t-er/aalde. is al lamelijk 
o11d. Nie11emi11 bet•al h<?l zoreel ttllllige geget·e11s. dttl ll'ij 1111!111!1! he/ U uie1 I I! mogeu ombo11de11. Red.). 
Slechts enigc jarcn na het verschijncn van Darwins 
hoofdwcrk over de oorsprong der soorten door 
natuurlijke teeltkeuze ( 18 50) , bezocht de D uitse 
zooloog Theodor Eimer, een f erf em voorvechter 
van de Darwin istische gedachte, hct e iland Capri , 
om op dezc plaats in de Tyrreense Zee een onder
zoek in te stellen naar de r ifkwallen. Daarnaast 
onderzocht hij ook de flora en fauna van Capri , 
in de hoop op dit eiland diercn- en plantcnsoorten 
te vinden die door de duizcndcn jaren scheiding 
van he t vaste land van de daar levende soorten 
waren vervreemd. Bij zijn speurtocht over het 
ei land vertclden vissers hem dat op de nabijge· 
legen Faraglioni rotsen c igcnaardige hagedisscn 
leefden, die door de inlanders 'Lucertolc nere· 
(zwarte hagedissen) genoemd werden. 
De Farag lioni rotsen zijn drie, ongeveer honderd 
me ter hoge, rotsen. Daarvan steken er twee. de 
buitenste en de middelste, a ls bijna onbek limbare 
kleinc eilandcn, loodrecht op uit de zee. de dcrde 
wordt land Faraglion i genocmd, omdat hij door 
een smallc rotsige landbrug met het e iland Capri 
verbonden is. 
Eimer kon twee vissers, die op de bu itenste rots 
meeuweneieren verzamelden, ertoe bewegen voor 
hem enige exemplaren van deze zwane dieren tc 
vangen. Met grote nauwkcurigheid beschrccf Eimer 

hoe deze d ieren er uit zagcn en vergelcek hen met 
de dier<:n van Capri. 
Op Capri komen slechts de hagedissensoorten voor 
die in Eimers tijd Larerltl mtmt!is genoemd wer
den. De huid ige systematici noemen hen Lacerltt 
sic11la sic11lrt. Deze hagedissen hebben op Capri 
zowel als in geheel zuidclijk Italic versche idene 
kleur· en tckeningvarictei tcn. De kleur variee rt 
van bruin over geelbruin to t groen. Nooit vindt 
men e r echte r blauwe of zwa rte exemplaren onder. 
T erwijl op het land Faraglion i dezelfde haged issen 
Ieven die op Capr i en op het vaste land zijn. vond 
men op de beide andere rotscn afwijkend gekleur
de exemplaren en wat vonr een kleur! 
De buikzijde en de keel van deze die rcn zijn he
melsblauw, de rugzijde afbanke lijk van de invloed 
van hct jaargetijde, zon en toestand van her dier 
ver:lecr grauw-blauw o f mat blauwzwart, maar 
ook blauw gevlekt met ccn zwane tekening. H et 
donkerst gekleurd is de bovenzijde van de kop. 
Zo ongeveer beschrccf Eimer deze wonderl ijke 
d icrcn. 
T och stelde hij zich niet a lleen tevred en met de 
besch rijving ,·an d e kleur. Hi j mat ook de staart
en romplcngte, hoogte van de kop en de breedte 
daarvan, telde de buikschildcn en vergeleek deze 
met dczelfde maten van de Capri hagedissen. 
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Daarbij kwamen veel verschillen aan het Iicht, ook 
in gedragingen waren de dieren anders. Zo ge
droegen de Faraglioni hagedissen zich bijvoorbeeld 
veel tammer tegenover mensen, maar ze zijn onder 
elkaar in vergelijking tot die van Capri veel roof
zuchtiger. Terwijl Eimer hierbij nooit geluiden 
waarnam, kon hij bij de blauwe hagedissen een 
hele serie geluiden vaststellen ( chri, bschi, ria, hi, 
bschia), waarover hij schrijft: de geluiden zijn 
volgens mij heel verschillend, ik kon er noch 
vreugde, onbehagen of pijn uit vernemen. Daar 
hij, zoals het in zijn werk van 1874 heet, de 
blauwe Faraglioni hagedissen een hoogst eigen
aardige varieteit van de normaal op het eiland 
Capri buitengewoon veel voorkomende Lacerta 
IIJ/Iralis noemde, zal een varieteit welke zo'n graad 
van de hoofdvorm afwijkt, wei door veel syste
matici als een nieuwe soort en niet als varieteit 
worden opgevat. En wat daarom zo merkwaardig 
is omdat ze uitsluitend en alleen op de rotsen voor
komen. Omdat deze op het eiland gewoonlijk ge
heel ontbreken noemde Eimer deze varieteit La
certa sim/e~ coem/ea, de hemels gekleurde. Spoe
dig na Eimers publikatie begon voor de blauwe 
hagedissen een slechte tijd. Waaghalzige vissers 
verzekerden zich door het vangen en verkopen van 
de dieren een aanzienlijke bijverdienste, aangezien 
door liefhebbers zeer hoge prijzen betaald werden. 
Andere inlanders, die de rotsen niet durfden te 
beklimmen maar toch ook geld wilden slaan uit 
de hagedis, brachten schotels aan de man waarop 
de Faraglioni hagedis met een kroontje in de 
poten stood afgebeeld die als de blauwe Farag
lioni prins voor veel geld aan toeristen werden 
verkocht. Ja, er werd zelfs een tekenfilm ontwor
pen en een blijspel over de hagedis geschreven, dat 
in Rome opgevoerd werd. 
Terwijl de bewoners van Capri er zeer op gebrand 
waren zo veel mogelijk kapitaal uit de hagedissen 
te slaan, ontstond er tussen de biologen een strijd 
hoe de dieren in de loop der tijden aan deze 
eigenaardige melanotische zwartblauwe kleur en 
tekening gekomen konden zijn. Zo werden de 
blauwe hagedissen tot twistappel tussen Darwinis
ten en Lamarkisten. 
Hoewel de vertegenwoordigers van beide ziens
wijzen als vanzelfsprekend aannamen dat de blauwe 
kleur voor de dieren van nut kon zijn, verklaarden 
de Lamarkisten: 
De rotsen hebben een blauwgrijze kleur (behalve 
in de schaduw) en ook het omringende water is 
blauw, zo dat de oorspronkelijke bruine en groene 
dieren zich op grond van de omgeving in de loop 
van vele generaties aan hun omgeving hebben aan
gepast. 
Volgens de aanhangers van Darwins theorie: 
De mutanten die door hun blauwe kleur afweken 
van de hoofdvorm, hadden betere kansen hun ver
volgers te ontkomen daar ze minder opvielen. 
Blauwkleuring werd aldus als een positief selek
tief kenmerk aangenomen. Doordat de blauwste 
van een generatie het beste tot voortplanting kon 
komen, is na verloop van duizenden jaren de hui
dige blauwe kleur gekweekt. De Faraglioni hage
dissen werden zelfs als eerste werkelijke bewijs 
van de Darwinistische theorie aangevoerd: de na
tuurlijke teeltkeuze op grond van mutaties met 
navolgende selektie. 
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Beide verklaringen echter raakten aan het wan
kelen toen onbevangen ondernemers vaststelden 
dat men van de blauwe kleur van de Faraglioni 
rotsen niets kon merken. Ook naar ooze eigen 
waarnemingen komt de kleur van de rotsen veel 
dichter bij het grauw bruin of gelig. Oat betekende 
dat bruine dieren in de strijd om het bestaan hun 
vijanden veel beter ontkomen konden. Waar echter 
zijn die vijanden en vervolgers waartegen de kleur 
van de hagedissen bescherming moet bieden ? 
Bij meerdere beklimmingen van de Faraglioni rot
sen konden wij slechts gecko's vinden, maar die 
konden alleen voor de zeer jonge dieren gevaar
lijk zijn. Die jongen echter zijn eerder platina
groen dan blauw. De blauwzwarte kleur verschijnt 
pas bij halfwas dieren. Slangen heeft nog niemend 
op de rots gezien en roofvogels, die zeer zeldzaam 
zijn, zouden op het nabijgelegen Capri veel meer 
hagedissen vinden. Vijanden zouden naar ooze 
mening niet als selektieve faktor in aanmerking 
kunnen komen. 
Toen men vaststelde dat er in het Middellandse 
Zeegebied ook op andere eilanden blauwe en 
zwarte hagedissen voorkwamen, bijvoorbeeld op 
een klein eiland bij Malta, in het Dalmatische 
eilandengebied, ook op kleine eilanden van voor
al de Balearen en Pytiusen, probeerde men de ver
scheidenheid van voedsel als oorzaak voor het 
donker worden aan te nemen. De steeds kleine 
eilanden waarop donkere dieren Ieven, bieden 
minder insektenvoedsel als de grotere, zodat de 
dieren meer op plantaardig voedsel zijn aange
wezen. Aangezien ander voedsel een andere stof
wisseling tot gevolg heeft en de stofwisseling ten 
nauwste samenhangt met de pigmentvorming, 
heeft deze theorie ook heden nog aanhangers. Voor
al Eisentraut is door vergelijkende onderzoekingen 
naar darmlengte en darminhoud van uit enige 
Balearenpopulaties verkregen materiaal, deze me
ning toegedaan. In het Iicht van deze zienswijze is 
de blauwe of zwarte kleur van kleine eilanpopula
ties slechts een bijverschijnsel van een andere stof
wisseling. De invloed van het voedsel zou zo
doende belangrijk zijn. 
Wij heben op Capri zeer vaak hagedissen aan 
vruchten van de opuntia (Opmllia fisms iudica), 
aan druiven en vijgen zien eten, maar dat zijn 
planten die op de Faraglioni rotsen niet voorkomen. 
De vegetatie op de rotsen is nl. zeer spaarzaam, 
hoewel er aan insekten en vooral aan larven ervan, 
geen gebrek is. Wij nemen zelfs aan, dat de Capri 
hagedissen meer plantaardig voedsel tot zich nemen 
dan de Faraglioni dieren. De voedselverhouding 
tussen Capri en de rotsen enerzijds en de grote en 
kleine Baleareneilanden anderzijds met betrekking 
tot plantaardige en dierlijke kost, zou niet alleen 
anders, maar eerder precies het omgekeerde zijn 
en het klinkt niet waarschijnlijk dat tegengestelde 
invloeden hetzelfde effect geven. 
G. Kramer gelooft daarentegen dat op de eilanden 
zwart aan de dieren een beschermend pantser geeft 
om het schadelijke Iicht tegen te houden. Dit 
pantser hebben de dieren nodig omdat ze zich be
duidend Ianger in de hitte van de zon moeten be
vinden om het spaarzame voedselaanbod te ver
teren. Daar dit pantser slechts door verhoogde 
temperatuur verkregen wordt ( donkere lichamen 
absorberen meer warmte dan Iichte) moet het don-
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kere dier de warmte ook be;er kunnen vasthouden. 
Inderdaad heeft men bij metingen op de Faraglioni 
hagedissen een verhoging van de optimale tem· 
peratuur van 2,5 ° C, zelfs t.o. v. de rassen van he; 
vastcland kunnen vaststellcn. N u is echter in bet 
algemeen genoeg voedsel op d e rotsen te vinden. 
Daarorn geloven wij niet dat deze diercn Ianger 
op zoek naar voedsel behoeven te gaan dan de 
hagedissen van Capri. Wij hebben gedurende een 
ti jd van zes weken steeds goed gcvocde dieren 
gevangcn, bovendien konden wij op de heetste 
middag uren zowel op Capri a ls op de rotsen 
slechts zeer zelden d iercn vindt n en er z ijn geen 
aanwijzingen dar de Farag lioni diercn vroegcr of 
Ianger akiief zijn dan die op Capri. Voor de po
pulatiedichtheid van de Farag lioni haged isscn, die 
vee! ge ringer is dan d ie op Capri, kornt besli st niet 
bet vocdsel als begrenzende faktor in aanrnerking, 
wei de tot wonen geschikte plaatsen. 
W eliswaar kunnen de dieren, zoals bij waarne
mingen is gebleken, zondcr rnoeite de stijle ro ts
wanden op en afklimmen, maar hun woon -, zon
en vangplaatsen, die met ontstellende rcviertrouw 
behouden worden, liggen op horizontale of Iicht 
hellende uitstulpingen in de rotswand en op de 
vlakke top van de buitenste Faraglioni. In ver
tikale toestand ziet men noch dieren z ich zonnen, 
noch op jacht gaan. Aan de bewoondichtheid van 
de rotsen zijn a ldus natuurlijke grenzen gesteld. 
Bij de beoordeling van de vraag waarorn de dieren 
in de loop der tijden zo donker zijn geworden, 
is men tegenwoordig zeer voorzichtig geworden. 
De oorspronkelijke mening dat bet mclanotische 
dier beter is aangepast dan wclk dier van zijn 
soort ook, is aanzienlij k verstoord. Ook de theorie 
dat de melanotische kleur slechts een bijverschijn
sel was van stofwisseling heeft weerstand opge
roepen. 
Wij nernen aan dat de rnelanotischc kleur eerder 
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schadelijk dan nuttig is voor de d ieren en dat in 
norrnale populaties vaak melanotische dieren voor
kornen, want op veel plaatsen heeft men enkele 
ten dele zeer donker geworden d ieren aangetroffen, 
ook op bet vasteland . Daar echter loeren, evenal s 
op de grote e ilanden, zeer vele vi janden op de 
hagedissen en konden enkel goed uitgeruste dieren, 
dus gruene en bruine dieren, met eventueel een op
gcloste tekeni ng zich handhaven. 
Op kleine eilanden ecbter, waar geen vijanden 
maar enkel de aanwezige woonruirnte en de voed
selhoeveclhcid de populatiegrootte klein houdt, 
speelt de kleur van het dier geen rol. Melanotische 
rnutanten hebben daar dezelfde kans op voort
planting a ls iedere andere kleurmutant. Anders 
gezegd: De Farag lioni hagedissen konden het 
zich veroorloven blauw te zijn. 
Door voortdurende intee lt en op g rond van genen
verlies komen er na enkele generaties hornoZ)'· 
goren in vee! soorten voor. Daarom gaat ook de 
regel op: hoe kle iner het eiland, des te rninder 
varieren de populatics. Men kan daarorn op bijna 
ieder Balearen- en P}'tiuseneiland, evena ls op veel 
Dalmatische ei landen, een cigen kleur aantreffen. 
Capri heeft het geluk naast z ijn blauwe grotten, 
z ijn blauwe zec en ecn blauwe Iucht nog een 
extra blauwe atraktic te hebben: de Faragl ioni 
hagedis. 
Het geheirn van de d icrcn is nog niet geheel ve r
klaard en men kan slechts hopen, dat veelomvat
tende kruisings-onderzoekingen Iicht in bet donker 
zull en brengen. 

Naschrlft: 
ENIGE ANDERE MELANOTISCHE HAGEDISSEN 
P. H. Kuipers (Utrecht) 
Naar aanleiding van het vorenstaande artikel heb ik 
aan de hand van enige honderden beschrijvingen van 
hagedissen het volgende lijstje samengesteld van 
dieren die mij ns inzlens wei recht hebben op he! 
predikaat "Melanotlsch'. 
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Lacerta bocagei strata Bosca (= L. hispanica atrata 
Bosca) 
Lacerta dugesii Milne-Edwards 

Lacerta filfolensis Bedriaga 
Lacerta oxycephala D. & B. 

Lacerta simonyi simonyi 
Lacerta sicula alvearioi Mertens 
Lacerta sicula ciclopica Taddei 
Lacerta sicula raffonei Mertens 
Lacerta sicula sicula Rafinesque 
Lacerta lilfordi fahrae L. Muller 
Lacerta lilfordi hartmannl Wettstein 
Lacerta lilfordi Jordansi L. Muller 
Lacerta lilfordi kuligae L. Muller 
Lacerta pityusensis caldesiana L. Muller 
Lacerta pityusensis gorrae Eisentraut 
Lacerta pityusensis hedwigkamerae L. Muller 
Lacerta pityusensis kameriana Mertens 
Lacerta pityusensis maluquerorum Mertens 
Lacerta pityusensis muradae Eisentraut 
Lacerta pityusensis vedrae L. Muller 

De gegevens voor deze lijst zijn o.a. afkomstig uit 
de volgende boeken: 
Klingelhoffers Terrarienkunde; 
Werner, Kamerterrarium; 

Les Ferreres eilanden, Labo. 

Madeira, Porto Santo en naburige eilanden. Is op de 
Azoren ingevoerd 

Filfola rotsen blj Malta. 
Dalmatia, Herzegowina, Montenegro en Dalmatlsche 

eilanden. 
Rogues del Zalmor (Azoren). 
Liparische eilanden. 
Isola Bella Liparische eilanden. 
Strombolicchio Liparische eilanden. 
Alicuda ± 30% Liparische eilanden. 
Isla Horadada Balearen. 
Isla Malgrats Balearen. 
Isla Guardia, Isla Moltena, Isolate de los Frailes 
Isla Cabrera, Isla Conejera 
Isla Caldes. 
Isla Bieda Gorra, Bieda Nebosque, Escui de Vermey. 
Isla Margarita. 
Isla Esparto. 
Bieda Plana. 
Isla Murada. 
Vedra, Vedranell. 

Mertens, Die Mauereidechsen der Liparische lnseln, 
Kalabriens, Siziliens und einige benachbarter lnseln; 

Eisentraut, Die Eidechsen der Spanischen Mittelmeer 
lnseln. 

Aha! Den- .... , D••yophis? ? 

door P. Jlerlannrt, Elndlao.,cn 

De ingebonden 24e jaargang van Lacerta door
bladerend kwam ik ineens een zeer duidelijk her
kenbare foto ( voorplaat van het decembernummer 
1965) tegen van een oude bekende. Aan de om
mezijde wordt het dier Ahaetulla genoemd. 
V 66r de oorlog heb ik zowel de slang van de 
foto als Ahaetrdla prasilza (die toen Dryophis 
heette) verschillende mal en gevangen en in het 
terrarium gehouden. De slang van de foto noemde 
ik altijd Dmdrophis pict11s naar het voorbeeld van 
Kopstein in zijn 'Zoologische reis door de tropen' 
(Kolff, Batavia 193 ... ) op pagina 38. 
Dendrophis pict11s kwam vrij veel voor op een 
rubberonderneming in de Lampongse distrikten 
(zuid Sumatra) waar ik vaak in de vakanties 
kwam. Wanneer wij af gingen op het angstige ge
kwaak van een kikker aan de oever van het kunst
matige meer temidden van de rubberaanplant bleek 
het vaak een Dendrophis piclriJ te zijn die in het 
gras zijn maal deed. Een enkele keer heb ik er 
een in een struik of boompje gezien, het dier 
schoot dan min of meer gestrekt van de tak af 
(ca. 1 m hoven de grond) de leegte in en kwam 
dan door zijn snelle vaart op enige afstand op de 
laag begroeide bodem terecht. Toen heb ik iets 
begrepen van de verhalen over vliegende slangen. 
Met enige overdrijving kon je dit vliegen noemen 
en omdat slangenverhalen altijd overdreven wor
den was nu voor mij het vliegen verklaard. 
In die tijd heb ik wei Dendrophis pic/us in mijn 
terrarium gehouden, samen met Natrix soorten. 
Als er kikkers in gedaan werden kwam hij uit 
zijn boom om met het feest mee te doen. 
Aan het eind van de jaren dertig werd, zover ik 
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weet, de naam Dryophis veranderd in Ahaetulla. 
Ahaetrdla prasi11a kwam wei op de onderneming 
voor maar ook dichter bij huis, dat was in de 
omgeving van het toenmalige Batavia. Meestal in 
de lage struiken en vaak in de buurt van water. 
Bij mij hebben zij nooit kikkers gegeten. 
Kenmerkend voor Ahaetrdla prasil~a is - afgezien 
van de met gele strepen afgezette prachtig Iicht
groene rug - de bizonder sterk verlengde spitse 
kop en de liggende spleetpupillen. Vooral met 
roerloos uitgestoken tong ziet hij er innemend 
dom uit. Achter in de bovenkaak vindt men twee 
kleine giftandjes. Voor het imponeren van een 
belager wordt het voorste dee) van het lichaam 
opgeblazen waarbij de zwart en witte huid tussen 
de schubben zichtbaar wordt. 
In een artikel van prof. Mertens over boomslan
gen in dezelfde jaargang (september 1966) wordt 
een hele reeks namen genoemd waaronder Dell· 
drelaphis pictiiJ en calligaster. Nu waren er vroe
ger Detldrophis picllts en calligaster waaruit ik 
konkludeer dat Dendrophis veranderd is in Den
drelaphis. Mertens schrijft in dat artikel over de 
zeer werkzame stankklieren van Deudrelaphis pic
Ills. Daarvan heb ik nooit iets gemerkt, dat wil 
zeggen dat deze slang niet erger of anders ruikt 
dan de !eden van de Natrix familie. 
Mag ik, aan het eind gekomen van deze herinne
ringenstroom, stellen dat de foto die dit veroor
zaakte een De11drelaphis pict11s verbeeldt? 
(De voorkeur voor een bepaalde genusnaam vloeit 
voort uit persoonlijke opvattingen; de slang van 
de bedoelde foto is zeker niet tot en met de soort
naam te determineren. Niettemin onze dank. Red.). 


