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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. 

45 



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 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 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.). 


