
Erich Sochurek, Wenen: 

Lacerta sicula kurtklari, 
Een nieuwe ondersooti van hei eiland KRK (Veglia) 

In Mei 1952 verrasten Kurt en Gerti Klar mij 
met een fraaie verzameling reptielen, die zij op 
hun huwclijksreis in de omgeving van Abizzia 
vingen. Tot een nog onbeschreven ondcrsoort 
bleken te behoren de van het eiland Krk mee-
gebrachtc exemplaren van Lacerta sicula. welke 
men tot nu toe beschouwde als identiek met de 
op het naburige vasteland plaatselijk voor-
komende Lacerta sicula campestris. Ik wil dit 
ras noemen naar mijn trouwe jcugdvriend en 
gczel op talrijke herpetologische vangtochten, 
naar Kurt Klar te Wenen. 

Lacerta sicula kurtklari, n. subsp. 

Type: Een volwassen paartje (op de foto) in 
mijn privecollcctie. Dit materiaal zal later 
overgaan naar het Museum voor Natuur-
lijkc Historic te Berlijn. 

Terra Typica: Natuurstenen wallen op het 
strand bij Malinska op het eiland Krk 
(Veglia), Joegoslavie. 

Ondcrzocht materiaal: veertig volwassen exem-
plaren. 

D i a g n o s e : Dit ras onderscheidt zich van de 
op het naburige vasteland voorkomende Lacerta 
sicula campestris door grotere afmetingen en 
een krachtiger lichaamsbouw, door de rood-
gekleurde buik bij dc mannetjes en door een zeer 
duidelijk lichtere kleur en tekening. 
B e s c h r i j v i n g : Lacerta sicula kurtklari is 
een grote, sterk lichtkleurige ondcrsoort, waarbij 
de oude mannetjes vrijwel zonder uitzondering 
rode buiken hebben, wat bij de vastelandsrassen 
van Lacerta sicula bijna nooit voorkomt. De op 

het nabije vasteland levende Lacerta sicula 
campestris is veel intensiever gekleurd en gc-
tckend, is minder fors van lichaamsbouw. De 
kop van Lacerta sicula kurtklari is zeer licht-
kleurig, mist iedere donkere tekening — met 
uitzondering van enkele lichtbruine vlckjes — 
en dc anders zo felblauwe okselvlek is zwak 
hcmelsblauw en maar even aangeduid. De lichte 
strepen op de rug en de flanken ontbreken 
geheel of zijn nog slechts in de vorm van 
vlekken aanwezig. Dc donkere tekening op het 
midden van de rug is bepcrkt tot het voorste 
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dcrdc deel van het lichaam en bestaat uit enige. 
ondcrling gescheiden vlekken. De nettekening 
op de flanken is grovcr dan bij Lacerta sicula 
campestris. maar zeer vaag. De rug is tccrgroen 
van tint: de tekening op de staart is onduidelijk, 
Een onderzoek naar de op de eilanden voor de 
kust van Istrie voorkomende Lacerta sicula zal 
ongetwijfcld de beschrijving van nog enkele 
nieuwe rassen opleveren. 

Lacerta sicula kurtkla-i, cine none Rasse von der 
Insel Krk (Veglia). 

Typus: Ein Parchen adult (abgcbildet) in meiner 
Privatsammlung. Wird spater dem Natur-Museum 
Berlin ubcrgeben. 

Terra lypjca: Steinmauern am Strand von Malinska aul 
der Insel Krk (Veglia), Jugoslavien. 

Untersuchtes Material: 40 erwachsene Exemplare. 
D i a g n o s e : Unterscheidet sich von der am benach-
barten Festland lebenden Lacerta sicula campestris 
durch bedeutendcre Grdsse und Starke, die Rot-
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bauchigkeit der Mannchen und durch die schr deul-
liche Aufhelluny von Farbung und Zeichnung. 
B e s c h r e i b u n g : Lacerta sicula kurtklari ist eine 
grosse, stark aufgehellto Rasse, bei der die alten 
Mannchen fast ausnahmslos rotbauchig sind, was bet 
fcstliindischen Rasscn von Lacerta sicula nur ausserst 
selten vorkommt. Die am benachbarten Festland lokal 
vorkommende Lacerta sicula campestris ist viol krafti-
ger gefarbt und gezeichnet und von schwacherer 
Gestalt. Der Kopf von Lacerta sicula kurtklari ist sehr 
helltarbig, ohne jede dunkle Zeichnung — mil Aus-
nahnu; einigcr hellbraunlicher Spritzer — und der 
sonst so kriiftigblaue AchsolNeck ist blass hiinmelblau 
und oft nur schwach angedeutet. Die hellen Riicken* 
und Seitenstreifen fehlen vollkommen odor sind nur 
kurz angedeutet. Die dunkle Zeichnung auf der Ruckcn-
mitte beschriinkt sich nur auf das vordere Drittel und 
besteht aus einigen nicht zusammenhangondeu dunklen 
Flecken. Die seitliche Netzzeichnung ist grol>er als bei 
Lacerta sicula campestris jedoch sehr verb lass t. Das 
Griin auf dem Riicken ist sehr hell und weich und die 
Schwanzzeichnung nicht sehr kraftig. 

Ledenlijst 
Nieuwe leden: 
Broek, H. van den, Sluiskade N.Z. 114, Almelo; Jansen, 
P., Brnckslootkade la, Voorburg; Veen, C. van, 
Maaskado 103b, Rotterdam; Walle, J. H. van de, 
Bloemendalstraat 2a, Zwolle; Natuu r weten schappelijke 
Vereniging ..Scalares", Seer. Dhr. Manhaeve, Etienne, 
St. Hubrechtstraat 90, Roeselare, Belgie. 

Werkgroep Amsterdam 
De Aprilvergadering, wederom gehouden ten huize van 
de fainilie Brehm, werd bijgewoond door de heren 
Van Oyen en Menne, de voorzitter en de secretaris 
van onze vereniging. De heer Scholten, die als spreker 
voor deze avond aangezocht was, sprak over planten, 
geschikt voor het vochlige, verwarrnde terrarium. 
De meest houdbare soorten werden genoemd, be-
sproken en voor een groot deel ook getoond. Een 
lezing, die een dankbaar gehoor vond. 
De Mei-bijeenkomst zal op de 15e van die maand 
worden gehouden in de grote zaal van het Zoologisch 
Laboratorium aan de Plantage Doklaan, in verband 
met te vertonen films. 

N o t a B e n e 
In een van de vorige nummers vermelden wij, dat nog 
verkrijgbaar is: Dr. Nelly de Rooy: The Reptiles of the 
Indo-Australian Archipelago. Dit blijkt op een ver-
gissing te berusten; het werk is al ruim twee jaar 
geheel uitverkocht. 

Tussen half Juli en half Augustus zal onze 
bibliothecaris. de heer A. T. Reijst, geruime tijd 
afwezig zijn, in verband waarmee de leden 
wordt verzocht hun aanvragen om bocken voor 

ISNELBUFFET 
een rubriek voor insecteneters 

Nu het, tegen alle verwachting in, toch weer min of 
meer lonle geworden is, valt er voor onze beschubde 
vrienden weer heel wat te verhapstukken. 
Allereerst hebben we daar weer de wolfsspinnetjes 
langs de waterkanl. Er is geen insect dal vlotter in de 
open jampot rent. Ze worden door de moest veel-
cisende terrariumdieren graag gegeten en zijn nu in 
betrekkelijk grote hoeveelheden te vangen. Minder 
gemakkclijk is de jacht op veldkrekels, die zich nu a] 
zitten te zonnen voor hun holen, maar nog niet 

v . 
• 

S. 
V 

ii fro •m 
m 

m) 
BA ! 

VKT 

tsjirpen. Het zijn vrij grote, donkergekleurdc insecten, 
die — voor zover mij bekend — alleen op zandgrond 
voorkomen. Ook bij deze dieren is het noodzakelijk 
het gevangene zoveel mogelijk van elkaar gescheiden 
te vervoeren, opdat de insecten elkaar niet zullen 
doden. 
Behalve enkele vlinders, zijn er weer volop vliegen, 
met enige kennis van zaken ook hommels te vangen. 
Hazel wormen en gravende amphibieen kunl u een 
groot yenoegen doen met regenwonnen en engerlingen. 

15 Juli in te zenden. Zij, die werken ter lezing 
ontvingen, doen er goed aan deze niet tijdens de 
afwezigheid van de heer Reijst terug te zenden. 

Vakantie Bibliothecaris 
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