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ZwRRTe PARELHAGEDISSEN

€ en ) Melanis-
tische Parelhage-
dis (man)van de

auteur. Foto: F.

Serre-Collet

elanisne, aldus Wikipedia, is het

tegenovergestelde van albinisme en

betekent d;rt 66n enkel individu van

een diersoort een overwegend zwarte kleur heeft,

terwijl andere individuen een andere, meestal

lichtere kleur hebben.

Indien deze zwarte kleur evolutionaire voorcle-

len biedt, en er rneerdere exernplaren verschijnen

clie zich ook voort gaan planten, kan een gehele

ondersoort melanistisch worden. Als cle onder-

soort door het rnelanisme clusdanig succesvol is

dat het andere ondersoorten kan verdringen, kan

zelfs een gehele soort melanistisch worden, maar

dat is zeldza;rn-r.

Bij reptielen, en met name bij hagedissen, komt
rnelanisrne regehnatig voor. Hoe donkerder een

hagedis is, hoe elliciönter het dier het zonlicht kan

opvangen, waardoor het dier sneller warm wordt;
een groot voordeel ten opzichte van soortgenoten

met een lichte kleur. Als het voedsel schaarser

wordt, kan een donkere kleur de doorslag geven

als overlevingsvoorwaarde. Het heeft ook nade-

len; een zwarte kleur zorgt niet alleen voor een

snellere opwarming, maar ook voor een snellere

uitstraling van warmte, waardoor het dier juist

sneller afkoelt.

Ikzelfben een gepassioneercle natuur- en terrali-
urnliefl'rebber sinds jaar en dag. Dat kunnen jullie

ook lezen in mijn vorige artikelen (SlaNocnE,

2015; SneNocHE, Z019) in eerdere Lacerta-ma-

gazines. Tijdens rnijn zoektocht naar steeds meer

infbrmatie over rnijn hobby vond ik de artikelen

in de literatulrr over rnelanistische reptielen, in

het bijzor-rder echte hagedissen, steeds orlgerneen

boeiend. Sowieso zijn zelclzamere natuurlijke

kleurvarianten altijd erg boeiend om te ontdek-

ken en te observeren.

Albinisme of het aangeboren totaal gebrek

aan het kleurpigment melanine, resulterencl in

een witte huid en schubben, en vaak rode ogen,

bii echte hagedissen, beschouw ik als dierenarts

eerder als niet levensvatbaar. De rneeste dergelijke

dieren die in gevangenschap geboren worden

zijn uitzonderlijk zrvak en sterven vroegtijdig.

In l-ret wild heb ik persoonlilk geen weet van

waarnemingel'r over albinistische echte hageclis-

sen (LecE,nrrDAE). Mornenteel, januari 202l,
is er in Duitsland een melding gedaan over een

levenskrachtige volwassen wildvang albino

Zandl-ragedi s (Lttcerttt rrgl/is) die daar aangetrofl'en

werd ( Zsolr FET<ETE, https : //www.facebook.
corrr / groups / 3 I S42 3 89 50229 6 5 / Lacertidae).

Versl;rgen over zwartgekleurcl e, rn elanistisch e

hagedisser-r in l-ret wild en,/of gevangenschap,

clirarover bericl-rtten in l'ret verleden oncler andere

Srnr;noscn ( t0lS), bij mogelijkerwijze geiso-

leerde popr,rlaties Zandhageclissen (Lrrcerf tt ttgilis),

en Roue Ro ManrrN (tlf s) bij Muurhagedissen

( P o cl ttrci s rn trttl i s, tegenwoord ig P o cl ttrci s rrttu'ttli s

Itrongittrdii) in Heidelberg. Nrurs (ZOOZ)

beri cl-rtte over divers e afwij kende kleurvariöteiten

bij Lttcerttt rrgi/ls, waaronder melanistische, en TER

Bonc (ZOO:) beschreef de vondst van een afwij-

kencie, egaal bruine vrouwelijke Zandhagedis,

zoncler enige tekening (concolor). LaNcrnwrnr
( t qS t ) schreef over Nigrinos tijdens de nakweek

v an L tt c e r t tt I e p i d a p at e r, te genwoord ig T int o n

go LRcrRrR NuvveR 2 JAARGANG Z9



ZwnRTE PARELHAG EDISSEN

tttttgittttrtrs of de Marokliaanse parelhageclis, en

Tnoror Qqqg) beschreef rnelanisme blj Tinton I.

I e 1t i tl u s, de gewone Parelhagedis.

Deze opsomming is lang niet lin-ritatief. In hur-r

prachtige boek "Eingeboreue und reingeschrne-

ckte Reptilien Deutschlands" (ScHAssR.I-s &

ScHAsrnI-E, , Z0Z0) berichten cle beide auteurs

over waarnemingen van rnelanisn-re bij verschei-

clene Europese hagedissoorten in Duitsland, maar

ook op bijvoorbeeld de website w'rvw.lacerta.de

vindt men verscl'rillende foto's van melanistische

exenplaren van cle Levendbarende hageclis (Zoo-

t o c tt t, iy i It tt r tr ), Muurhage dis en Zarrdhagedis.

Nu echter wil ik het in het bijzonder hebben

over de melanistiscl're zwarte Parelhagedi s, Timon

Iepidus lepidus. De hagedis die me nos steeds

het meest van alle aantrekt. Ik heb daar erg veel

JeRncaruc 79 NUMMER 2

JL,
,,tr "t:
,l.f:

. !rq'
tl

opzoekwerk over gedaan, omdat ik voor mezelf er

het fijne van wilde weten, en wil graag het resul-

taat hiervan met jullie delen, gebaseerd op rnijn

ervaringen net de zwarte Parelhagedissen.

Maar eerst een ziisprong
Bert Langerwerf - 

bij de eclite "die hard" hagedis-

senliefhebbers geen nobele onbekencle, maar eerder

een veel te vroeg gestorveu "founc-ling father" er-r

mentor voor veleu van ons - heeft eincl jarer"r '70

van vorige eeuw blijkbaar een kweekgroepje Tirrtorr

tttrtgittttttrs, voorheen Lttcerttt lepidtt pater o-i Lacerttt

pafe6 kunnen bernachtigen, waar het melanistische

gen via toevallige nakweek tot uiting hazatn, en heeft

succesvol met zijr-r Marokliiranse parelhagedissen

gekweekt.Jarlmer genoeg heb ik persoonlijk geen

weet van enige overlevende van deze mooie groep
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) Melanrstische
Parelhagedis in

het bu tenter-
rariun-r van de

auteur

\ Juveniel nrela-
nistische Pareiha-
gedis,',zolwassen

vrouw nret verlies
aan zwarte l<leur.

Dier en foto: M
Arets

Juveniel nrela-

rristische .1onge
Parelhagedis. Dier

en foto: M Arets

* 'q.a

r.r.relirrristisch e Titrtttrt f(llqi f(lnr.\. Tcren Bert stierfl

zijn ook tril n-rijn u'cten alle r-r.rloveekh.rgeclissen van

clez.e lijr-r, ook clie u'elke hij a.rn liefl-rebtrers L)\.er-

clroeg, blijkb;rar uitqeston'cn. Meteen een oproep

om me te meklen c.l;rt het tecencleel u'.r;rr is !

Een zwarte variant van Timon
lepidus, en de verspreiding door
de hobbywereld
Ecl-rter, en nu rr'orclt het spr.rnnencl, in c'le hcrf.st

r..rn 1997 inforr-neercle een z.ekere mijnl-reer Nor-

bert Weber uit Erlansen bii Nürnbers in f)uits-

l.rncl, r-riet irlleen cle hee-r Bert Lirngerrr'erf, n-r.r.rr

ook z.ijn Dtritse trevrier-rcle L.'rcerto6eIen, on.1er

.rnclere clc heer Siecf ied Troicll, clat hi1 per toer'.rl

uit eeu, v.rr-r l-rerkor-t-rst or.rbeker-rci koppel qe\vone

P;r re I l-r.rse cl i s s e n ( Ti r r r o r r I c p i tl 1 1, ), e e- n q i t zrr,.r r t e,

mehnistische man iu qevauqenschrrp naqelcveekt

h;rc-I. Beqin ma.lrt 1999 kor.r cle heer Sieqfi'iecl

Troidl het clier nret eigen oqen .r.rnschouwen elr

bet'c'lnclerer-r. Zie ook l-rct ;rrtike I "lVlel;rnismr.rs bei
'r'irrrttrr l. Itltidus" r,irn cle heer Siegfl'ied Tnornl
( 1999). Bert Lirnqern'erf lion cl.rnkziJeen trein-

reis, zijn inzet en zijn p;rssie, enkele naku'eekciie-

rerr verkrij{en r'.rr ..1eze "mel.rnc'r" m;tn, qekruist

rnet ecr-r gervonc 7'. lcltidus vrou\v, clus kocht l're-

terozy{clten en slarrgcle erin r.iir verclere nakrveek
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I 0 0 tlt, h o r.n cl z.yto t e n-r e' I ir n i s t i s c h e P;r re I h ;r ge cl i s s e r-r

te r.erll'ijuen in 2005. GeluRigeru'ijze droer l-rij

cleze over r.rl1 een overtr.riqcle err bezielcle, tevelts
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Sn'itzcr, zocllt rlczc pr.rcl-rtigc zrr'arte rlicrcrr crr

hun nlkrvcek n.i llcrt z.ijn vrocgtij.liqc doorl toclt

b cpc rkt in I icfh cbbc rsliri nqc t.t vc rcler latrqcho tt-

.lcrr rvct'cleu.

.,"f" '*

En zo kometr u'c vi;t rrakrr'eck vln r{icrett vrttt

Lincla Srvitzcr, ove r de hecr M.rrk Hlrris 
- 

eerl

evcneens erq gep.rssic-rnee rcle tr;r.tr Pctrtugrrl

qcömisrecrrle Rrit ciie virn ziin hobby z-iirt berocp
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Melanistische
Parelhagedis man
van de auteur/
profiel van de

l<op. Foto F.

Serre-Collet
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ZwRRTE PARELHAG EDISSEN

Juveniel melanis-
tische Parelha-
gedis, volwassen
man met verlies
aan zwarte kleur.

Dier en foto: M.

Arets

gemaakt heeft (Dragon Farms) 
- bij een Itali-

aanse liefhebber, Mario Castillo, die erg graag

vier zwarte Parelhagedissenjongen, nakweek van

Marks dieren, wilde wisselen voor vijf van mijn
eigen j onge nakweek Reuzensmaragdhagedissen

(Lacerta trilineata trilineata). Eerlijk gezegd, ik
heb er ernstig over getwijfeld. Is de natuurlijke

Parelhagediskleur niet het mooiste, begin ik nu

niet met "morfen", iets waar mijn persoonlijke

voorkeur niet naar uitgaat? Echter waarom zou

ik die gitzwarte, prachtige, krachtige en levens-

vatbare, enkel in gevangenschap nagekweekte

kleurvariant niet ondersteunen en er zelf mee

nakweken? Uiteindeliik heb ik in 2015 de knoop

doorgehakt en voor mezelf gezegd: "Yes we can!"

Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad.

Een nieuwe, in kleurverloop afwij-
kende zwarte variant van Timon
Iepidus
Afzonderlilk daarvan is er nog een bijzonder

vreemde "jeugd-melanistische" bloedlijn binnen

de liefhebberswereld ontstaan. De heer Dietmar
Trobisch ontdekte in2004 per toeval, bil eigen

nakweek van normaal gekleurde Parelhagedissen

met Spaanse roots, deze mutant, en heeft er toen

ook een aantal jaren mee gekweekt. Later heeft de

heer Mai Arets daarvan wat nakweek overgeno-

men en verder in stand gehouden. Deze lijn is

erg bijzonder en compleet verschillend. We gaan

ervan uit dat dit een spontane mutatie moet ge-

weest zijn. De hagedissen starten als jong volledig

zwart. Maar deze zwarte dieren kleuren vervelling

na vervelling langzaam terug naar normaal groene

dieren. Tegen de leeftijd van 4-6 maanden zijn ze

reeds in grote mate teruggekleurd.Ze blijven iets

donkerder, maar je ziet wel de groene tinten bii
het ouder worden steeds duidelijkea vooral bij
de mannen. De mannen worden groener dan de

gewone Parelhagedissen en hebben daarnaast een

iets meer wazigef vervaagde tekening op de rug

dan de vrouwen. Maar beide geslachten kleuren

als adult volledig groen in. Eigenlijk moeten we

hier van een soort jeugdmelanisme spreken. Ik
hoop in de toekomst nog nakomelingen van deze

zeer bijzondere bloedlijn te kunnen verkrijgen.

Een derde, en weer op andere
wijze afwijkende zwarte variant
van Timon lepidus
En het verhaal is nog niet af ! Op 17 januari '21

word ik benaderd via Messenger (Facebook) door
een naar Schotland geömigreerde Engelsman,

Mark Doherty. Hij heeft namelijk drie zwarte

96 LRceRre NuuueR 2 JAARGANG 79
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ZwnRTE PARELHAGEDI SS EN

f Uitkomen van
het ei van een
juveniel melanisti-
sche Parelhagedis
in zorr. Foto: M.
Arets

7 Juveniel me-
lanistische jonge
Parelhagedis in
zorr. Dier en foto:
M. Arets

Jong koppel
melanistische
Parelhagedissen
van de auteur

rnelanistische Timon lepidus aangekocht bij een

handelaar; en nu blijkt 66n ervan na elke vervel-

ling niet even zwart, maar ook niet groener in te

kleuren, maar grijzer en grijzer. Overbodig mee

te geven dat ik in nauw contact blijf met deze

bevriende terrariaan!

I

Mijn eigen ervaringen met de
zwarte Timon lepidus
Maar nu keren we weer terug naar mijn eigen

dieren. De vier door ruil verkregen pasgeboren

zw arte parelj ongen, standaard lengte / grootte / ge-

wicht voor Timon lepidus, groeiden voorspoedig

op in een standaard mediterraan/steppeterrarium

van 60x40x40 cm (lxbxh) met een licht- en

98 LRceRrn NuuveR 2 JAARGANG Z9



wamlteslrot, \,c)llerliq icler-rtiek a.rt'r cle \\'itze \\'a;lr-

op men qe\vone Pirrell-rageciisseu opkrr'eekt. Toen

het een klein ja.rr later 2:2 bleken te zijr-r, schottk

ik een jont koppel iranJohr-r cle-fong, een be"'rierlc.l

krveker in Neclerli.rncl, otl zeker te' ziin vln track-

up, inclien er iets firut zou lopen bij mii. Op zich

n-rerk ik zorvel in binnen- en buitenterrarittur geeu

enkel verschil op qua levensrvijze, voetliug en

geclrire vergeIeken met rr-rijn uorur;rle Pi.rrelhage-

F'

clissen. \Virt mijn clieren be'treft, heb ik cle inclruk

clat ze in het binnenterrariut't-t, mir;rr vooral in het

buitenterrirriun-r vööI taurttter zijn, c-lus gemak-

kelijker te benarlereu ett te obsen'ereu, ve-rqelekert

nret cle n.rtuurliike \rorn'I. Echter clit is eer-r prer-

soonlijke observatie, getraseercl op slechts er-rkele

clieren clie ik zelf aanl-ror-rcl. Net zoals cle norurale

PareIhaseclissen hebben cleze prachtige z'ivarte

pr.rrels enomr veel zonlicht noclie iu verbancl net

ZwRRTE PARELHAGEDISSEN

Melanistische Pa-

relhagedissen van

de auteur, longe
dieren tn 2oa7

.Jonge melanis-
tische Parelha-

gedissen van de

auteur, nakweel<

2021
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ZwRnre PARELHAG EDtssEN

f Uitkomen van

het ei van een

mela n istische
Parelhagedis van

de auteur

Z Vier juveniele
me lan istische
Pa relhaged isse n

van de auteur,
geboren bij M.

Ca st illo

hun LÄlB en vitamine D stofwisseling. Bijge-

volg verblijven ze bij ons in de zomermaanden

een halfjaar in de buitenterraria. In het vroege

voorjaar genieten ze van [fVB kunstlicht via Solar

Raptor, Exo Terra of RepTec lampen, aangevuld

met aangerijkte, zelfgekweekte voederinsecten

bepoederd met Miner-all (Sticlcy-Tongue) met

extra vitamine D. Zoals alle LncEnuDAE eten

ze alles wat in hun muil past. Wormen, rupsen,

insecten, spinnen, motten, krekels, sprinkhanen,

kakkerlakken, tot zelfs pinkies (roze nestmuizen),

kippenlever, kippenhartjes en kipfilet.

Het baltsgedrag, de paring, de eileg, de incuba-

tie van de eieren, alles verloopt identiek aan de

kweek en de opfok van de normale wildkleur
Parelhagedis. En zo werden er door mij en mijn
bevriende medeterrarianen meerdere tientallen

kleine zwarte parels gekweekt, die overgedragen

werden naar weer andere liefhebbers in binnen-

en buitenland.

Conclusie
Intussen zijn we alweer een half decennium ver-

der en heb ik dankzij Corona de tijd om over deze

prachtige zwarte parels een artikel te schrijven.

Het zijn eigenlijk bijzonder dankbare dieren die

elke serieuze liefhebber, indien zIj of hij wil, zon-

der al te buitensporige kosten een voorspoedige

toekomst kan bieden.

Over de Parelhagedis is er zoveel geschreven en

uitgeweid in het Nederlands, Engels, Frans en

Duits, dat iedereen die dit wil, deze dieren perfect

kan houden en ermee kweken. De melanistische

vorm is enkel een kleurvariant, die echter zodra

men deze verzorgt en kweekt, meer en meer

verbazing en bewondering opwekt.

I(ortom, ik hoop uit de grond van mijn hart dat

in Europa en bij uitbreiding op deze wereld mede

door dit artikel er steeds voldoende liefhebbers

zijn die deze krachtige, prachtige, levensvatbare

mutant of kleurvariant een kans geven om zich te

reproduceren en op deze manier de enige echte

zwarte parel van onze hobby in stand te houden!

Dankbetuiging
Tot slot wens ik mijn vrienden Lacerta-liefheb-

bers van het eerste uur, Bart Fremout enJohn de

Jong, hartelijk te bedanken voor de urenlange

overlegrondes, waarin we bespreken hoe we alles

nog beter aan kunnen pakken, de steun, de back-

up en de jarenlange vriendschap, en ook de heer

Mai Arets, die ik het beste kan omschrijven als

een erg wijze, hartelijke en warme leermeester in
deze mooie hobby.
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Groep melanis-
tische Parelha-

gedissen van

de auteur,4
maanden oud.

Paartle melanis-

tische Parelha-
gedissen van de

auteur, 4 jaar oud
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Grils melanisti-
sche Parelhage-
dis. Dier en foto
M. Doherty
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Black Ocellated lizards

Tlre author describes initially how melanisnt works, further on how the melanistic Tinton /cpirlrrs came
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with the breeding and keeping of n-relanistic Tirnon lepitlus.
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