OVER DE NEIGING TOT MELANISME

BIJ

DOODSADDERS

(t caurnopurs 4!!44q!rc!ts SHAll) .

Door: R.T. Hoser, 170 Lawson Street, Redfern N.S.l^l.
2016, Austral ië.
De auteur houdt een

aantal doodsadders sinds eind

Bij drie van deze slangen is de kleur aanzienlijk donkerder geworden: donker grijs tot
1978.

zwart. Alle twaalf doodsadders, betrokken in mijn
Aeanthophis antarctieus studie, komen uit het
Sydney distrikt. Het zijn zeven slangen van de rode variëteit en vijf van de grijze. Het is opmerkelijk dat geen van de slangen van de rode variëteit
enige melanistische neigingen vertoonden. Het is
ook interessant op te merken dat niet alle door
mij gehouden grijze doodsadders ne'ig'ing vertoonden.
Er moet bij worden aangetekend, dat de bewuste
drie grijze slangen de grootste en meest zwaar gebouwde dieren zijn, maar zeker niet de oudste van
de door m'ij gehouden doodsadders.
Verschillende oorzaken kunnen worden gepostuleerd
voor de neiging tot melanisme bij de drie betreffende slangen. Ik heb mijn bedenkingen erbij, behalve voor het feit dat het op een of andere manier met gevangenschap te maken heeft.
1. Verwarming van de slangen. Veel van mijn doodsadders worden verwarmd gehouden. Dan lijkt het
verband tussen verwarm'ing en donker wordende
kleur voor de hand te liggen. Echter, een doodsadder (AAA-2 in tabel) vertoonde maximale don-

hij

ker verkleuring terw'ijl
twaalf maanden onverwarmd werd gehouden. Dus deze gevolgtrekking

is twijfelachtig.

2. Natuurlijk verouderingsproces. Voor zover het

deze dieren betreft werden naarmate ze ouder
werden, donkerder. Dit melanisme houdt ook verband met de periode waarover ze in gevangen-
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schap werden gehouden. Een doodsadder (AAA-11)

3.

vertoonde al in een laat jeugdstadium opmerkeI ijke melanistische verschijnselen.
Geen enkele in het w'ild levende doodsadder uit
het Sydney distrikt, de grote slangen niet uitgezonderd, die door mij zijn waargenomen, vertoonden een dergelijk sterk melanisme als cje
drie 'in gevangenschap levende exemplaren. Het
vervagen van het kleurpatroon treedt zeker op
b'ij het ouder worden van doodsadders, maar de
nei gi ng tot mel ani sme n'iet.
Stress ten gevolge van gevangenschap. Er zijn
geen aanwijzingen dat mijn doodsadders onder bepaalde vorm van spanning 1even. Eris er nooit
een doodgegqan. Ze gedijen goed en planten zich
voort. Het is nooit eerder gekonstateerd dat
een slang onder gespannen omstand'igheden over
een langere periode donkerder in kleur werd.

Tabel 1. Details van de drie melanistische doods-

m-eri

Catalogus nr.
Herkomst

AAA-2
Gl

enbrook
N. S. W.

Gesl

acht

Vangdatum

AAA.3

Terry Hills
N.S.l^l.

V

14-12-r978

V

AAA.1
Gl

1

enbrook
N.S.I,J.
M

?4-12-1978

19-2- 1980

Lengte b'ij
vangst

Lengte op
i-6-1981
Datum eerste
st'i sche

mel an i

trekken

46 ,5 cm
64 cm

jan.i980

,5

cm

45 cm

65,7

cm

73 cm

43

jan.

1980

mei i980
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Het melanisme

in Acanthophís

antaz,ctíci,rs

is alleen

dorso-lateraal. Deze kleurverandering in Aeanthophis antaz,ct'ícus is opvallend, wan'! de ELapida.e is

een groep slangen, waarvan algemeen bekend- is dat
ze hun kleur onder normale omstandigheden niet kunnen veranderen.
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Naschri
van de redaktie: In Litteratura Serpentium, Vol . 5,-No.-6, zal_een k'leurenfoto geplaatst
worden van een "melanistische" Acanthopht à antay,ctíeus (No. AAA-2).
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