
Podarcis sicula, de Ruïnehagedis. Deel 11 

Dick Martijn. 
Chico Mendesring 404 

3315 PA Dordrecht 
Foto's van de auteur 

GEDRAG, VERZORGING EN VOORTPLAN
TING. HET TERRARIUM EN DE INRICH
TING HIERVAN 
De Ruïnehagedis is gemakkelijk houdbaar, maar 
stelt toch uiteraard wel enige minimale eisen aan 
zijn verblijf. Ook hier wil ik weer een klein onder
scheid maken tussen de twee voornaamste onder
soorten. In gedrag, en zoals verklaarbaar uit de bio
toopeisen (van in het bijzonder P. s. campestris), 
ook aan de bak en zijn inrichting. 
De nominaatvorm is naar mijn ervaringen wat 
kwieker en actiever; vooral de man struint door de 
gehele bak, onderzoekt steeds zijn "territorium" en 
houdt dit vanuit een strategisch punt in de gaten. 
P. s. campestris is wat passiever en gezapiger en 
klimt ook minder en niet zo behendig als P. s. sicu
la, die wat schichtiger en beweeglijker is. Het ter
rarium kan bij eerstgenoemde wat lager zijn (step
peterrarium) en behoeft slechts van enkele stenen 
en takken te worden voorzien. Voldoende schuil
gelegenheden, zoals platte stenen, welke graag wor
den ondergraven, de onvolprezen schorsstamme
tjes van de kurkeik (Quercus suber), die men in de 
goed gesorteerde speciaalzaak kan verkrijgen of ter 
plekke in Zuid-Europese landen zelf kan verzame
len en kleine aarden kruikjes (tuincentra!) zijn van 
onschatbare waarde. NERING BÖGEL (1982) 
suggereerde, dat exemplaren uit het noorden van 
het verspreidingsgebied meer behoefte aan een 
vochtig milieu hebben. Van SOEST (2000) atten
deerde ook met het oog op een gunstiger verloop 
van de vervelling op het plaatsen van bakjes met 
lichtvochtige turf of tuinaarde, wat bovendien zijn 
nut heeft, wanneer het vrouwtje eitjes gaat leggen. 
Voor te veel vocht moeren we waken in verband 
met het gevaar van mijten. Ik heb P. s. campestris 
zelf altijd in een droge bak gehouden, maar her is 
de moeite van het proberen waard, bij voorbeeld 
door het toepassen van natuurlijke beplanting. 
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Hij wordt in ieder geval in begroeide biotopen 
gevonden, dus zo gek is het nog niet. Bedenk wel, 
dat verreweg de meeste planten en zeker die uit het 
mediterrane gebied erg veellicht nodig hebben; het 
liefst direct zonlicht of kunstlicht van vergelijkbare 
sterkte. Dus: of de plaats van de bak is erg belang
rijk of hij zal erg veel stroom verbruiken! Hoe sp~c
taculair een mooi beplante bak ook is, zo teleur
stellend is een slecht gedijende beplanting. 
Het is allemaal beslist nier zo eenvoudig, want ook 
de planten kunnen ziekten en parasieten oplopen 
bij bijvoorbeeld een te hoge of juist te lage lucht
vochtigheid. Ook frisse lucht is voor de meeste 
planren een vereiste. Daar bovendien de meeste 
planten toch al gauw wat ruimte vragen beveel ik 
als minimummaten voor zo'n bak al gauw 
200x100x100 cm (lxbxh) aan. Kunstplanten zijn 
vaak decoratief en zijn uiteraard probleemloos. Er 
komen steeds meer nabootsingen van bestaande 
soorten in de handel, zij het voornamelijk in de 
oerwoud- en woestijnsfeer. Voor de nominaatvorm 
en P. s. cettii stel ik als minimummaat voor het ter
rarium 80x50x70 cm voor; voor P. s. campestris 
mag dit wat kleiner zijn (de kleine Noord
Italiaanse, die maximaal 7 cm wordt, heeft aan een 
bakje van 50 cm genoeg). Enerzijds omdat de eer
ste regelmatig klimt én om op die manier zijn leef
gebied te vergroten adviseer ik minimaal één, maar 
liefst drie wanden aan te kleden als rotswand ofleg
steenmuurtje. Omdat stenen nu eenmaal te zwaar 
zijn voor dit doel maak ik deze zelf van piep
schuim, wat ik met wit cement bestrijk. Het is een 
kwestie van veel doen en goed kijken naar natuur
lijke voorbeelden en effecten proberen na te boot
sen. Her is van belang het nog natte cement te 
bestrooien met rivierzand om een wat ruwer uiter
lijk te krijgen. Als het cement is uitgehard beschil
der ik het geheel met diverse tinten zelf gemengde 
acrylverf. Om het effect zo natuurgetrouw moge-
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lijk te maken parineer ik hierna met een paar rin
ten lich ter of donkerder. Bij de "bouw" dient reke

n ing te worden gehouden met de "zonneplekken", 
m.a.w. d ie plaatsen , waar de spots of srralers o p 
gerich t worden. Hier maak ik een soort "balkon
netjes", waarop later een platte steen van ongeveer 

dezelfde vorm en grootte word t gelegd. Daar op 

deze p laatsen veel uitwerpselen worden achtergela
ren zijn deze nu op een hand ige manier schoon re 
houden door de sreen van rijd ror rijd af re borste

len en af re spoelen mer kokend warer. De d ieren 

maakt her naruurl ijk nier uir hoe de bak eruitzier 
(vooropgesteld, dar h ij ui teraard aan de min imum
eisen voldoet), maar ik vind persoonlijk, dar her 

oog ook war wil en dar een bak ook een kijkspel 
kan zijn, waarb ij her gewoon leuk is voor de roe

schouwer de d ieren waar re nemen in zo goed 

mogel ijk nagebootste omstand igheden. Nog even 

terugkomend op de eerder genoemde aardewerk 
kruikjes en kurken stammetjes; deze hebben bi j mij 
nog rwee andere waardevolle tOepassingen: her is 
erg simpel een dier, dar 's nach ts in een derge-

Podarcis sicu/a campestris man 
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lijk object verblij ft de andere dag met een m m•

mum aan stress u it de bak re halen (natuurl ijk kan 

dit ook op elk rijdstip overdag wanneer her dier 
h ierin schuilt) en bovendien is her eenvoud ig her 

dier gefaseerd in de winterslaap re brengen. De 
holle stammerjes vu l ik dan wel met dor blad en 

gras e.d . 

Als bodembedekking word t door m ij zogenaamd 
"anricoccidiose-zand" gebrui kt, war ror 400° C 
verhit is geweest (Merk: "Narurai-Anrwerp", lever

ancier: De Scheemaecker Fres, Metropoolstraat B-

2900 Schoren, België) . Her nogal eens geuite 
gevaar van oogontstekingen heeft zich bij m ij n im
mer voorgedaan. Een vervu ilde bak en niet re ver
geren verontreinigd water zijn grotere risico's! In 
genoem d zand zitten ook alle rlei mineralen. Ik 

strooi h ierop af en toe war schelpengruis (o.a. van 

mossel en oester) en fijngemaakte sepia. Ik heb 
gemerkt, dat bi jv. Balearenhagedissen (Podarcis liL
jOl-dl) d ie pas in een bak werden losgelaren (en dus 

in een stresssitua tie verkee rden) opvallend veel 

stukjes sepia tot zich namen, mogel ijk om op deze 
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manier de maaginhoud te neutraliseren. 
Verder zijn enkele van mijn bakken voorzien van 
bodemverwarming, die ik gebruik van mei tot sep
tember, maar dit is voor de Ruïnehagedis niet echt 
nodig. 
Naast uiteraard zuiver drinkwater, waaraan vitami
nen worden toegevoegd, wordt het gebruikelijke 
insectenvoer verstrekt, wat zo veel andere 
(muur)hagedissen eten. Afwisseling is belangrijk 
om de eerlust op peil te houden. Behalve de in de 
handel verkrijgbare voederdieren is het goed van 
buiten insecten te betrekken. 's Zomers bij voor
beeld zijn sprinkhanen van grote waarde en in de 
herfst zijn spinnen belangrijk omdat ze vaak een 
"vette hap" zijn en erg graag gegeten worden en op 
die manier belangrijk zijn voor het aanleggen van 
vetreserves in het lichaam. Mijn ervaring met 
sprinkhanen (ook de gekweekte uit de handel) is, 
dat de hagedissen er in het begin wild op zijn, maar 
na de tweede dag hier niet meer naar talen, zodat 
men weer moet overschakelen op ander voedsel. 
Voorkeuren kunnen ook individueel optreden: het 
ene exemplaar neemt bij voorbeeld geen wasmot
larven aan terwijl het andere deze vrijwel uitslui
tend eet. 
Het gezelschap van P. sicu/a in het terrarium blijft 
een moeilijke zaak en mijn advies is eigenlijk: geen! 
Vrouwtjes zijn nog wel eens intolerant t.o.v. sekse
genoten van hun eigen soort of die van een andere. 
Onder andere BRUEKERS (1987) wijst op de 
mogelijkheid om meerdere vrouwen bij één man te 
houden. Dit zou op zich gunstig zijn, omdat de 
man, die vaak nogal frequent en ruw paargedrag 
tentoonspreidt, op die manier zijn aandacht ver
deelt. Dit is echter bij mij nooit succesvol geweest 
in verband met te grote agressiviteit russen de vrou
wen onderling. 
Mogelijk helpt het als zij van jongsaf aan samen 
zijn opgegroeid. De mannen waren bij mij tot nu 
roe altijd agressief tegenover vrouwtjes van een 
andere soort. Door ruimtegebrek gedreven heb ik 
wel eens geëxperimenteerd met de huisvesting van 
P. lilfordi en P. pityusensis vrouwtjes in de P. sicu/a 
bak, maar de man beschouwde hen gezien zijn 
agressieve gedrag blijkbaar toch als indringsters. 
GÖKE (1952) echter, schrijft in zijn verhaal over 
Balearen- en Pityusenhagedissen, dat ze zonder 
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bezwaar samen te houden zijn met andere middel
grote hagedissen, waaronder P. sicula. Gezegd moet 
worden, dat wat dit betreft ook al verschillen zijn 
te constateren russen bijv. de dieren van Ibiza en 
die van Formentera. In elk geval werd een P. sicu/a 
vrouwtje door mijn man P. pityusensis formenterae 
niet geduld! 
Interessant zijn de ervaringen van REI SS (1961), 
die jongen had van een man P. s. sicu/a en een 
vrouw P. s. coerulea. Toen hij de drie subadulte jon
gen (twee vrouwtjes en een mannetje) bij de ouder
dieren plaatste was de man niet agressief ten 
opzichte van zijn zoon, terwijl de vrouw haar 
dochters achterna zat! 
Een paartje alleen te houden lijkt dus het beste 
advies; zelfs zou ik ervoor willen pleiten een reser
vebak aan te houden voor de vrouw, omdat de 
paringsdrift van de man kan omslaan in agressi
viteit. Tevens kan door de vrouw apart te houden 
worden voorkomen, dat door haar al te veellegsels 
worden geproduceerd, wat voor haar zowel als voor 
de kwaliteit van het nageslacht nadelig kan zijn. 
Bovendien kunnen we het vrouwtje, nadat zij haar 
eieren in alle rust heeft gelegd, op die manier rustig 
op verhaallaten komen en goed laten eten. 
Opvallend vond ik in dit verband de ervaring van 
Van SOEST (pers. med.), wiens P. sicu/a vrouwtje 
het te opdringerige mannetje zo krachtig in zijn 
snuit beet, dat er een bloedige verwonding ont
stond en tot gevolg had, dat gedurende lange tijd 
de man zijn vrouwtje met de nodige omzichtigheid 
benaderde! Overigens heeft van dit zelfde paartje 
de man het volgende jaar zodanige verwondingen 
toegebracht aan het vrouwtje, dat zij hieraan is 
bezweken. Dit illustreert de grillige aard en onbe
rekenbaarheid van deze soort. 
In het terrarium is een winterrust van ongeveer 
twee maanden aan te raden gedurende december 
en januari, of iets langer: van half november tot 
half februari. In de naruur houden de "noorde
lijke" P. sicu/a uiteraard een langere winterslaap; in 
Noord-Italië bij voorbeeld zien de winters er 
anders uit dan in het zuiden. In Rome en op Sicilië 
zijn de winters zodanig zacht, dat van een echte 
winterslaap geen sprake is en de Ruïnehagedissen 
op zonnige dagen (en die zijn er daar veel!) te
voorschijn komen en tenminste enige uren per dag 
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actief zijn. Daar deze sin1atie 1n her terrarium 
moeilijk is na re boorsen door o.a. de bijbehorende 
grote temperatuurverschillen adv iseer ik toch een 
echte rustperiode in te lassen, ook al omdat de d ie
ren in deze periode vaak voedsel weigeren en op die 
manier re veel verzwakken. 

Podnrcis simln cnmpesn·is parend 

In het binnenterrarium word t her ook in onver
warmde kamers meestal nier koud genoeg, zodat 
ook bij u itgeschakelde lampen de dieren toch min 
of meer actief blijven. Ikzelf gebruik de groentela
den van een oude koelkast, wat ik ervaren heb als 
een betrouwbare methode. De dieren verblijven in 
de eerder genoemde aarden kru ikjes of kurken 
holle stammetjes, die voor het grootste gedeelte 
met potgrond bedekt zijn; de ingangen blijven in 
open contact met de lucht. Belangrijk in verband 
met de d roge atmosfeer is e.e.a. regelmatig re 
besproeien. O ir d ient wel met her nodige gevoel re 
gebeuren, want wij moeten wel waken voor een re 
vochtige atmosfeer in ve rband met her aprreden 
van schimmels. H er prettige van de aarden 
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kruikjes is, dat zij door de poreuze srrucruur een 
regu lerende werki ng hebben. Ook plaats ik altijd 
waterbakjes, wan t ook b ij 5o C is her mogelijk, dar 
een dier ro ndscharrelt en war wil d rinken. 
Regelmatige conrrole is erg belangrijk, want wan
neer een d ier actief bli jft d ienr d ir uir de over
winreringruimre gehaald re worden en op dezelfde 
manier behandeld re worden zoals later ook de 
andere, d ie men laat ontwaken. Dus eerst in een 
onverwarmde kamer plaatsen met een temperatuu r 
van I 0°C en daarna verwarmen mer een zwakke 

spot. 
O ngeveer een maand na her ontwaken krijgen de 
d ieren fellere kleuren en begint de voorrplan
ringsrijd. Paringen zijn nu aan de o rde van de dag. 
Tot ongeveer een week à tien dagen voordar de ei
tjes rijp zijn worden de vrouwtjes vaak meerdere 
malen per dag gegrepen en zij d ragen gedurende de 
gehele bronsttijd de blauwe beersporen van de 
man. Met (te) jonge vrouwtjes of d ie, welke nier in 
optimale cond itie zij n, moet men voorzichtig zij n, 
omdat bijvoorbeeld een prolaps kan optreden. 
Tijdens het afzetten van de eieren komen dan de 
voortplantingsorganen door de cloaca naar buiten. 
Verder kunnen de vro uwtjes te zeer uitgeput raken, 
doordat zij te veel legsels moeten produceren. 
O nmiddellijk nadat de eieren zijn afgezet wordt er 
namelijk weer gepaa rd. Dan is een aparte bak, 
waarin zij kunnen hersrellen en rustig eten (de eer
ste twee weken na de eialiening is de eerlust 
enorm!) belangrijk. Ook tijdens de rij pi ng van de 
eieren hebben zij veel behoefte een her no rmale 
insectenvoeder en nier te vergeren mineralen en 
vltammen. 
Helaas, doordar P siculn naar mijn mening ten 
onrech te re weinig in de belangstelling staar, is er 
over her algemeen nier veel interesse voor de jon
gen. Aan de andere kant moeten we wel kweken 
om de soort in gevangenschap in stand re houden. 
Raadzaam is di t op bescheiden schaal te doen en 
naar behoefte, ook om de kwaliteit van her nage
slach t zo goed mogelijk re waarborgen. H er is beter 
om twee krach tige dieren op re kweken dan twin
tig, d ie slecht groeien en zelfs gebreken gaan verto
nen. War dar betreft is deze soort op één lijn re 
p laatsen met de gup bij de aquariumvissen en de 
zebravink of graspark iet bi j de siervogels. Juist 
mede omdat zij sterk zijn , weinig eisen stellen en 
gemakkelijk re kweken zijn wordt er vaak onver-
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antwoord mee omgesprongen. De gevorderde en 
serieuze " liefhebber" houdt zich er nier langer mee 
bezig omdat ze re "gewoon" worden en in hun 
ogen nier interessant, m.a.w.: hun houdbaarheid 
werkt regen hen. Ik denk, dar we d ieren moeren 
houden, die ons boeien vanwege hun gedrag en 
uiterlijk en nier omdat zij duur zijn of zeldzaam! 
Hoewel er legio lieA1ebbers zijn, d ie daar anders 
over denken, heb ik roch her idee dar her verkeerd 
is generatie op generatie steeds broer en zus mer 
elkaar re kruisen. Ter BORG (2000) wijst op de 
mogelijke gevaren m.b. r her (herhaaldelijk) roepas
sen van inreelr. Minimaal rwec verschillende stam
men vind ik een vereiste om goed en verantwoord 
re kunnen kweken. Een beperkt aanral jongen van 
gezonde en goed uitgegroeide ouders dienr re wor
den opgekweekt, rotdar her verschil russen man
netjes en vrouwtjes duidelijk is. Geïnteresseerden 
kan men daarna een "gemengd" paartje overhandi
gen, dus een mannetje van her ene kweekpaar 
gekoppeld een vrouwtje van her andere. Verder kan 
her uitwisselen van d ieren russen liefuebbers 
onderling belangrijk zijn, wanr her is nu eenmaal 
nier zo, dar her mogelijk is bij her overlijden van 
één volwassen kweekdier een exemplaar uit re zoe
ken en aan re schaffen in een rerrariumwinkel, 
noch via een dergelijke zaak nakweek re distribue
ren. Uiteraard is er veel voor de wettelijke beper
kingen re zeggen, maar een nadeel is beslist, dar wi l 
men met deze dieren beginnen of zoekr men een 
volwassen man of vrouw, dar men moer kiezen uir 
twee mogelijkheden. Öf men moer veel zoekwerk 
verrichten om iemand re vinden, die een volwassen 
exemplaa r of koppel wil afstaan, of men neemt een 
aanral jongen over, w:mrvan maanden larer pas zal 
blijken hoeveel exemplaren van welk geslacht men 
bezit. Heeft men nier al re veel bakken "over", dan 
is her weer zaak overtollige exemplaren re zien 
kwijt re raken. Oir klinkt allemaal nier erg positief, 
maardir aspect is onlosmakelijk verbonden aan her 
houden van deze en andere "BUDEP-soorren" en 
d ient betrokken re worden bij de overweging of 
men rot aanschaf van deze dieren overgaar. 
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Voordeel is, dar doordar je jezelf soms veel moei re 
moer gerroosren, je meer waardering en voldoe
ning van deze dieren hebt. Een bijkomend pro
bleem is, dar de jongen soms nier bij elkaar gehou
den kunnen worden in vcrband met re grote agres
siviteit. Tor de seksuele rijping zijn zij ook agressief 
ren opzichte van de andere sekse en zien zij wille
keurig welk ander exemplaar dan ook als een rivaal. 
War soms wil helpen is de dieren in een betrekke
lijk kleine ruimte samen groot re brengen, maar 
mannetjes zullen sowieso snel gaan vechten. 
Echrer, brengt men een jong mannetje en vrouw
tje, of meerdere vrouwtjes, welke elkaar redelijk 
goed accepteren, over naar een grotere bak, dan is 
er plotseling strijd russen diezelfde dieren! 
Ik hield eens een subadult mannetje samen mer 
een volwassen vrouwtje in een relatief grote bak. 
De vrouw gedroeg zich nogal agressief en domi
nant jegens haar "parrner", die regelmatig nage
jaagd werd. Letterlijk van de ene dag op de andere 
kon her mannetje, war blijkbaar volwassen gewor
den was, de vrouw imponeren en hem als gel ijk
waardige partner doen accepteren. M ijn ervaring 
is, dar de jongen van P. s. campestris vreedzamer 
zijn dan die van her nominaarras. 

Podrrrcis siculn siculn juveniel 

98 



TENSLOTTE 
Hierboven schetste ik al een patstelling. Het pro
bleem bij de Ruïnehagedis is, behalve dat hij sterk 
en goed houdbaar is, er ook zeer gemakkelijk mee 
te kweken is. Vaak wordt er aan de lopende band 
mee gekweekt: soms meer dan vier legsels per jaar. 
Het vrouwtje zoveel eieren laten produceren is één 
ding, zoveellegsels incuberen is nog weer een ande
re zaak! Door zoveel te kweken snijdt het mes aan 
twee kanten: het te grote aanbod is van negatieve 
invloed op de interesse én de kwaliteit gaat achter
uit. Dit zou er zelfs toe kunnen leiden, dat deze 
hagedis uit het liefhebbersbestand zou verdwijnen! 
Ik zou graag zien, dat er wat meer belangstelling 
zou ontstaan voor deze interessante soort, maar, 
paradoxaal genoeg, zou er dan wat minder, maar 
wel wat serieuzer mee gekweekt moeten worden. 
Door beperkt te kweken, met niet te jonge vrouw
tjes (bij voorkeur 2 jaar en ouder), het toepassen 
van een juiste selectie, ondersoorten niet vermen
gen etc, kan men de kwaliteit verbeteren (formaat, 
conditie, bouw, kleur etc.). 
Een stamboek voor Potlarcis sicu/a (en dan per 
ondersoort!) zou zeker niet verkeerd zijn en ook 
zouden wij eigenlijk eens moeten inventariseren 
welke ondersoorten zich onder de liefhebbers 
bevinden. 
Juist deze en andere BUDEP-soorten, die immers 
wettelijk uitsluitend via nakweek en onderlinge 
overnames verkregen kunnen worden, onderstre
pen het belang, dat liefhebbers voor elkaar kunnen 
betekenen en door goede kontakten is het mogelijk 
de kwaliteit van het bestand te handhaven, wat van 
essentieel belang is voor onze hobby. 
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THE ITALIAN WALL LIZARD, Potlarcis sicula, 
PART 11 
This species is very easy ro keep in captivity. 
Minimum dimensions for the terrarium are 
80x50x70 cm (lxwxh) for a couple, alrhough for P. 
s. campestris a smaller an less high terrarium can he 
sufficient. This can he fitred up with arrificial rocks 
made of polystyrene covered with cement and 
painted in narural designs. Hiding-places can he 
provided using small ceramic jars and hollow 
branches of the cork-oak. This makes it easy to 
catch or transfer the animals. The author uses anti
coccicliosis sand ( that has been heated at 400°C) to 
cover the bottom. Shell-grit or pieces of sepia are 
scattered on the sand now and then. Water with 
some vitaminsis provided and rhe animals are fed 
with all kinds of insects and spiders. 
lt is strongly recommended not ro keep other spe
cies in the same terrarium. Even animals of the 
samespecies and sex can behave aggressive rowards 
each other. At best a male and a female can he kept 
rogether, but an extra terrarium should he kept in 
reserve. This can also be used when rhe female has 
laid her eggs, to let her gain strength. 
An hibernation or inactive period in the winter, for 
instanee from half November until half February, 
is recommended. The author uses for rhis the vege
tabie-tray of an old refrigerator. The jars and hol
low branches, with the animals inside, are moved 
ro the tray and covered partly with potring com
post. A small dish of water should always he provi
ded! 
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Roughly a momh afrer rhe end of rhe inacrive pe
riod rhe mating-season srarrs. Maring is frequenr 
rill roughly one week before rhe female lays her 
eggs. Several d urehes per season can be produced, 
but it is always d ifficulr ro flnd orher inreresred 
hobbyisrs for che resul ring quanriries ofjuveniles. Ir 
is berrer ro concentrare on a few durehes and 
young, which have a better chance ro become 
srrong and fully developed adulrs. Some measures 
have ro be raken ro preven t roo much inbreeding. 
Ar lease cwo groups of animals should be kepr, che 
juveniles have ro be reared unril rhe diffe rence be
rween rhe sexes is obvio us. lnteresred hobbyisrs can 

be provided wirh animals ofborh groups, rhus pre
venring inbreeding. T he juveniles somcrimes have 
ro be housed separarely, because chey can be very 
aggressive rowards each o rher. 
Podmàs siClila is easy ro keep and ro breed, but 
because of eh is rhey are considered robe quire com
mon and ordinary. So ir is ofren hard ro find orher 
inreresred hobbyisrs. Legislarion however makes ir 
impossible ro obrain these animals from nature, so 
ir is important ro co-operare wirh orher hobbyisrs 
ro preserve rhis animal in captiviry. Ir is recom
mended ro start srud-books for rhe d iffe rent sub
species of Poelarcis siCII!tl. 
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