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(Laurenti,1768)

De enig juiste wetenschappelijke naam voor de Balkan-toornslang
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In Utteratura Serpentium 15: 148 werd een lijst gepubliceerd m.b.t. de BUDEP-wet. Op deze lijst wordt de
Balkan toornslang vermeld met het binomen Coluber
laurenti, een nomenclatuur die reeds eerder werd toegepast door enkele auteurs (Grüber, 1989: 77-79; Fritz,
1992: 55) en een gevolg is van een publicatie van Schätti
en Lanza ( 1988).
Laatstgenoemde auteurs verwezen in hun publicatie
dat de benaming Coluber gemonensis (Laurenti, 1768),
in courant gebruik sedert het einde van de jaren twintig (Mertens en Müller, 1928), niet meer gebruikt kon
worden, daar de type specimens die Laurenti in 1768
gebruikte voor de oorspronkelijke beschrijving van
Natrix gemonensis meer dan waarschijnlijk behoorden
tot het taxon Coluber viridiffavus. Schätti en Lanza kwamen tot dit besluit door zich te baseren op de beschrijving door Laurenti van het type materiaal - dat vermoedelijk is verloren gegaan - en van de situering van
de 'type locality' (Gemona, Friuli) die meer dan 80 km
buiten het tot op heden bekende areaal van gemonensis valt. Natrix gemonensis Laurenti, 1768 zou hierdoor
een ouder synoniem zijn van Coluber viridiffavus
Lacépède, 1768. Schätti en Lanza stelden dan omwille
van het principe van de prioriteit voor Coluber lauren-

ti (Bedriaga, 1881) te gebruiken als correcte wetenschappelijke benaming voor de Balkan-toornslang. Het
nomen laurenti werd door Bedriaga ( 1881) gebruikt
voor de beschrijving van een op het Griekse schiereiland Attika voorkomende variëteit van de Balkantoornslang, beschreven als Zamenis gemonensis var. /aurenti en die later door diverse auteurs als synoniem
werd beschouwd van de nominaatvorm (Schätti en
Lanza, 1988). Onder de genus naam Zamenis Wagler,
1830 werden in de vorige eeuw verschillende taxa van
toornslangen gegroepeerd (Boulenger, 1893). Deze
genusbenaming is echter niet meer geldig, daar ze een
synoniem is van Elaphe Fitzinger, 1833.
Daar in de groep van de westpalearktische toornslangen reeds heel wat taxonomische polemiek is geweest
voor wat betreft het groeperen van de taxa in diverse
genera (lnger & Clark, 1943; Dowling & Duellmann,
l 978;Welch, 1982 en 1983, Schätti, 1988) - met bijhorende verwarring als gevolg - bestond nu ook het
gevaar dat deze trend zich verder zou doorzetten in
de species- nomenclatuur. Schätti et al. ( 1991) pleitten
daarom voor stabiliteit in de nomenclatuur en richtten zich tot de ICZN voor het behoud van de benaming Coluber gemonensis Laurenti, 1768 als correcte
wetenschappelijke naam voor de Balkan-toornslang.
De stabiliteit van het binomen Coluber gemonensis werd
door hen gesterkt met het beschrijven van een specimen afkomstig uit Cegar, Croatia (adult mannetje,
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MHNG 1357.70) als neotype. In hun voorstel pleitten de auteurs trouwens ook voor het behoud van de
naam Co/uber viridmavus Lacépède, 1789, een naam
die in het gedrang was gekomen door een besluit van
de ICZN (opinie 1463, BZN 44:265-267), waardoor
van het werk van Lacépède geen gebruik kon gemaakt
worden voor nomenclatorische doeleinden, omdat de
auteur erin geen binominale benamingen gebruikte.
Aan het voorstel van Schätti et al. werd door de ICZN
door opinie 1686 (BZN 49,2: 174-175) gevolg gegeven.
Over het klasseren van alle palearktische toornslangen onder het genus Co/uber (sensu lato),of het onderbrengen van gemonensis in het geslacht Hierophis
Fitzinger, 1834, een genus waarin alle taxa van de jugu/aris-viridiffavus-groep momenteel gegroepeerd worden
(Schätti, 1988), wil ik in deze nota niet uitweiden. Dit
is een strikt taxonomische optie en bovendien blijkt,
dat de taxonomie van de gehele groep van de palearktische toornslangen nog niet op punt staat. In wezen
handelt deze nota enkel over een nomenclatorisch probleem: het gebruik van de speciesbenaming gemonensis als enige correcte wetenschappelijke naam voor de
Balkan-toornslang.
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