
VERST0PPERTIE SPELEN

il
Een lichaam onderscheidt zich sterker van zijn
omgeving als het zich plastisch manifesteert en
daarbij vervult de verdeling van licht en schaduw
een aanzienlijke rol. Daarvan wordt bij het te-
kenen gebruik gemaakt door de beschaduwde
delen donkerder te maken, opdat aldus een plas-
tische indruk tot stand zal komen. Bij het ver-
stoppertje spelen in de natuur is het van be-
lang het plastische zoveel mogelijk re doen ver-
dwijnen. Rupsen, die al door een groene kleur
aan hun milieu zijn aangepast (boven links) trach-
ten het plastische van hun verschijning te doen
verdwijnen door een meer heldere kleur van
hun buikzijde, wat op het plaatje in een cirkel is
weergegeven. Bij een normale lichtinval van bo-
ven is de onderzijde van de rups beschaduwd. ls
de buikzijde nu lichter getint, dan wordt de
schaduw als het ware ongedaan gemaakt,zodat
het lichaam vlakker schijnt en beter in zijn om-
Seving vervloeit.

Een kleine witte vlinder met oranje tippen aan
de bovenvleugels is zeer opvallend met uitge-
spreide vleugels. Als hij zich op een plant neer-
zet,dan vouwt hij de vleugels dicht.De onderzijde
van de vleugels heeft schutkleuren, zodat in die
houding het vlindertje niet meer zo goed opvalt
en beter beschermd is tegen zijn vijanden.

Een motvlinder (boven rechts) bezit grijsgrauwe
bovenvleugels en bonter gekleurde ondervleugels.
Zijn de vleugels uitgespreid dan vallen de bonte
kleuren goed op. Gaat de vlinder echter zitten,
dan schuiven de bovenvleugels over de onder-
vleugels en het diertje is dan nog zeer moeilijk
te onderscheiden van de boomschors.

Verstoppertje spelen kan ook betekenen zich
vermommen, d.i. de kleuren en de vormen na-
bootsen van een dier, dat minder vijanden bezit
en meer geducht is. De zwart-gele banden op
het achterlijf van de wespen zijn zeker geen
camouflage, zij zijn veeleer opvallend. De wesp
wil door haar kleuren opvallen, want zij bezit
zogenaamde waarschuwingskleuren (onder). Zij

heeft een giftige angel, die geducht steken kan
en haar vervolgers moeten vooral als ze nog jong
zijn door ervaring leren hoe weinig zij als buit
geschikt is. Haar opvallende kleuren leren haar
aanvallers snel, zodat zij een waarschuwingsteken
vormen. Een weerloze vlinder, die geen enkel
wapen tegen aanvallers bezit, bootst echter de
vorm en de waarschuwingskleuren van de wes-
pen na om zijn vijanden te misleiden. Dat is ware
vermomming (onder rechts). Dergelijke schrik-
kleuren bestaan zelfs bij kleine insekten als de
Lieveheersbeestjes, kevertjes met half bolvorm ige
gestalte, die iedereen wel kent. Door hun schrille
kleuren vallen ze tamelijk goed op en zij zouden
derhalve vlug opgeslokt worden, waren die kleu-
ren geen schrikkleuren, die de aanvallers herin-
neren aan een slechte smaak, veroorzaakt door
g ift klie re n.

De schrille kleurentegenstelling, waarmede de
huid van een soort van salamander gevlekt is,
waarschuwt teSen de bijtende giften, die door
klieren worden afgescheiden.

De waarschuwende kleuren zijn meestal geel en
zwart, doch soms ook rood (midden links). Bij
een kwaadaardige tropische slang (tropisch Ame-
rika) komen deze drie schrikkleuren verenigd
voor. Dit patroon wordt echter ook nagebootst
door onschadelijke slangen in dezelfde streken.
Andere giftige slangen, die echter niet opvallend
gekleurd zijn, dus geen waarschuwingskleuren
vertonen, gebruiken weer andere middelen om
hun vijanden, als zij te dicht naderen, af te
schrikken, namelijk waarschuwende houdingen
of bijzondere sissende of zelfs ratelende geluiden.
Een slang heeft geen voordeel een vijand te bij-
ten, die zij niet kan verslinden. Moest zij dit wel
doen, dan zou zij een tijdlang verzwakt zijn door
het verlies van haar giftvoorraad, die eigenlij k
haar laatste verdedigingsmiddel is. Door waar-
schuwende kleuren, houdingen en geluiden kan
de slang dit wapen bewaren tot het ogenblik
van de uiterste nood.

Tenslotte moet er nog op gewezen worden dat vele
vogels en in het wild levende zoogdieren hun
schutkleuren veranderen volgens de jaargetijden.
zij bezitten een zomer- en een winterkleed, om-
dat de overheersende kleur van hun levensmilieu
in de beide jaargetijden verregaand kan verschil-
len.

136



':È':P

aË -;



Déguisements

Pfotecteurs

Pour pratiquer le jeu de cache-cache dans la
nature, il est préférable d'estomper autant que
possible le relief. Des chenilles qui, par leur
teinte verte, sont déjà adaptées à leur milieu (en
haut à gauche) tentent de faire disparaître toute
trace cle relief en ayant I'abdomen beaucoup plus
clair. Si la source de lumièrc est piacée au-
dessus de la chenille,Ia partie inférieure de celle-ci
se trouve dans I'ombre. Si I'abdomen est plus
clair, cette ombre est estompée : le corps paraît
plus plat et se confond plus facilement avec le
milieu environnant.

Un petit papillon blanc dont Ie bout de la face
supérieure des ailes est cle couleur feu chez le

mâle, et nommé aurore à cause de cela, sera rapi-
dement rcpéÉ s'il se pose ailes déplo,vées. Nlais
s'il s'installe ailes repliées, il sera moins appârent
pour ses ennemis, car la face inférieure de ses

ailes a des couleurs moins brillantes (coin infé-
rieur droit cle la première image).

IJn autre lépidoptère, Ia calocala ntrpta ou Ê,ancée

(en haut à droite), possède des ailes supérieures
d'un gris bleu et des ailes inférieures plus
richement colorées, Dès c1u'il se pose, les ailes

supérieures glissent au-dessus des autres : ce

papiilon devient presque invisible, tant il se

distingue difficilement d'une écorce d'arbre.

Jouer à cache-cache peut également signifier
adopter un déguisement, c'est-à-clire imiter les

couleurs et les formes d'un animal qui possècle

moins d'ennemis.

Un serpent venimeux d'Àmérique du Sud a une
peau noire et rouge avec des bandes jaunes (au

milieu, à gauche cle f illustration). Ccrtains
reptiles inoffensifs ont une peau très semblable.

Les bancles noires et iaunes du corps des guêpes
ne constituent Pas un camouflage, puisqu'ellcs
sont au contrairc très apparentes. I,a tuôpe désire
être remarquée. Elle clispose d'un darcl venimeux
dont les piqûres sont redoutées, mais elle ne
I'emploie qu'à bon escient et se fie à ses ravures
caractéristiques, signal cle danger clui sutfit à

éveiller la crainte. Un papillon inoffensif, Ia
sésie apiforme, qui ne possède aucune arme
défensive, imite la forme et ies couleurs des

guôpes pour échapper à ses ennemis. Il s'agit dans
ce cas d'un véritable déguisement (en bas à

droite).

Ainsi, à côté des animaux au\ désuisements
protecteu{s) on en Tencontre d'autres qui ne
tiennent nullement à passer jnaperçus. Le con-
traste cles couler-rrs de la peau d'une salamandre
(au milieu à droite) constitue un avertissement
contre le poison sécrété par cles giandes sous-
cutanées. Des inscctes comme ies coccinelles que
chacun connait utilisent également cles couleurs
assez agtessives. Elles rappellent à I'ennemi
éventuel que la coccinelle a un gorit désagréable
provoqué par des glandes.

Disons encore que cle nombreux oiseaux et des

mammifères vivant en liberté cl.rangent de

couleur selon les saisons. Ils ont une robe d'été
et une autre cl'hiver, cela pârce clue la couleur
dominante du milieu dans lecluel ils vivent varie
fortemenr selon les saisons.

En /tattt: itttcrlcs sc serrdill dc cat/ttrrs tli/fircn/cs coatne

canauf age.

At niliezr : dcux aninaux dont /et cott/ears auertissenl

da danger qa'i/t représentenl.

En bas : an papi/lort itnile la gûpe potr faire croire
qu'i/ est dargererx (sesia apifonnis).
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