
9e Jaargang, No. 4 
Januari 1951 
Verschi|nt maandeUjks 

Lacerta 
G e ' i l l u s t r e e r d o r g a a n gewijd aan de Kennis 
der Kruipende Dieren (Herpetologie), Terrarium- en 
Insectariumkunde 
Ultgave van de Nederlandse 
Vereniging van T e r r a r i u m h o u d e r s „Lacerta" 

Adres redactie en administratie: J. Th . t e r H o r s t , 
Vier Heemskinderenstraat 159(hoekMoerweg), 'sGravenhage 

De ]aargang loopt van October 1950 tot en met September 1951. Leden ontvangen het orgaan gratis. Losse 
abonnementen worden niet aangenomen. Lldmaatschap: f 9.50 per verenlglngsjaar, te voldoen in termijnen 
Pennlngmeester: B. Verbrugge, Bisschopstraat 31 B, Rotterdam 

DE VERSPREIDING VAN DE REPTIELEN 
EN AMPHIBIEEN IN NEDERLAND 

1 i \J 

Derde Verslag 
van de Herpeto-geografische Dienst der Nederlandse Vereniging van Terrarium-
houders ,,Lacerta" over alle ingekomen waarnemingen sinds de oprichting van deze 
dienst op 1 Maart 1944 tot en met 1 October 1950, met medewerking o.a. van het 

Staatsbosbeheer. 

Leider van de Dienst: D. P. van Wijk, Bussum. Administrates: A. F. Nanning, Bussum. 
Correspondentieadres: Amersfoortsestraatweg 45, Bussum. 

Voorwoord 
In dit verslag zijn alle ingekomen opgaven verwerkt, evenals de hieruit reeds 
getrokken conclusies, die in het eerste en tweede overzicht waren opgenomen, 
respectievelijk betreffende de eerste 179 en 443 documentaties. 
Enkele gedeelten hieruit zijn onveranderd overgenomen. De reeds eerder verschenen 
verslagen zijn niet meer afzonderlijk verkrijgbaar. 
Uit ervaring is ons bekend, dat na het verschijnen van een publicatie als deze, 
vele aanvullingen en opmerkingen ons zullen bereiken. Dit is buitengewoon ver-
heugend, want maar al te goed weten wij, dat wij nog verre van volledig zijn. 
Speciaal die gebieden, waar de amateur-herpetoloog en beroeps-bioloog niet gewoon 
zijn hun vacantie respectievelijk hun excursies te houden, zijn nog uiterst slecht 
herpeto-geografisch beschreven. 
Deze inlichtingon ontvangen wij het Heist op de daarvoor door ons ontworpen 
kaarten, die — na opgave van verlangd aantal — gratis en franco met een toe-
lichting worden toegezonden. 
In ruil voor de te verstrekken opgaven, mits blijkt dat deze nauwkeurige waar-
nemingen betreffen, wordt het eerstvolgende verslag toegezonden. 
Het bijwerken van de in dit verslag afgedrukte kaarten geschiedde door de heer 
A. F. Nanning. 
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inLeibinq 
Dit vers lag behandelt in totaal 1050 in-
gekomen documentaties. 443 hiervan zijn 
reeds in de in 1947 verschenen publicatie 
behandeld, doch zijn nu nogmaals onder 
de loupe genomen en het is gebleken, dat 
de toen getrokken conclusies meestal aan-
zienlijk aangevuld en uitgebreid konden 
worden, terwijl een enkele maal, in 't bij-
zonder ten aanzien van het allereerste 
verslag, dat in 1946 verscheen en nog 
maar 179 o p g a v e n behandelde, een con-
clusie onjuist is geweest . 
Als roadie op de vorige publicatie, 
kwamen in het bijzonder over de meer 
zeldzame soorten in ons land (boomkik-
vors, knoflookpad) o p g a v e n binnen. Aardig 
is het, dat nog tot twee jaar na de ver-
schijningsdatum, wij over Pelobates fuscus 
(Laur.) o p g a v e n ontvingen, met d e aan-
tekening: „Ik ben zeker de eerste in-
zender?", waaruit blijkt, hoe overtuigd men 
is, van het zeldzame voorkomen van dit 
dier. Gelukkig valt dat mee. 
Ook de spreiding der vindplaatsen werd 
vee l beter (zie kaarten 1 en 2); zo zijn 
Zeeland, dat niet en Noord-Brabant dat 
vrijwel niet in het voorafgaande verslag 
voorkwam, nu redelijk vertegenwoordigd. 
Daar ter betere orientering op kaart 2 ook 
vele kleinere rivieren en de provinciale 
grenzen voorkomen, zijn de lijnen, die op 
kaart 1 e e n a lgemeen voorkomen aan-
geven, terwille van de duidelijkheid w e g -
gelaten en vervangen door een in het cen-
trum v a n zo'n geb ied geplaatste punt. 
Opgemerkt moet nog worden, dat het 
tweede kaartje oorspronkelijk op een vee l 
grotere schaal w a s getekend dan het 
eerste, waardoor de o p g a v en geografisch 
veel juister aangebracht konden worden. In 
Zuid-Limburg geeft het de indruk of daar 
nu minder vindplaatsen a a n g e g e v e n zijn 
dan in 1947. Indien men een en ander 
nauwkeuriger beschouwt, blijkt dat het 
tegendeel waar is, doch dat de puntjes 
veel dichter op elkaar staan. 
Om een overzicht te krijgen over het toe-
nemen van het aantal opgaven bij de 
verschil lende soorten, is hierbij tussen 
haakjes het aantal opgegeven , waarover 
wij in 1947 de beschikking hadden. 
Door de betere spreiding der vindplaatsen 
zal men bij de beschrijving van de afzon-
derlijke soorten reeds vee l minder dan in 
1947 rekening behoeven te houden met het 
feit, dat bepaa lde gebieden onvoldoende 
doorzocht zijn. Dit geldt nog wel in hoge 
mate voor Oost-Groningen, Oost-Drente, 
Zuid-Oost-Overijssel. Oost-Gelderland (met 
uitzondering van de omgeving van Win-
terswijk), de Betuwe ten Westen van Nij-
megen , het uiterste Oosten en Westen van 
Noord-Brabant, Noord-West-Limburg en het 
Noordoosten van het zo interessante Zuid-
Limburg, kortom typisch die gebieden, die 

door de toerist nog niet zijn „ontdekt". 
Voor andere gebieden, waarvan weinig 
opgaven in ons bezit zijn, zijn redenen aan-
wezig om te verwachten, dat deze streken 
inderdaad slechts een zeer arme herpeto-
logische fauna bezitten, waarop wij. nog 
in de streeksgewijze bespreking van Ne-
derland terugkomen. 
Achter de Latijnse namen is bij de bespre-
king der soorten een Nederlandse naam 
gevoegd . Ofschoon verschil lende dieren 
meerdere Hollandse benamingen hebben, 
is al leen de meest gebruikelijke en meest 
juiste vermeld, een en ander in overeen-
stemming met de door „Lacerta" uitge-
geven naamlijst. 
Tenslotte willen wij nog het vo lgende op-
merken: Van tijd tot tijd verschijnen er o.a. 
in „Lacerta" artikelen met min of meer 
„tendentieuze" strekking, al zijn deze dan 
zeer goed bedoeld. Wij leven in een tijd 
dat in 't bijzonder de weergoden allerlei 
records p legen te vest igen: een bijzonder 
strenge winter, een warme en zeer droge 
zomer deden sommige amateur-herpeto-
logen de angst om het hart s laan. Inder-
daad zijn dergelijke weersgeste ldheden 
vaak van ongunstige invloed op de ver-
meerdering en het voortbestaan van de 
herpetologische fauna en indien in een 
dergelijke periode dan ook nog vangsten 
op grote schaal plaats hebben, kan dat 
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Kaart) e 2 

Overzicht Ingekomen, waamemlngen bijgewerkt 
tot 1 October 1950 

Verklarlng: 
• = Waamemlng van reptilla of amphibia 

van blijvende invloed zijn. Maar men be-
denke goed: eeuwenlang bestaat reeds 
de Nederlandse herpetologische fauna on-
geveer in zijn huidige vorm, deze wordt 
door wat weerrecords wel ge- maar niet 
verstoord. 
Neen, padden, kikkers, hagedissen en 
slangen zijn geen zeldzame planten. Het 
is zeer wel denkbaar, dat op een bepaald 
terrein bepaalde plantensoorten worden 
uitgestoken. Gebeurt dit dan op een on-
gunstig ogenblik, dan kunnen deze soorten 
met een slag ter plaatse uitgeroeid zijn. 
Geheel anders is het met het herpes ge-
steld. Men zij niet verontrust, indien men 
op een gegeven ogenblik enkele soorten 
door bepaalde omstandigheden niet terug-
vindt. Men houde er rekening mede, dat 
de gehele inheemse fauna het — ook in 
de zomer — wekenlang zonder vreten uit-
houdt om zich eerst weer dan te vertonen 
indien de omstandigheden voor hen gun-
stig zijn. Onder deze laatsten speelt zeei 
zeker de vochtigheidsgraad van lucht en 
bodem, in het bijzonder voor de amphi-
bieen, een zeer grote rol. 

Een snelle achteruitgang door natuurlijke 
omstandigheden is hoogst onwaarschijn-
lijk, maar slechts het verstoren van het 
biologisch evenwicht door de mens, waar-
bij wij willen noemen cultivering van de 
grond, uitbreiding van steden en dorpen 
alsmede verlaging van de waterstand zal 
dit bewerkstelligen. Pas op de laatste 
plaats noemen wij het wegvangen van de 
dieren. Het gevaar hiervan wordt door ons 
geenszins onderschat, want dit wordt juist 
groter door de bovengenoemde factoren, 
daar bij een verkleining van het versprei-
dingsgebied een gelijkblijvende „vang-
lust" relatief van meer invloed zal zijn. 
Bovendien moet men het aantal gevangen 
dieren steeds zien in verhouding tot het 
cijfer, dat door natuurlijke vijanden wordt 
vernietigd. 
Slechts voor een drietal, nog nader in dit 
verslag te noemen soorten, zouden wij een 
vangverbod op prijs kunnen stellen, doch 
zien overigens meer heil in goede voor-
lichting, in het bijzonder van de jeugd. 

BeschRijvinq v&n be veRSPReibmq en oecoLoqie beR 
AfzonbeRLijke sooRten in nebeRL&nb 
AmphiBiA - tweesL&chtiqen 
Van de orde Caudata is de familie Sala-
mandridae in Nederland vertegenwoordigd 
door het geslacht Salamandra Laurenti met 
Salamandra salamandra taeniata Diirigen 
en het geslacht Triturus Rafinesque met 

Triturus cristatus cristatus (Laurenti) 
Triturus aloestris alpestris (Laurenti) 
Triturus vulgaris vulgaris (Linne) 
Triturus helveticus helveticus (Razoumows-
ky) 
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SALAiriAnbRA s&L&mc,n6Rd. tAenidtA 60Riqen. vuuRS&LAm&nbeR 

Van deze eniqe in Nederland voorkomende 
landsalamander, die zich van de forma 
typica duidelijk onderscheidt, daar de gele 
vlekken van dit overigens diep zwarte dier 
op de rug in twee overlangse rijen ge-
rangschikt zijn (eventueel tot twee banden 
vervloeid), zijn 8 opgaven van vondsten 
(1947: 4) in ons bezit, waarvan er een be-
trekking heeft op een ons inziens kennelijk 
uit gevangenschap ontsnapt of vrijgelaten 
exemplaar in het Westen van het land. 

Twee andere opgaven openen de moge-
lijkheid voor een zeer plaatselijk voor-
komen langs de Rijn. Ook hier moet echter 
rekening worden gehouden met het feit, 
dat dit misschien import van zelfs vrij oude 
datum is. Dan resten ons 5 opgaven uit 
Zuid-Limburg, alien vlak bij stromend 
water, 3 aan de Geul of haar zijarmen, 
2 aan een andere zijrivier van de Maas, 
met andere woorden steeds in de nabij-
heid van vrij snel stromend water, wat een 

vrij ver gevorderd stadium van 
ontwikkeling van de larven bij 
de geboorte en soms een vrij 
snelle metamorphose begrijpelijk 
maakt. 
Zowel larven als volwassen die-
ren zijn gevonden. 

Snelviietend beekje in Zuid-Limburg met 
oeverbegroeilng. Vlndplaats-van de vuur-
salamander. Omgeving Bunde. 

Foto: J. Th. ter Horst 

tRituRus CRistAtus CRistatus (LaURenti). k&mso.Ld,m&n6eR 
Slechts 34 (18) opgaven van waarnemin-
gen van deze grootste der inlandse water-
salamanders mochten wij ontvangen. Een 
wonderlijk laag cijfer voor dit verre van 
zeldzaam te noemen dier, want wie kent 
deze dof zwarte salamander met zijn in 
tegenstelling tot Triturus alpestris (L.), 
zwart gevlekte oranje buik niet? 
Dat niet minder dan vier provincies (Fries-
land, Groningen — hier slechts melding 
van uitgezette exemplaren —, Noord-Hol-
land — een opgave uit het eigenlijk tot 
het Utrechtse landschap te rekenen Gooi — 
en Zeeland), niet onder de opgaven voor-
komen en uit Drente slechts decennia oude 
opgaven in ons bezit zijn, mag vreemd 
klinken, nog verrassender is het te be-
speuren, dat behoudens een uitzondering 
alle vondsten zijn gedaan of in stilstaand 
water, of op het land, maar steeds in de 
nabijheid van stromend water, zoals het 
kaartje aantoont! Zie kaartje 3. 

Dat de winterslaap zeer vaak in het water 
plaats heeft is zeker, aan de andere kant 
worden deze dieren bijzonder vroeg in het 
voorjaar (Januari, Februari), vaak op de 
althans voor salamanders meest vreemd-
soortige plaatsen als schoolpleinen en 
openbare wegen, in een soort „trek" aan-
getroffen. Hierbij zij opgemerkt, dat de 
voorwaarden voor het voorkomen in het 
bijzonder op waterdicht bedekte wegen 
(beton, asphalt) — in de zomer na een 
op langdurige. droogte gevolgde regenbui 
— dan niet aanwezig zijn. 
Er moet dus steeds gedacht worden aan 
de mogelijkheid van overwintering op het 
land, al treft men de kamsalamander in 
het water aan, zelfs als dit nog niet geheel 
ijsvrij is. Uit de opgaven kon helaas het 
geslacht van deze vroege tippelaars niet 
worden vastgesteld. 
Ons inziens is het verspreidingsgebied 
zeer zeker uit te breiden en wij verdenken 
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de amateur-herpetoloog er dan ook sterk 
van dat hij meer een „open oog" heeft 
voor de „mogelijkheden" van een Geuldal 
om daar dan „en passant" ook kamsala-

manders aan te treffen, dan voor de „sloot 
achter zijn huis". En in dit verband gezien 
is de relatie: Kamsalamander en stromend 
water, alsnoa van vrij weinig betekenis. 

tRItURUS ALPeStRIS ALPeStRIS (LAURentl) 
&LPenwd.teRSo.Lc\mAn6eR 
Deze kleine eveneens vrijwel zwarte in-
landse salamander met zijn fraaie elfen 
oranje buik, is vermeld in 24 (13) opgaven 
welke melding maken van vondsten, hetzij 
in stilstaand of in langzaam stromend 
water, doch ook hier in de stroomgebieden 
van de Geul en andere Zuid-Limburgse 
beken (algemeen), de Maas en de Waal 
(Nijmegen) (6 maal), de Dommel (3 maal), 
de Mark (1 maal) en veel noordelijker de 
IJsel (1 maal). De enige vindplaats geheel 
buiten dit verband is Assen (uitgezet 
exemplaar?). 
Enkele biotopen (o.a. bij de IJssel) zijn 
door de in de oorlog zo bekende man-
gaten aan het licht gekomen. Overigens 
worden weinig eisen gesteld aan deze bio-
topen: zowel goed begroeide poeltjes, 
sloten en vrijwel onbegroeide plaatsen 
worden gemeld. Grondsoorten: zand, ri-
vierklei, grind, geen veen en uitsluitend 
de hogere bodem. Kaartje 3 

tRituRus VULQARIS VULQARIS (Lmne). qewone sdidtm&nbeR 
78 (29) meldingen van vondsten van deze 
salamander tonen aan dat zijn Latijnse 
naam voor Nederland inderdaad goed is 
gekozen: In alle provincies komt hij voor, 
het veelvuldigst in midden Nederland, het 
minst in Drente. 
Men kan nauwelijks spreken van eisen, 
die het dier aan zijn biotoop stelt. Als ei 
maar ergens vocht is, is dit schijnbaar 
ruim voldoende voor hem om het er uit 
te houden. Twee andere belangrijke fac-
toren, die zijn grote verspreiding verklaren, 
zijn de grote bestendigheid tegen koude en 
de bijzonder gemakkelijke wijze waarop 
hij zich laat verslepen, b.v. tijdens groen-
tenvervoer (slakroppen). 
De paartijd is voor een amphibie tot vrij 
laat in het jaar, namelijk einde Juni. Zij 
zijn in het water overdag ook zeer leven-
dig, eenmaal op het land gedragen zij zich 
zoals vele amphibia als nachtdieren, al 

kunnen regenbuien (in 't bijzonder na een 
droge periode) hen er ook toe verleiden 
midden op de dag uit hun schuilplaatsen . 
te voorschijn te komen. 
Al is er een enkele keer melding gemaakt 
van een exemplaar, dat tot wel enkele 
kilometers van het water was aangetrof-
fen, zelfs op schijnbaar zeer droge gron-
den, toch blijft een groot deel het gehele 
jaar door een min of meer aquatiel leven 
leiden. 
Enkele menen dat de zuurgraad van het 
water van veel invloed zal zijn, op het al 
of niet voorkomen van deze soort. Uit de 
opgaven blijkt echter dat dit niet erg 
waarschijnlijk is. 
Opvallend is wel, dat het dier vrijwel uit-
sluitend gevonden wordt in vijvers, putten 
en sloten. Grotere kanalen en in 't bij-
zonder stromend water zijn vrijwel nimmer 
van zijn gading. 

tRi tuRus heLvet icus heLvet icus (RAzoumowsky). zw€mvoets&Ld.m&n6eR 

5 (3) opgaven van vondsten van de zwem-
voetsalamander betreffen biotopen in Wes-
telijk Noord-Brabant (3), Midden-Limburg 
(1) en Zuid-Limburg (1). Twee van de drie 
documentaties uit Westelijk Noord-Brabant 
betreifen de zelfde vindplaats, echter in 
verschillende jaren (1943 en 1948). Er resten 
dus vier verschillende plaatsen waar dit 

salamandertje gevonden wordt. Dit lage 
ciifer is zeker te wijten aan het feit, dat 
het dier buiten de paartijd vrij moeilijk te 
onderscheiden is van Triturus v. vulgaris 
(Linne). 
Uit de weinige gegevens blijkt dat het 
diertje soms tegelijk hiermede voorkomt. 
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Carboonontslulting in nabij he id hoeve ..Belief (Zuid-Limburg) 
Vindplaats van Rana temporarla, larven van Triturus cristatus, 
larven van Alytes obstetricans 

Foto: Th. J. P. Cornellssen 

Van de orde Salientia-Laurenti is de fa-
milie Discoglossidae in Nederland ver-
tegenwoordigd door het geslacht Bombina 
Oken met Bombina variegata variegata 
(Linne), 
en het geslacht Alytes Wagler met 
Alytes obstetricans obstetricans (Laurenti). 

BomBinA vARieqatc, vd.Rieqd.to. (Linn6). qeeLBUikPd.6 
De binnengekomen 17 (11) opgaven over 
dit diertje geven, naar mate het aantal 
stijgt steeds meer reden tot een zekere be-
zorgdheid over het beperkte verspreidings-
gebied van deze soort. 
Konden we in het verslag over 1943 in een 
heerlijke onwetendheid spreken van een 
algemeen voorkomen in Zuid-Limburg, 
moesten we in 1947 een waarschuwing 
richten tot al te „grote" liefhebbers, deed 
een abnormaal droge zomer het „broed" 
van 1949 naar alle waarschijnlijkheid voor 
een deel verloren gaan, thans, met 17 
biotopen niet alleen op schrift maar ook 
in kaart gebracht, moeten we wel een 
grote restrictie op dat „algemeen voor-
komen" toepassen. 
Bombina variegata variegata (Linne), het 
kleine grijs tot zwarte padje met fel gele 
vlekken op de buik en de hartvormige 
pupil, werd vrijwel uitsluitend geregis-
treerd in het stroom-gebied van de Geul 
en zijn „zijarmen" (zie kaartje 4). 
Weliswaar stemt dit overeen met het door 
de toeristen meest bezochte gebied, waar-
door het hier meer waargenomen is dan in 
overig Zuid-Limburg, doch ook uit dat ge-
bied zijn vrii veel gegevens 111 ons bezit, 
waar de geelbuikpad echter niet voorkomt. 
Jammer is het, dat zo weinig of liever 
gezegd g6en nauwkeurige gegevens uit 
Belgie en Duitsland ons bereiken, waaruit 
eventueel een nadere verklaring voor deze 
beperking zou zijn op te maken. 
In dit verband zouden wij er namelijk ook 
op willen wijzen, dat de geelbuikpad 
nimmer op enige afstand van „zijn" poel 

gevonden wordt, terwijl deze poeltjes 
slechts zelden met stromend water in ver-
binding staan, waaruit opgemaakt kan 
worden, dat het diertje zich niet of uiterst 
slecht verspreidt. Hierbij komt nog een 
grote beweeglijkheid en schuwheid, zodat 
ook de versleping bv. bij het vervoer van 
landbouwproducten uitgesloten kan worden. 
In tegenstelling met het uiterst klein ge-
bied waarop dit diertje voorkomt zijn wel 
de geringe eisen, die het aan zijn biotoop 
stelt en de gemakkelijke wijze, waarop het 
zich meerdere malen per jaar, zelfs in 
gevangenschap, voortplant, al is het aan-
tal eieren gering. 
Tot slot zouden wij gaarne de waarschu-
wing uit het vorige verslag willen her-
halen: Men bepale zich bij eventuele 
vangst tot een minimum aantal exemplaren 
om uitroeiing te voorkomen! 

Geelbuikpad Fclo: J. Th. ter Hoist 

Alytes OBStetRicAns OBStetRic&ns (LAURenti). vRoe6meesteRPd.b 
9 (7) opgaven vermelden een flink dozijn 
biotopen van de vroedmeesterpad, welke 
alien in het stroomgebied van de Geul 
liggen (zie kaartje 4). 

Ook hier is de verspreiding dus uiterst 
beperkt, de kans op versleping gering door 
de verborgen leefwijze (tussen de wortels 
van Meidoornhagen —, onder stenen en 
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Kaartje 4 

in de fundamenten van huizen en boerde-
rijen). 
Voor uitroeiing door de mens behoeven 
wij minder bang te zijn, daar de vangst 
over het algemeen bijzonder veel geduld 
eist. 
Ware het niet, dat het wonderlijke Iluit-
toontje ons op zijn aanwezigheid attent 
maakte, dan zou het slechts bij toeval 
in onze handen komen, daar het diertje 
ook nog een uitstekende mimicri bezit. 
Alle waarnemingen vallen tussen 30 Mei 
en 18 Augustus. De stem van het dier wordt 
alleen 's avonds gehoord, echter bij aller-
lei weersgesteldheden. 
De larven schijnen goeddeels pas na de 
winter te metamorphoseren, wat begrijpe-
lijk is, als men bedenkt dat eind Juni en 
begin Juli de mannetjes nog met de eier-
snoeren worden aangetroffen. 

Van de familie Pelobatidae is slechts he* 
geslacht Pelobates Wagler in Nederland 
vertegenwoordigd door Pelobates fuscus 
fuscus (Laurenti). 
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peLoBAtes fuscus fuscus (LAURenti). knofLookPd.6 
19 (1) opgaven zijn nu van dit diertje in 
ons bezit. Het verspreidingsgebied is Mid-
den en Oost-Europa (zie kaartje 5). De 
vindplaatsen in Nederland zijn dus te be-
schouwen als uitlopers hiervan. Typisch 
is in dit verband, dat van de 19 biotopen 
er niet minder dan 16 zijn, die in de onmid-
dellijke nabijheid liggen van een uit Duits-
land komende beek of rivier. De resterende 
3 vindplaatsen zijn: Steenwijk, dat via de 

5/*^A M % Y. 

y h \ 
%J\A '4 

N.O:TOKttKTOW-V 

i PEL. FUSCUS 
Vfuscust 

aP-LBDE»si-
1 i**N*>i»w 

/ ^ V ^ S : 
LfU*V 

jcw~ 
i 

Overijsselse meren nog indirect met IJssel 
en Vecht in verbinding staat, Midlaren, niet 
ver van de Hunze gelegen, waarvan de 
oorsprong echter nog aan deze zijde van 
de Duitse grens ligt en tenslotte langs de 
Domrael. 
De Dommel voert water aan uit de Bel-
gische Kempen. Als men nu weet dat onze 
Zuiderburen juist deze streek opgeven als 
vindplaats van Pelobates fuscus sluit ook 
dit gebied zich bij bovenstaande rede-
nering aan. 
Men zal zich misschien afvragen waarom 
dit diertje nu niet langs de Geul en de 
Maas aangetroffen wordt. Hier ligt onzes in-
ziens de volgende verklaring voor de hand: 
In de Alpen, of liever in het algemeen 
in de bergen, komt de knoflookpad niet 
voor. Dit is terstond begrijpelijk als men 
hem slechts een keer heeft gadegesla-
gen: met de enorme metatarsusknobbels 
verstaat hij namelijk de kunst om zich 
achteruit zeer snel in te graven. Dat gaat 
zo ongemerkt, dat men meer de indruk 
krijgt, dat het beestje zonder meer in de 
grond wegzinkt. Dat dit alleen met een 
zeer losse zanderige bodem mogelijk is 
laat zich begrijpen. Dit is dan ook wel de 
eerste eis voor de biotoop, hetgeen direct 
begrijpelijk maakt, dat het dier wel in 
Noord-Oost Frankrijk doch niet in Oost-
Belgie en Zuid-Limburg voorkomt. 

Kaartje 5 
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Waarschijnlijk is dus, dat de „Dommelse" 
vindplaatsen uitlopers zijn van het 
Noord-Oostelijke Franse gebied, terwijl de 
overige opgaven als uitlopers van het 
Midden-Duitse gebied zijn te beschouwen. 
De paartijd schijnt omstreeks April en Mei 
te zijn, doch opvallend is, dat er ook dan 

vele exemplaren nog ver van het water 
gevonden worden. Ofschoon wij hier van 
de mogelijkheid zijn uitgegaan van de ver-
sleping door stromend water, is hierin geen 
enkel exemplaar gevonden, doch steeds op 
enige afstand ervan, hetgeen overigens 
niet met elkaar in strijd is. 

Van de familie Bufonidae is het geslacht 
Bufo Laurenti in Nederland vertegenwoor-
digd door 

Bufo Bufo Bufo (Linne). qewone PAO 

Bufo bufo bufo (Linne) en 
Bufo calamita Laurenti. 

Dit diertje, dat direct van alle andere 
„padden" is te onderscheiden door zijn 
zeer fraai geel- of roodgouden iris en hori-
zontale pupil, doet met de 103 (40) ont-
vangen opgaven, die een belangrijk groter 
aantal vindplaatsen vermelden, zijn Hol-
landse naam eer aan (zie kaartje 6). 
Slechts uit Friesland zijn geen gegevens in 
ons bezit, daarentegen wel uit Terschelling 
(als enige van de Noord-Hollandse en 
Friese eilanden). Ook in Zuid-Limburg zijn 
zij goed vertegenwoordigd, in tegenstelling 
met een desbetreffende mededeiing in het 
verslag over 1944. Wat dit laatste betreft, 
blijkt hoe moeilijk het is om definitief vast 
te stellen of een reptiel of amphibie ter 
plaatse al of niet voorkomt. 
Enige jaren hadden wij reeds in het Zuid-

Oosten van Limburg gezocht naar deze 
dieren. Uit de aard der zaak werden vele 
soorten hier gevonden, doch de qewone 
pad waar je in Holland over valt, bleef 
onvindbaar. 
In het voorjaar van 1946 echter, na enige 
zeer warme dagen, kwam er een iikse 
regenbui en toen vonden wij hem, vlak bij 
ons hotel, midden op de rijweg . . . 1 
Bufo bufo bufo (L.) bezit ongetwijfeld een 
groot aanpassingsvermogen. Men vindt 
haar op allerlei gronden, doch buiten de 
paartijd zeer vaak op opvallend droog ter-
rein. Liefhebbers, houdt hiermede in uw 
terrarium rekening! Uitgesproken nacht-
dieren zijn zij zeer zeker niet te noemen, 
in het bijzonder bij warm broeierig weer 
zijn de dieren vaak buitengewoon actief. 

Bufo cALAmitA LAURenti. RuqstReeppAb 
De rugstreeppad met zijn fel groene iris, 
horizontals pupil en smalle rugstreep, 
wordt in 97 (36) opgaven aangegeven. 
Ofschoon het dier ,,zeer algemeen" te noe-
men is, valt het op dat hij in de drie Noor-
BUFO aUFO BUfO l_. 
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delijke provincies slechts gevonden is in 
het Zuid-Westen van Friesland (Gaaster-
land!) (3) en Zuid-West Drente (1). Zo ook 
schijnt hij niet in Zuid-Limburg voor te 
komen (1 exemplaar werd hier gemeld, 
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doch in dit geval zou versleping van 
recente datum door voer- of vaartuigen 
(de vindplaats was namelijk een steen-
fabriek) wel zeer goed mogelijk zijn. 
Ofschoon vaak op andere plaatsen gevon-
den, krijgt men sterk de indruk dat het 
dier bij voorkeur zandige bodem bewoont, 
al is het „maar" opgespoten bouwgrond. 
Het veelvuldig voorkomen in de duinen 
(ook de Zeeuwse), de Gooise gronden, de 
Veluwe, de Brabantse heidevlakten maar 
bovenal de vele vondsten op Vlieland, 
Terschelling, Schiermonnikoog en zelfs op 
het overiqens herpetologisch gesproken 
zeer arme Texel wijst in deze richting. Zie 
kaartje 7. 
Soms zijn zij zo ver van het water ver-
wijderd, dat men zich afvraagt waar de 
voortplanting eigenlijk plaats heeft. Om 
dit te weten te komen, is het nagaan van 
de dieren in het najaar zo belangrijk. 
Helaas is het interesse bij de liefhebber 
dan meestal sterk gedaald, zodat wij uit 
die periode weinig opgaven ontvangen. 
Behalve in de paartijd is dit dier haast 
meer dag- dan nachtdier. Uit zijn meest 
veelvuldige verblijiplaats (zandgrond) 
volgt, dat het minder gemakkelijk beschut-
ting kan vinden (vorst). Waarschijnlijk 
wordt dit nadeel volkomen gecompenseerd 
door de uitstekende graafcapaciteiten. 
Waargenomen is dan ook, dat hij in ver-

Rugstreeppad Foto J. Th. ter Horst 

houding tot andere amphibia zeer diep in 
de grond zijn winterslaap doormaakt. 
Ofschoon hier in Nederland nog niets van 
is waargenomen, is men in Belgie de 
mening toeaedaan dat het dier graag van 
verblijfplaats verandert. 
Tenslotte willen wij hier ook nog even 
vermelden: 

Bufo VIRIOIS viRibis LAURenti. qRoene PAO 
Bufo viridis viridis Laurenti. Groene Pad. 
Oischoon het niet waarschijnlijk is, dat dit 
dier in Nederland ooit aangetroflen zal 
worden, daar hij niet Westelijk van de 
Wezer wordt gevonden, noemen wij hem 
hier, omdat er een misverstand bestaat 
over de Nederlandse namen van deze 
sooit en die van Bufo calamita Laurenti. 
Bufo viridis viridis Laurenti is de groene 
pad. Bufo calamita Laurenti wordt in het 
Nederlands Rugstreeppad genoemd. O.a. in 
de „Fauna van Nederland" (van Van Kam-
pen en Heimans) wordt B. calamita in het 

Nederlands met Groene pad aangeduid, 
terwijl dit eveneens in Belgische publica-
ties geschiedt, hetgeen dus minder juist te 
noemen is. In dit verband kan er nog op 
worden gewezen, dat de Midden-Europese 
vorm van B. viridis (dus Groene pad) — 
welke eventueel in ons land zou kunnen 
voorkomen —, geen rugstreep bezit. 

Van de familie Hylidae is alleen het ge-
slacht Hyla Laurenti in Nederland door 
Hyla arborea arborea (Linne) vertegen-
woordigd. 

hyLA ARBOR€A ARBORCA (Linne). BOomkikvoRS 
Gelukkig kunnen wij over dit kikkertje nu 
(33 opgaven) heel wat meer mededelen 
dan in 1947 (6). 
In Noord-Brabant en de Achterhoek schijnt 
het haast algemeen te zijn, verder op 
enkele plaatsen in Zeeland en Limburg. 
Bovendien wordt hij bij Arnhem gevonden, 
alsmede aan de andere kant van de grote 
rivieren (Zuidelijke Veluwe), maar daar-
mede is het dan ook afgelopen. Zie 
kaartje 8. 

Boomkikvors Folo H. M. C. Gerritsen 
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Kaartje 8 

Dit beeld past volkomen in het versprei-
dingsgebied in Europa: Midden- en Zuid-
Europa zijn zijn domein, terwijl het daarbij 
in het Westen tot Midden-Frankrijk komt. 
Zoals zijn naam al zegt moet de biotoop 
voldoen aan de eis, dat er minstens laag 
struikgewas aanwezig is, doch ook in 
populieren zijn zij gevonden. Meestal is in 
de buurt ook een vennetje aanwezig. 
Door zijn uitstekende schutkleur is de 
boomkikker goed beschermd tegen vijan-
den. Slechts gedurende de paartijd als hij 
zich aan of in het water ophoudt, kan deze 
kleur averechts werken. Hier staat tegen-
over dat de paring de voor een kikker 
bijzonder korte tijd van slechts enkele uren 
duurt. 
Van het op het kaartje aangegeven drietal 
vindplaatsen in Noord- en Zuid-Holland 
staat wel vast dat het hier ontsnapte of 
„uitgezette" exemplaren betreft. 

De familie Ranidae is met het geslacht 
Rana Linne vertegenwoordigd door: 
Rana esculenta Linne 

Rana temporaria temporaria Linne 
Rana arvalis arvalis Nilsson. 

RAnA escuLentA Linn€\ qRoene kikvoRS 

79 (22) opgaven waarvan er 8 (8) op Rana 
ridibunda ridibunda Pallas betrekking heb-
ben, geven onzes inziens nog steeds een 
zeer slechte indruk van de werkelijke ver-
spreiding van de groene kikvors. 
Wij schrijven „nog steeds" omdat ook in 
de vorige verslagen dit dier met een zeer 
laag cijfer te voorschijn kwam, dat toen 
zo ongeveer gelijke tred hield met dat van 
de adder! 
De lezer zal het met mij eens zijn, dat de 
verhoudingen in de natuur gelukkig enigs-
zins anders liggen! Wij denken hierbij 
maar even aan de massale koren, die deze 
dieren in de maanden Mei en Juni in haast 
elke sloot weten aan te heffen. 
Dit massaal en algemene voorkomen 
spreekt nu niet direct uit het afgedrukte 
kaartje no. 9. 
Friesland prijkt daarop met twee vind-
plaatsen, Drente alleen in het uiterste 
Noorden en Zuid-Westen, het hele gebied 
tussen Rijn en Maas is geen opgave rijk, 
evenzo Noord-Limburg, de Zuid-Hollandse 
eilanden en waarschijnlijk met veel meer 
redenen de Noord-Hollandse en Friese 
eilanden. Tenslotte hebben wij een waat-
neming in qeheel Noord-Holland ten noor-
den van het Noordzeekanaal en eveneens 
slechts e6n in de Wieringermeerl Het beeld 
is dus nog verre van volledig! 
De biotoop schijnt aan de volgende eisen 
o.a. te moeten voldoen: 

1. Stilstaand of langzaam stromend water. 
2. Betrekkelijk ondiep water (in verband 

waarschijnlijk met de afwezigheid van 
roofvissen). Onder alle opgaven was er 
slechts een die melding maakte van een 
diep en druk scheepvaartwater. 

• R U N f t t i C . L . 
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3. Betrekkelijk begroeid (moeras- en wa-
terplanten) en ingesloten water (afwe-
zigheid grotere watervogels?). 

De mogelijkheid om in een betrekkelijk 
geringe diepte in de modder te overwin 
teren zonder de bevriezingsdood te sterven, 
zal bij bovenstaande punten waarschijnlijk 
ook een niet onbelangrijke factor zijn. 
Over Rana ridibunda ridibunda Pallas 
kwamen vijf opgaven uit de provincie 
Groningen, twee uit Zuid-Holland en een 
uit Zuid-Limburg. Alleen uit Groningen 
werd ook dierlijk materiaal ontvangen, 
waaruit volgens ondergetekende duidelijk 
bleek dat het inderdaad Rana ridibunda 
was. Zodra meer materiaal voorhanden is, 
zullen ook anderen verzocht worden dit te 
determineren. 

Opmerkelijk is, dat, nu er sinds 1947 door 
ons niet meer op de mogelijke aanwezig-
heid van deze varieteit is gewezen, slechts 
een opgave met een vraagteken dienaan-
gaande ons heeft bereikt (Vechtstreek), in 
tegenstelling met de daaraan voorafgaan-
de jaren. Het is dus niet onwaarschijnlijk, 
dat de determinaties van Rana esculenta 
Linne dusdanig onnauwkeurig zijn gedaan, 
dat daardoor zich hieronder een aanial 
van Rana ridibunda bevinden. 
Om hierover in het vervolg nauwkeuriger 
gegevens te verkrijgen laten wij nog enige 
typische verschillen hieronder volgen en 
vermelden daarbij volledigheidshalve nog 
de verschillen met een tweede varieteit, 
waarvan de mogelijke aanwezigheid nog 
zeer aanvechtbaar is *). 

R. ridibunda 
Wanneer aan weerszijden 
het tegen elkaar aangebo-
gen dij- en onderbeen lood-
recht op de lichaamsas 
horizontaal geplaatst wor-
den, grijpen beide hielen 
over elkaar. 
Binnenste metatarusknob-
bel klein en stomp. 

„billetjes" donker en wit 
gemarmerd, nooit geel. 

R. esculenta 
in dezelfde stand raken de 
hielen elkaar hoogstens. 

var. lessonae 
in dezelfde stand steeds 
ruimte tussen de hielen. 

binnenste metatarsusknobbel groot en zijdelings samen 
gedrukt. 

„billetjes" donker en geel 
gemarmerd. 

„billetjes" donkergeel 
(oranjegeel) en zwart ge-
marmerd. 

Op kleinere verschillen kunnen wij hier 
niet ingaan, doch moeten daarvoor naar 
de bekende boeken op terrariumgebied 
verwijzen. 

Het is bij eventuele mededelingen over 
Rana ridibunda dringend gewenst levend 
materiaal op te zenden. 

RAnA tempoRARiA tempoRARiA Linne. BRUine kikvoRS 
De 122 (57) opgaven over de bruine kikker 
zijn over alle provincies, inclusief de 
Noord-Oost polder en de eilanden Vlieland 
en Terschelling, verdeeld. 
Indien het terrein dit toelaat (bv. niet droog 
en zanderig) begeven de dieren zich bui-
ten de paartijd veelal ver van het water. 
Als ze maar een iets vochtige en bescha-
duwde grond in de nabijheid hebben, 
schijnt aan de belangrijkste eisen voldaan 
te zijn. De aanwezigheid van kiezels en 
keien is geen bezwaar. 
In Zuid-Limburg wordt hij soms in dezelfde 

poeltjes gevonden als Bombina variegata 
variegata Linne\ Eveneens is hij te midden 
van Lacerta vivipara Jacq. aangetroffen. 
Het voorkomen midden in de Noord-Oost 
polder, ver van het oude land verwijdeid, 
tonen wel goed aan de mogelijkheid van 
dit dier om zich over vrijwel geheel Neder-
land te verspreiden. 
Amphibia vertonen in de regel weinig ont-
wikkelingsstoornissen of aangeboren afwij-
kingen, daardoor is de vondst van een 
albino exemplaar van de bruine kikker 
zeker vermeldenswaard. 

RAnA ARVALIS ARVALIS niLsson. heikikvoRS 
31 (17) vindplaatsen van de heikikker, die 
o.a. door zijn brede gele rugstreep gemak-
kelijk van Rana temporaria Linne is te 
onderscheiden, geven o.i. al een vrij aardig 
beeld van de verspreiding van deze kik-
ker, die tot voor enkele jaren nog voor 
min of meer zeldzaam doorging. Het is 
namelijk opvallend, dat de 14 opgaven, die 

er sinds 1947 bijgekomen zijn, slechts vier 
nieuwe gebieden aangeven; de andere 
opgaven liggen in of in de onmiddellijke 
nabijheid van reeds eerder opgegeven 
biotopen. Meestal bevatten deze een flink 
aantal exemplaren. Alle waarnemingen 
liggen ten Oosten van het IJsselmeer en 
de strook laagveen, die de duinen in het 

*) Overdruk uit Mededelingenblad van 
„Lacerta" No. 6, Juni 1944, biz. 22. 
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Kaartje 10 

Westen van de Oostelijker gronden schei-
den, waar de dieren in vochtige heide oi 
vennen, een enkele keer in een vochtige 
weide worden gevonden, uitgezonderd het 
geheel in het „Westelijk" gebied gelegen 
Texel, waar deze soort o.a. in een duin-
meertje voorkomt, evenals op Schouwen. 
Bij de streeksgewijze bespreking komen we 
nog even op het voorkomen op Texel terug. 
Wel geheel aan de rand van de Westelijke 
grens ligt e6n van de nieuw ontdekte bio-
topen even N.W. van Utrecht. 
Ook dit dier schijnt niet in Zuid-Limburg 
voor te komen. Afgezien van het feit, dat 
het ons voorkomt, dat een eventuele bio-
toop hier niet aan de gestelde eisen (moe-
ras, vochtige heide) zou kunnen voldoen, 
komt dit ook wel overeen met de Belgische 
bevindingen, die het dier alleen in de Kem-
pen vermelden, welk gebied dus aansluit 
op onze vondsten in Noord-Brabant. (Zie 
kaartje 10.) 

ReptiLid - kRuipenbe bieRen 

Van de orde Squamata is de familie An-
guidae met het geslacht Anguis Linne in 

Nederland vertegenwoordigd door Anguis 
fragilis Linne. 

Anquis fRAqiLis Linne\ hAzeLwoRm 

56 (32) opgaven zijn verzameld. Ook hier 
brachten de laatste 24 documentaties geen 
verandering meer in het reeds door de 
voorafgaande 32 waarnemingen vastgeleg-
de verspreidingsgebied (zie kaartje 11). Er 
zijn twee grote centra aan te geven: Pro-
vincie Utrecht ten Oosten van Vecht en 
Kromme Rijn (bosrijk gebied) en de Veluwe 
van Apeldoom via Arnhem tot Wage-
ningen. Twee kleinere centra zijn Zuid-
Limburg (Maastricht en Geuldal) en Z.W. 
Drente. 
Een uitgesproken vochtminnend dier is het 
zeker niet. Meestal wordt hij gevonden op 
matig zonnige plaatsen, steeds in de on-
middellijke nabijheid van een, in elk geval 
tegen uitdroging bestand zijnde, enigszins 
warm-vochtige plaats zoals bos, kreupel-
hout, onder oude ijzeren vaten (waaronder 
het door de onmogelijkheid van uitwase-
ming nooit kurkdroog wordt) en vuilstort-
plaatsen. Een enkele maal wordt hij ook 
op droge heide aangetroffen. Men realisere 
zich echter wel, dat in deze heidevelden 
zich vaak moeilijk doordringbare lagen 
bevinden, waardoor dicht onder de opper-
vlakte vaak een behoorlijke vochtigheids-
graad heerst. De aanwezigheid van Erica 
tretalix L. (dopheide) verraadt dit door-
gaans. • 

De waarnemingen betreffen meestal een, 
soms enkele exemplaren bij elkaar. Een 
opgave maakt echter melding van een 

A N G U I S F R K C I L t S L 
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ongekend schouwspel: ongeveer 400 die-
ren bijeen in een kuill!! Deze vondst in de 
tweede helft van Augustus betrof vrijwel 
uitsluitend pasgeboren of eenjarige hazel-

wormen. Is dit te vergelijken met een soort 
kudde-instinct, of is het het voorspel van 
een bij vele reptielen reeds waargenomen, 
gezamenlijke winterslaap? 

Van de familie Testudinidae is het geslacht 
Emys Dumeril eventueel in Nederland ver-

tegenwoordigd door 
(Linne). 

Emys orbicularis 

emys ORBICULARIS (Linn£). euROPese moeRASSChiLbPAb 
Het is van dit dier vrijwel zeker, dat van 
een echte vindplaats nauwelijks meer 
sprake is. 
Een opgave van een in het Oosten van 
Zuid-Limburg gevonden exemplaar is in 
ons bezit. Wij weten verder, dat er nog een 
enkele waarneming gedaan is, die echter 
door de vinder angstvallig wordt geheim 
gehouden, waardoor hij misschien op een 
kwade dag tot de ontdekking zal komen, 

dat „zijn" vindplaats aan een of andere 
cultivering is ten offer gevallen, terwijl wij 
nu wellicht nog de mogelijkheid hebben, 
dank zij de medewerking van enkele in-
stanties (Staatsbosbehee*), hier nog tijdig 
in te kunnen grijpen. 
Of er van voortplanting en dus voortbe-
staan van de moerasschildpad in Neder-
land nog sprake is, valt wel heel sterk te 
betwijfelenl 

Van de familie Lacertidae is het geslacht 
Lacerta Linne in Nederland vertegenwoor-
digd door: 

Lacerta muralis muralis (Laurenti) 
Lacerta vivipara Jacquin 
Lacerta agilis agilis Linne. 

LAceRtA muRALis ITIURALIS (LAURenti). muuRhAqebis 
Sinds 1947 bereikten ons over deze zeld-
zame inlandse hagedis geen gegevens 
meer. Wij laten hier dus letterlijk volgen 
wat er in het vorige verslag over is gepu-
bliceerd: 
In het bezit van de Dienst zijn twee opga-
ven, waarvan er een betrekking heeft op 
min of meer regelmatige vondsten in een 
klein gebied van Zuid-Limburg. Dit schijnt 
de enige plaats te zijn waar Lacerta mura-
lis in Nederland (nog) gevonden wordt. 
Laat deze dieren dus de vrijheid, indien 
ge hen mocht vinden, liefhebberl 
Een tweede opgave betreft geimporteerde 
dieren, in een tuin op een stapelmuurtje 

uitgezet. Op zichzelf dus geen ./vind-
plaats", doch misschien van enig belong 
omdat de dieren hier enige jaren bleven 
verschijnen, tot een strenge winter er een 
einde aan maakte (misschien een van de 
factoren waarom de muurhagedis uitslui-
tend in dat ene hoekje van ons land voor-
komt?). 
Wij willen hier nog aan toevoegen dat het 
onzes inziens aanbeveling verdient, om te 
overwegen op welke wijze de enkele bio-
toop (en) van deze hagedis in Nederland al 
of niet met overheidsmedewerking gecon-
solideerd kan (kunnen) worden. 

LAceRtA VIVIPARA jACQUin. LevenoBARenbe hAqebis 

Van de 97 (52) opgaven hebben de waar-
nemingen die ons na 1947 bereikten duide-
lijk aangetoond, dat de drie in het vorige 
verslag genoemde gebieden (Drente, Ve-
luwe en omgeving en Zuid-Limburg) niet zo 
scherp van elkaar te scheiden zijn (zie 
kaartje 12). 
Verschillende opgaven bereikten ons uit 
Overijssel, de Achterhoek, Noord-Brabant, 
alsmede van een vrij algemeen voorkomen 
in Midden-Limburg. 
Behalve in Gaasterland en op Terschelling 
vinden we nog een derde gebied ver van 
de centra verwijderd, nl. Schouwen. Het 
betreft hier de vangst van een behoorlijk 
aantal kleine exemplaren. Zijn deze dieren 

versleept met uit het Oosten aangevoerde 
landbouwproducten (bv. veevoeder, na 
inundatie van een groot deel van het 
eiland) of van oudsher hier aanwezig? 
Wat Terschelling en Gaasterland betreft, 
herhalen wij hier nog eens: Zijn dit door 
mensenhanden of op andere wijze ver-
sleepte exemplaren of nakomelingen van 
de dieren, die eens geleefd moeten hebben 
in het uitgestrekte hoogveengebied, dat in 
de oudheid deze eilanden verbond met de 
hogere gronden in het Oosten van ons 
land? (Zie „Lacerta-Nieuws", 3e jrg., biz. 
19). De ontbrekende schakel is in dit ver-
band nog steeds Wieringen, waar volgens 
de „Fauna van Nederland" (1927) dit dier 
wel voorkwam. 
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Kaartje 12 

Opvallend is, dat juist op Terschelling en 
Schouwen 66k Lacerta agilis agilis L. 
voorkomt. Elders in het land is dit geza-
menlijk of naast elkaar voorkomen niets 
bijzonders. Zowel op de Veluwe, Noord-
Brabant als Noord- en Midden-Limburg is 
dit het geval. Daarentegen zien wij L. vivi-
para nergens, behoudens in de twee ge-
noemde uitzonderingen in de nabijheid van 
de duinstreek voorkomen, L. agilis L. weer 
niet in Zuid-Limburg en niet in Drente. 
De aard van het terrein waarop dit dier 
kan voorkomen is zeer verschillend. Een 
min of meer vochthoudende grond schijnt 
toch wel gewenst te zijn. Op in cultuur 
gebrachte gronden handhaaft hij zich 
vaak, indien er maar een heg of een iets 
verwilderde berm aanwezig is. 
Tenslotte is er in Drente een kleurvarieteit 
van de Levendbarende hagedis: een „nor-
male" tekening op een groene ondergrond, 
die, ook bij longer verblijf in het terrarium 
niet verandert. 

LAceRt* AQILIS d.qiLis Linne. ze.n6hd.qe6is 

99 (41) vindplaatsen van de zandhagedis 
liggen voor het grootste deel in twee grote 
gebieden: 1. De duinstreek van Schouwen 
tot Schiermonnikoog (met volledige uitzon-
dering van Texel) en 2. Het gebied dat 
begrensd wordt door het IJsselmeer ener-
ziids, de Vecht, Kromme Rijn, Rijn en IJssel 
anderzijds. Daarbuiten een klein gebied 
ten Oosten van Nijmegen, hier en daar in 
Brabant, Limburg met als Zuidelijkste vind-
plaats Brunssum en in de Achterhoek en 
Twente een enkele biotoop (zie kaartje 13). 
Dus n6ch in Drente, noch in Zuid-Limburg! 
Dit laatste stemt wel overeen met de ver-
spreiding in Belgie. Men kent haar hier 
namelijk alleen in de Limburgse en Ant-
werpse Kempen. 
Vrijwel zonder uitzondering wordt in de 99 
opgaven van zandgrond melding gemaakt, 
meestal zeer droog. De vroeger getrokken 
conclusie, dat de zandhagedis minder 
dicht bij de bewoonde gebieden voorkomt 
dan L. vivipara, blijkt nog steeds juist te 
zijn. Op zichzelf is dit een aanwijzing, dat 
naarmate de bevolking zich uitbreidt, de 
verspreiding van L. agilis L., en daarmede 
waarschijnlijk ook het aantal, sneller zal 
inkrimpen dan bij L. vivipara. De door een 

L».CERT|\ h C \ L \ . M S I U . u . 

J 

Kaartje 13 

oudere deskundige op dit gebied verstrek-
te gegevens wijzen in die richting. 

Van de orde Squamata moeten wij verder 
nog behandelen de families Colubridae en 
Viperidae (beiden behorend tot de onder-
orde Serpentes). 
De familie Colubridae wordt in Nederland 

vertegenwoordigd door het geslacht Coro-
nella Laurenti met 
Coronella austriaca Laurenti 
en het geslacht Natrix Laurenti met 
Natrix natrix helvetica (Lacepede). 

38 



coRoneLLa. AUStRiACA AustRiACA LAURenti. qLAdbe sL&nq 

NATRIX MKTRIX HiLVETICK -.^C 19 (8) opgaven geven voor de gladde 
slang een verspreidingsgebied aan, dat op 
de Veluwe en Drente vrijwel samenvalt 
met dat van Vipera berus berus (L.). 
Slechts in Brabant, een gebied dat op het 
Belgische aansluit, komt hij alleen voor. 
(Zie kaartje 15.) De opgave uit West-Fries-
land, op zichzelf al zeer eigenaardig wat 
betreft de geografische ligging en terrein-
gesteldheid, is bovendien min of meer 
dubieus. 
Het dier is op zeer veel zon en warmte 
aesteld en houdt zich voornamelijk op 
droog tot vrij droog terrein op. Twee van 
de 19 opgaven maken echter van een 
moerasachtige biotoop melding, overigens 
steeds min of meer beschut (bosrand, 
struikgewas e.d.). 

Kaartje 14 

n&tRix n&tRix heLvetic* (LAcepec-e). RinqsLAnq 
66 (25) vindplaatsen geven duidelijk een 
gebied aan waar de ringslang vrijwel al-
gemeen te noemen is: Van Amsterdam via 
de Vechtstreek en het gebied ten Oosten 
van de Kromme Rijn, langs de Rijn tot 
Arnhem en nog even N.O. hiervan. Opval-
lend is hierbij dat, behoudens bij Amster-
dam, direct West van de Vecht en Kromme 
Rijn, nergens een exemplaar werd aange-
troffen. 
Verder komt de ringslang nog vrij veel-
vuldig voor in Z.W. Drente. 9 opgaven lig-
gen verspreid buiten de genoemde gebie-
den. Zowel in Limburg als in de provincie 
Groningen werd hij niet gevonden. Het-
zelfde geldt voor Zeeland en alle eilanden. 
Zie kaartje 14. 
De vindplaatsen liggen over het algemeen 

in of nabij het water. Enkele malen is het 
dier echter ook in droge terreinen aange-
troffen zonder dat er in de nabijheid water 
aanwezig was. Een volstiekte eis schijnt 
dit laatste dus niet te zijn. 
De ringslang laat zich door huizenbouw 
niet gemakkelijk verdrijven. Het aantal 
opgaven van vondsten in tuinen is opval-
lend groot te noemen. 
De in Nederland voorkomende ringslangen 
behoren waarschijnlijk alien tot de vorm 
Natrix natrix helvetica (Lacepede), die zich 
o.a. van de typevorm onderscheidt door de 
aanwezigheid van zwarte of donkere vlek-
ken op de zijden van het lichaam en het 
ontbreken van zwarte vlekken op de zijden 
van de kop. 

De familie Viperidae is in Nederland ver-
tegenwoordigd door het geslacht Vipera 

Laurenti met 
Vipera berus berus (Linne). 

VIPGRA B€RUS B€RUS (Linne). AbbCR 
48 (20) biotopen liggen op een na alien in 
twee centra: de Veluwe (met inbegrip van 
het Gooi) en Drente (tot welk landschap 
ook de biotopen in het Oosteiijk deel van 
Friesland en ten Z.O. van de stad Gro-
ningen gerekend kunnen worden). Zie 
kaartje 15. 
Slechts een vondst in Midden-Limburg valt 
geheel buiten deze gebieden. 

Het terrein waarop het dier gevonden 
wordt is zee ' vaak vochtige heide, doch 
ook droge gronden worden door hem niet 
geschuwd. 
Opvallend is, dat verreweg de meeste 
waarnemingen gedaan zijn bij warm tot 
zeer warm, broeierig weer. Slechts een van 
de 48 vondsten werd gedaan bij vrij koel 
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Verlandend hoogveen, omgeving Ufielter veen (Drente) Vegetatie Pijpestrootje en sphagnum 
Biotoop van Adder en Ringslang Folo: Th. J. P. Cornell.sen 

De mens schijnt een onbedwingbare be-
hoefte te bezitten om alles wat op een 
adder lijkt (dat zijn dus ook de andere 
slangen en de hazelworm) te doden. Dit is 
volkomen begrijpelijk, als men bedenkt in 
hoeveel uitdrukkingen het woord adder in 
figuurlijke zin wordt gebruikt en dan 
steeds in zeer ongunstige betekenis. De 
afschuw voor het dier wordt als het ware 
met de paplepel ingegeven. Dat, indien 
men op een goede of kwade dag met deze 
of de volkomen gevaarloze andere inland-
se slangen wordt geconfronteerd, het dan 
volgend onderhoud voor het herpes slecht 
afloopt, valt te voorzien. 

Er zullen slechts weinigen zijn, die met 
zoveel interesse het leven van dit dier in 
de vrije natuur hebben nagegaan als die 
familie in het Noorden van ons land, die 
een stel adders geregeld observeerde, ten-
slotte het drachtig wijfje in de mouw van 
een regenjas ving!! (o.i. niet geheel onge-
vaarlijk!) om na aizetten van de jongen, 
in het terrarium, het dier weer naar zijn 
biotoop terug te brengen! 
Dat de adder meestal (er zijn nog uitzon-
deringen) slechts ver van de bewoonde 
wereld wordt aangetroffen, laat zich dus 
wel begrijpen. 

BeschRijvinq v&n het stReeksqewijze vooRkomen 
Vc\n be ReptiLiA en c\mphiBic\ in nebeRL&nb 

Beginnen wij met de Friese en Noord-Hol-
landse eilanden, dan blijkt dat op Schier-
monnikoog en Vlieland een fauna wordt 
gevonden, die met Bufo calamita Laur. en 
Lacerta agilis Linne, het landschap in aan-
merking genomen, niet tot opmerkingen 
aanleiding geeft (zie kaartje). 
Terschelling daarentegen heeft een rijkere 
fauna. Behalve de bovengenoemde dieren 
komen daar ook voor Lacerta vivipara 
Jacquin, Bufo bufo (Linne) en Triturus vul-

garis vulgaris (Linne). Ten opzichte van het 
landschap verbaast dit ons niet: afgezien 
van duinen en weiden vinden wij er bossen, 
min of meer vochtige heidevelden (met de 
beroemde „cranberries"), terwijl ook ven-
netjes niet ontbreken. Hoe echter o.a. hier 
Lacerta vivipara Jacquin terecht is geko-
men, is nog niet uitgemaakt (zie de bespre-
king van deze hagedis). 
Een bijzonder armoedige herpetologische 
fauna bezit Texel: slechts Rana arvalis 
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a rva l i s Nilsson en Bufo c a l a m i t a Laurenti 
schijnen er voor te komen, misschien ook 
Rana t e m p o r a r i a t e m p o r a r i a Linne. 
De a a n w e z i g h e i d v a n enig reptiel is door 
meer en minder g o e d e kenner s v a n dit 
e i l and bii he rha l ing met bes l is theid ont-
kend . De o o r z a ak h ie rvan is ons niet e rg 
duidelijk; zou het a v e s een d u s d a n i g e 
invloed h e b b e n , da t het l even voor een 
rept iel hier o n h o u d b a a r wordt? De a a n -
wez ighe id v a n R a n a a r v a l i s a rva l i s Nilsson 
verdient echter d e a a n d a c h t (zie ook hier-
voor bij L. v i v i p a ra Jacq. ) . 
Van A m e l a n d zijn wonderl i jk g e n o e g nog 
in het g e h e e l g e e n g e g e v e n s in ons bezit. 
Dat Noord-Fr ies land en -Groningen wein ig 
g e g e v e n s h e b b e n opge l eve rd , behoeft ons 
niet te ve rbazen . Deze grote v l akke klei-
g e b i e d e n zullen niet vee l meer h e r b e r g e n 
d a n bru ine en g r o e n e k ikkers en hee l mis -
schien d e r i ngs l ang (zie ve r sp re id ings -
kaar t ) . Toch ligt hier v lak tegen a a n een 
g e b i e d v a n R a n a r id ibunda r id ibunda Pal-
l a s , zoda t ook d e z e g e b i e d e n ons inte-
resse moeten h e b b e n . 
Dat wij ook uit Oost -Groningen g e e n 
g e g e v e n s ontvingen, is ernst iger . Het komt 
ons voor da t dit o u d e , ofschoon w e l h a a s t 
gehee l gecu l t iveerde , h o o g v e e n g e b i e d een 
rijkere f a u na bezit d a n met het ontbreken 
der g e g e v e n s in ove reens t emming is te 
b rengen , te meer d a a r het n a b u r i g e Drente, 
in het bi jzonder het Westelijk gedee l t e , 
zo'n grote s c h a k e r i n g te zien geeft. In deze 
provincie k o m e n voor: a d d e r , g l a d d e 
s lang , d e g e w o n e p a d , d e bru ine en de 
g roene kikvors , de haze lworm, d e l evend-
b a r e n d e h a g e d i s en d e r ings lang (geb ied 
3 oo kaar t je ) . 
G a a s t e r l a n d , da t wel tot het Drente- land-

Kaartje 15 

s c h a p wordt ge rekend , behoor t hier ook 
herpe to logisch bij: Lacer ta v i v i p a r a Jac -
quin komt g e r e g e l d voor. 
Overijssel en d e Ge lde r se ach t e rhoek ver-
tonen herpe to log i sch veel overeenkomst . 
Behalve d e g e w o n e p a d , de g r o e n e kikvors 
en d e r ings lang komen in b e i d e de len d e 
knof lookpad (Pe loba tes fuscus fuscus (Lau-
renti), d e heikikker (Rana a rva l i s a r v a l i s 
Nilsson), d e l e v e n d b a r e n d e h a g e d i s (La-
cer ta v iv ipa ra Jacquin) en d e boomkikke r 
(Hyla a r b o r e a a r b o r e a Linne) voor, terwijl 
d e z a n d h a g e d i s (Lacer ta ag i l i s agi l i s Lin-
ne) in be id e g e b i e d e n s lechts zeer weinig 
wordt aangetroffen (geb ied 4). 
Het Noordelijk g e d e e l t e v a n Overi jssel ver-
toont echter n o g en ige geli jkenis met 
Drente: b e h a l v e d e r u g s t r e e p p a d komen 
hier voor d e g l a d d e s l a n g en d e a d d e r . 
In Oost-Overijssel is e e n klein g e b i e d w a a r 
d e z a n d h a g e d i s voorkomt; hoe d e rug-
s t r e e p p a d op dezelfde b io toop is ges te ld , 
blijkt wel uit het feit da t dit dier, da t in 
Overijssel verre v a n a l g e m e e n is, ook hier 
wordt gevonden . 
Ge lde r l and is he rpe togeogra f i sch zeer dui-
delijk in drie de len te ve rde l en : Het geb i e d 
ten O. v a n d e IJssel (Achterhoek) , het 
geb ied ten W. v a n d e z e rivier en ten N. 
v a n d e Rijn (Veluwe) en d e s t reek ten Z. 
h ie rvan (de Betuwe) met u i tzonder ing v a n 
het „Rijk v a n Nijmegen", da t met zijn 
hoge re g r o n d e n ters tond een a n d e r b e e l d 
te zien geeit . Van d e rept i l ia w o r d e n hier 
zowel de zand - en l e v e n d b a r e n d e h a g e d i s , 
a l s d e haze lworm en d e g l a d d e s l a n g 
gevonden . Van d e a m p h i b i a n o e m e n wij 
in het bijzonder d e heikikker , d e knoflook-
p a d en d e a l p e n w a t e r s a l a m a n d e r , een 
; a u n a dus , d ie zowel met d e Ve luwe a l s 
met N.-Brabant en Zuid-Limburg overeen-
komsten vertoont. Jammer is het da t ook 
hier weer n a u w k e u r i g e g e g e v e n s uit het 
nabu r ige Duitse g e b i e d on tbreken . 
Over d e eigenl i jke Betuwe (6) kunnen wij 
kort zijn. Wij zijn hier zeer slecht geor ien-
teerd, m a a r he rpe to log i sch val t ook niet 
vee l te v e r w a c h t e n : vee l mee r d a n een 
enke le kikker- en s a l a m a n d e r s o o r t za l hier 
wel niet w o r d e n g e v o n d e n . 
De Achterhoek b e s p r a k e n wij r e ed s bij 
Overijssel. 
De Veluwe (5) heeft we l e e n bi jzonder rijke 
fauna : De i nheemse s l a n g e n zijn a l ien hier 
te vinden, zand- en l e v e n d b a r e n d e h a g e -
dis, a l s m e d e d e haze lworm, b o v e n d i e n a l le 
inheemse kikkersoor ten, d e r u g s t r e e p p a d , 
de g e w o n e p a d , d e k a m s a l a m a n d e r en d e 
g e w o n e s a l a m a n d e r ! 
Van d e provinc ie Utrecht sluit in het bij-
zonder het Oostelijk g e d e e l t e (Utrechtse 
heuve l rug e.o. (5a) niet a l l een geograf i sch 
m a a r ook herpe to log i sch op het vor ige 
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Kaartje 16 

gebied aan. Alleen bij de slangen treedt 
een verandering op: de ringslang komt 
hier buitengewoon veel, de andere twee 
soorten vrijwel niet meer voor. 
Westelijk Utrecht is vooralsnog in te delen 
bij Zuid-Holland en Noord-Holland ten W. 
van de Vecht en ten Z. van het Noordzee-
kanaal (Gebied 7), beide met uitsluiting 
van het duingebied. Slechts enkele am-
phibia komen hier voor (Triturus cristatus 
cristatus Laurenti, Triturus vulgaris vulga-
ris Linne, Bufo bufo bufo Linne, Bufo cala-
mita Laurenti, Rana temporaria temporaria 
Linne en Rana esculenta Linne). 
De reptielen ontbreken hier geheel, behou-
dens een enkele ringslang bij Amsterdam 
en Gouda. 
Noord-Holland ten N. van het Noordzee-
kanaal vertoont een nog armere fauna: 
behalve de ringslang ontbreekt hier ook 
de kamsalamander. 
De duinstreek van Noord- en Zuid-Holland, 
naar het N. en Z. over de eilanden ver-
lengd, vormt een apart gebied (1). In het 
bijzonder zijn het hier L. agilis agilis Linne 
en B. calamita Laurenti, die deze streek 
bevolken, terwijl tweemaal Natrix natrix 
helvetica (Lacepede) werd gevonden. 
De provincie Zeeland heeft nog een weinig 
begrijpelijke fauna. Wij noemden reeds de 
zandhagedis en de rugstreeppad (de laat-

ste op vrijwel alle eilanden, dus ook ver 
buiten de duinstreek), alsmede de in ge-
bied 7 genoemde amphibia behalve de 
kamsalamander. 
Hoe de boomkikker in Tholen is gekomen, 
is al moeilijker verklaarbaar; de aanwe-
zigheid van de levendbarende hagedis en 
de heikikker op Schouwen is nog wonder-
lijker. 
Van Noord-Brabant ontvingen wij speciaal 
uit het midden van deze provincie veel 
gegevens: Het is het belangrijkste terrein 
van de boomkikker. Verder worden hier 
alle reptielen gevonden met uitzondering 
van de adder. Van de amphibia noemen 
wij speciaal Triturus helveticus helveticus 
Razoumowsky en Pelobates fuscus fuscus 
Laurenti. 
Tenslotte zouden wij de provincie Limburq 
in een Noordelijk en Zuidelijk deel willen 
verdelen: In het N. nog juist een vindplaats 
van de adder en de gladde slang, de 
zandhagedis, de rugstreeppad en de hei-
kikker, allemaal dieren die in het Zuidelijk 
deel niet voorkomen. 
Daarentegen zijn in Z.-Limburg alle niet 
genoemde dieren behoudens ringslang en 
knoflookpad wel te vinden en wel in het 
bijzonder de vuursalamander (Salamandra 
salamandra taeniata Diirigen), de vroed-
meesterpad (Alytes obstetricans obstetri-
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cans Laurenti) en de geelbuikpad (Bom-
bina variegata variegata Linne). 
Wij eindigen met de wens uit te spreken, 
dat dit verslag voor de lezer aanleiding 
mag zijn tot het verstrekken van vele aan-

Aan de hand van de ons verstrekte 1050 
uitgebreide opgaven is het mogelijk ge-
bleken de voornaamste verspreidingsge-
bieden van de inheemse reptilia en amphi-
bia en enige oecologische bijzondeiheden 
hierover vast te stellen. 
Enkele gebieden blijken nog zeer onvol-
doende herpetologisch onderzocht te zijn, 
hoofdzakelijk omdat zij door ligging en 
landschapoelijk karakter onvoldoende de 
aandacht weten te trekken van amateur-
herpetoloog en beroepsbioloog. 
Ook staan ons zeer onvoldoende gegevens 
ter beschikking uit het buitenland, i.e. 
Duitsland en Belgie, ter verkrijging van 
een beter inzicht in de landelijke versprei-
ding van sommige soorten. Het schijnt ech-
ter dat in deze landen het onderzoek op 
dit gebied nog niet zover gevorderd is. 

As a result of the 1050 detailed statements 
supplied to us it has been possible to 
trace the most important territories of the 
indigenous reptilia and amphibia and also 
to determine some oecological particulars. 
It has been proved that some territories are 
herpetological not sufficient investigated, 
the reason is that these territories owing to 
the situation and regional character are 
not very attractive, neither for the 
amateur-herpetoloog nor for the profes-
sional-biolog. 
Also from abroad we have no complete 
information, e.g. Germany and Belgium. It 
seems that mentioned countries have not 
made much progress with the general 
investigations. It has been proved that 

Petit Atlas des Amphibiens et Reptiles. 
F. Angel. 
Terrarienkunde. Dr W. Klingelhoffer. 
Zoogeographie. Dr L. F. de Beaufort. 
lets over de herpetogeografie in Nederland 
(Lacerta-Nieuws, 3e jrg. No. 5). D. P. v. Wijk. 

vullende gegevens. 
Indien dit bovendien geschiedt op de daar-
voor door ons te verstrekken kaarten, 
wordt ons zeer veel arbeid bespaard. 

Tevens is komen vast te staan dat directe 
beschermende maatregelen slechts wense-
lijk zijn voor Salamandra salamandra 
taeniata (Diirigen), Lacerta muralis mura-
lis (Laurenti) en Emys orbicularis (Linne). 
Daarentegen kan het in de uitgebreidste 
zin van het woord bouwrijp maken van 
woeste gronden in de naaste toekomst ook 
voor enkele andere soorten fataal worden. 
Wij denken hier aan Rana arvalis arvalis 
Nilsson, Alvtes obstetricans obstetricans 
(Laurenti), Bombina variegata variegata 
(Linne), Lacerta agilis agilis Linne en Vipe-
ra berus berus (Linne). 
Voor de andere soorten kan o.a. voorlopig 
volstaan worden met goede voorlichting, 
in het bijzonder van de Nederlandse jeugd 
over het inheemse herpes. 

direct protecting action should be taken 
only for Salamandra salamandra taeniata 
(Diirigen), Lacerta muralis muralis (Lau-
renti) and Emys orbicularis (Linne). 
Developments of waste land in the most 
extensive way can also be fatal for some 
other kinds (Rana arvalis arvalis Nilsson, 
Alytes obstetricans obstetricans (Laurenti), 
Bombina variegata variegata (Linne), 
Lacerta agilis agilis (Linne) and Vipera 
berus berus (Linnd)). 
As far as the other specimen are concerned, 
for the time being in our opinion a proper 
information, especially for the Dutch youth 
about the indigenous herpes, will be 
sufficient. 

Fauna van Nederland — Amphibia en Rep-
tilia. Aflevering III. Prof. Dr N. van Kampen 
en J. Heimans. 
Amphibieen en Reptielen (Fauna der Ver-
tebraten van Belgie). G. F. de Witte. 
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Keni U hei enige goede in Nederland verschijnende 
blad voor aquarium- en terrariumhouders 

„HET AQUARIUM" ? 
Een p r i m a v e r z o r g d m a a n d b l a d met vele 

gekleurde en zwart-wit afbeeldingen. 

Vraagt een proefnummer aan door storting van 50 cent op postrekening 
3 0 6 7 4 3 ten name van de Adm. N.B.A.T., Huygenspark 45b , 's-Gravenhage 

Aan hetzelfde adres kunt U fnlichtingen inwinnen over het algemene l id-
maatschap of aansluiting bij een plaatselijke vereniging van aquariumhouders 

, ' * * $ * 

A J V* RHENEN 
OPDE GREBBEBERG 

Lacerta-vrienden moeten niet vergeten dat er 
in het midden van ons land een prachtig dierenpark ligt met een grootse 
verzameling inheemse en exotische dieren in natuur-getrouwe omgeving, en 
dat er een vooral voor hen hoogst interessant INSECTARIUM-TERRARIUM 
is gevestigd, waar een schat aan insecten en reptielen leeft. Deskundige in-
lichtingen worden gaarne gegeven. 

U zult volop genieten van een bezoek aan 
OUWEHANDS DIERENPARK - RHENEN 
De N.B.M. brengt U tot voor de deur! 


