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R. Haag en 
Baarnseweg 6a, Huls tar Heide. 

N otities over een rets door Corsica in het vroege . 
vooqaar 

lngezonden december 1972. 
lnhoudsoverzicht: lnleldlng - aan de kust - landin
waarts - summary. 

IN LEIDING 

Op donderdag 1 april 1971 vertrokken we 
met vier man richting Corsica. Het doel van 
de tocht was, om in een tijdsbestek van tien 
dagen een indruk te krijgen van de flora en 
fauna van dit eiland. 
De interessen waren nogal verdeeld en va-

Fig. 1. Geknotte eucalyptusbomen fangs een wag In 
de omgeving van Ajacclo. Tussen de schors aan de 
voet van de bomen leeft Alglroldea fltzlngerl. Foto: 
H aag en. 

rieerden van wilde flora, insecten, vogels 
en stenen tot ikzelf als reptielen en am
fibieen Iiefhebber. Ik had van tevoren al een 
overzicht gemaakt van de reptielen en am
fibieen die op Corsica voorkomen. We bad
den een ruime stationwagen tot ooze be
schikking, die op de terugreis natuurlijk 
toch nog te klein bleek. De reis verliep 
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Fig. 2. Geen Nelrlx maar een .Jonse Coluber. Enkele 
kllomelers len zulden van Ajacclo. Folo : H a a 9 en. 

voorspoedig via de franse auto-tolwegen 
naar Marseille. Vandaar ging bet verder 
per boot naar Ajaccio, een belangrijke ba
venstad aan de westkust van Corsica. 
Het weer was bij aankomst vrij slecbt, de 
eerste dagen regen en soms zelfs sneeuw, 
met daar tussendoor wat opklaringen. Later 
werd bet weer aanmerkelijk beter. Het kli
maat op Corsica is, zeker aan de kust, een 
typiscb middellandsezeeklimaat, wat duide
lijk zicbtbaar is aan de flora. In bet binnen
land komen verschillende boge bergen voor 
waar in de winter vee! sneeuw valt. Hier
door is er, vooral boog in de bergen, ook 
alpenflora aanwezig en tussen deze twee 
klimatologiscbe uitersten zijn natuurlijk aile 
mogelijke overgangsvormen te vinden. Wat 
ons opviel aan borneo waren kurkeiken, pal
men, mimosa, bananen en eucalyptusbo
men. Vooral de laatstgenoemde maakten 
indruk op mij. Het kunnen grote (in Austra
lie, bet land van herkomst, 100 meter boge) 
bomen worden, ik scbatte op Corsica de 
grootste exemplaren wei 25 meter. In Ne
derland worden bomen gemiddeld 15 meter. 
Het schors valt in lange repen van de bo
rneo en blijft lang onder de bomen liggen. 
Opvallende heesters zijn: cistus, boomheide 
en verder natuurlijk vee! maquis. Planten 
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komen er in een enorme verscheidenheid 
voor, varierend van typische middellandse
zeeflora tot alpenflora. 

AAN DE KUST 

Bij onze eerste stop aan de kust, waarbij de 
zon net even acbter de wolken vandaan 
kwam, werden we a! direct geconfronteerd 
met de meest voorkomende hagedis van bet 
eiland Lacerta tiliguerta. Deze bagedis trof
fen we overal aan vanaf de vloedlijn van de 
zee tot, volgens onze waarnemingen, 160 
meter hoogte. 
Het zijn bagedissen die onderling sterk kun
nen verschillen wat kleur betreft. Wij zagen 
exemplaren waarbij blauw overbeerste, er 
waren er waarbij gee! overbeerste en er 
waren exemplaren waarvan de boofdkleur 
groen was. Dit alles betreft mannelijke die
reo. De vrouwtjes waren baast aile eender, 
met in boofdzaak een bruine ondergrond 
met Iichte lengtestrepen. 
Wat mij van de kleuren verder opviel was, 
dat de Lacerta tiliguerta die dicht aan de 
kust voorkwamen mooier gekleurd waren 
dan de exemplaren die boger voorkwamen. 
Plaatselijk kwamen Lacerta tiliguerta en 



Algiroides fitzingeri gezamenlijk voor. 
Laatstgenoemde is een klein, donkerbruin, 
zeer schuw hagedisje, nog kieiner als Lacer
ta vivipara. Zij kwamen vooral voor op 
plekken die voor Lacerta tiliguerta niet zon
nig genoeg waren, zoals tussen bramenstrui
ken en onder bomen waar nog een beetje 
zon tussendoor vie!, o.a. onder eucalyptus. 
In bet laatste geval scharrelden ze tussen de 
laag afgevallen boombast. Verder zagen we 
de eerste dag nog een Coluber en Hyla 
arborea sarda. Ook vonden we dicht aan de 
kust, wat mij enigszins verwonderde van
wege bet warme klimaat, larven van 
Sa/amandra salamandra corsica. 

Aan bet eind van de eerste dag vonden we 
een bescbut plekje wat ons zo beviel dat we 
er twee dagen zouden blijven. 
De plek lag dicht bij een oude, vergane ge
vangenis. Deze .besloeg een enorme opper
vlakte en bestond uit ondergrondse cellen 
met een gat in het dak als ingang, oude 
muren, terrassen, waterwerken, etc. Kam
peerplaatsen vinden Ievert op Corsica geen 
enkel probleem op. De schapen en geiten 
houden de plekjes die onbebost zijn ook 

Fig . 3. Testudo hermannl robertmertensi~, een jong 
dier van maar enkeie centimeters groat. Omgeving 
Bonifacio. Foto : H a a g e n. 

onbebost en bet gras mooi kort, de bevol
king in het binnenland is zeer gastvrij. 
We hadden ons voorgenomen om alle voor
komende reptielen en arnfibieen die er op 
Corsica voorkwamen te vinden, ze zo mo
gelijk te fotograferen en van een paar soor
ten enkele exemplaren mee te nemen. Dit 
betekende dat je elke dag en vaak ook delen 
van de nacbt in touw bent. V66r het slapen 
gingen we meestal met lantaarns nog een 
wandeling maken, omdat vooral amfibieen 
's nacbts actief zijn. Wat in bet voorjaar in 
deze gebieden 's nachts het meest opvalt zijn 
de concerten van de boomkikkers en de 
nachtegalen, dit gaat vaak dag en nacht 
door. We vonden bij onze eerste kampeer
plaats 's nachts volwassen vuursalamanders, 
overdag nog Natrix natrix corsa. 
Toen we de derde dag verder gingen 
sneeuwde het 's morgens zo hard, dat de 
ruitenwissers hel soms nauwelijks konden 
verwerken. We reden door naar Bonifacio op 
de zuidpunt van het eiland. Deze plaats, ge
legen aan een prachtige natuurlijke haven, is 
zeer attractief met prachtige steenformaties 
rondom. 
Na het zuidelijkste punt bereikt te hebben 
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Fig. 4. Een van de bolgewassen, Asphodelus albus. 
Foto: H a a g e n. 

zijn we langs de oostkust in noordelijke 
ricbting gereden. Tegen de avond vonden 
we bij ·toeval Phyllodactylus europaeus. We 
zochten bij een leisteengroeve naar fossielen 
en tot ooze verrassing vonden we toen deze 
gekko's. 
De volgende morgen was bet mooi weer, 
reeds om half acbt liepen er hagedissen op 
de muurtjes rond onze tent. Een uurtje later 
vonden we ook landschildpadden, Testudo 
hermanni .robertmertensis. 
De weide waar de tent stond was ombeind, 
dit was te merken aan de uitbundige flora 
die er stood, o.a. vee! orcbideen, botaniscbe 
narcissen, etc. Op niet-ombeinde gebieden 
wordt alles consequent door de geiten ge
millimeterd. Aileen doornige, giftige en niet
smakelijke planten krijgen groeikansen. 
Narcissen en Asplzodelus (een lelieacbtig 
bolgewas met lange bloemstengel en witte 
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bloemen) werden o.a. niet gegeten. 
Wat in bet voorjaar erg mooi is zijn de bolge
wassen. We zagen blauwe druifjes narcisjes, 
crocussen en ook nog een soort amaryl, nL 
Pancratium illyricum. Dit laatste bolgewas 
groeid dicht bij de zee op bet strand. Wat 
verder opviel waren prachtige gele en paar
se klaverzuring, voorjaarscyclamen en een 
madeliefje (endemisch op Corsica). 
Tegen bet eind van de avond vonden we 
een pracbtig plekje, aan een snel stromende 
beek met een waterval. Vanaf bier zouden 
we bet binnenland in gaan, dat er vanaf de 
!rust niet aanlokkelijk uitzag v~nwege de 
sneeuw en de bewolking. 

LANDINWAARTS 

We wilden via de Col de Sorba naar de 



Vizzavona-pas. De route die we volgden 
ging door prachtige tamme-kastanjebossen 
met zeer oude bomen van naar schatting 
500 jaar. Het waren enorme bonkige, 
knoestige exemplaren. Soms stond aileen de 
buitenkant van de boom nog overeind, zo
dat je midden in de boom kon staan. Hier 
in dit gebied vonden we Euproctus mon
tanus. Dit geslacht is weinig verbreid in 
Europa. In de Pyreneeen komt E. asper 
voor, op Sardinie E. platycephalus en op 
Corsica E. montanus. 
Boven op een platte berg sloegen we onze 
tent op. Op deze hoogte, ongeveer 1000 
meter, vonden we 's nachts Salamandra sa-· 
/amandra corsica. Op een plek vonden we 
5 a 6 salamanders bij elkaar, een vrouwtje 
dat half in bet water (slechts enkele em 
diep) lag met daaromheen, zacht kwakend, 
verschillende mannetjes. De volgende dag 
vonden we op deze plek bij een temperatuur 
van 10° C en haast geen zon Lacerta sicula 
campestris. 
Na een dag boven gebleven te zijn, reden 
we verder richting Vizzavona-pas. Daar is 

Fig . 5. Kamp op ongeveer 1000 meter hoogte blj de 
Col de Sorba. 's Nachts werd hier Salamandra sola· 
mandra col'81ca aangetroffen. De temperatuur daalde 
tot enkele graden boven hat vrlespunt. Foto: 
Haag en. 

een vrij groot beukenbos. We konden er 
haast niet van de weg af vanwege de vele 
sneeuw die er nog lag. 
Vanaf Vizzanova zijn we dwars bet eiland 
door gereden naar Ajaccio en _vandaar weer 
in noordelijke richting, richting Col de Ver
gio. Daar kwamen we op 10 april aan, bet 
was prachtig weer en we hoopten die dag 
Lacerta bedriagae bedriagae te vinden. Dit 
is een argeotype hagedis, nauw verwant 
aan Lacerta montico/a en Lacerta oxyce
phala. Van deze hagedis wisten we dat hij 
hoog in bet gebergte voorkomt, dicht bij 
beken. Op de pas zelf lag nog zeer vee! 
sneeuw, zeker 2 meter en iets over de pas 
bleek het skiseizoen nog in voile gang te 
zijn. Toen we iets afgedwaald waren zagen 
we, zodra er stenen boven de sneeuw uit
staken, weer hagedissen : Lacerta tiliquerta. 
Ze zaten dan te zonnen terwijl er rondom 
nog sneeuw lag. Ret is me al vaak opge
vaiJen dat hagedissen al vroeg in bet voor
jaar uit hun winterslaap te voorschijn kun
nen komen. Ze schijnen met !age luchttem
peraturen toch nog warmte genoeg te kun-
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Fig . 6. Blotoop van Lacerta bedrlagae, omgeving 
van de Col de Vergio. Foto : H a a g e n. 

nen verzamelen. Zdf constateerde ik eens 
begin april in Portugal dat hoog in het ge
bergte, terwijl de heesters nog wit waren 
van de rijp, er 's morgens om 9 uur al La
certa lepida aan de zuidkant van stenen 
Jagen te zonnen. In mijn eigen buitenter
rarium trof ik dit voorjaar 22 februari al 
Lacerta melisellensis aan bij een luchttem
peratuur van go C. 
Lacerta bedriagae bedriagae werd gezien. 
Het is een mooie grove hagedis van de 
grootte van Lacerta agilis, aileen niet zo 
rond. 
In het vroege voorjaar is Corsica in het bin
nenland erg mooi. Door bet vele smeltwater 
bloeien er overal bolgewasjes, de crocussen 
bloeien a! als ze een paar dagen onder de 
sneeuw vandaan zijn. We vonden bij de pas 
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ook bloeiende annemonen. 

Over de pas heen gingen we verder richting 
Calvi. Op weg daarheen zagen we nog vele 
exemplaren van de reeds eerder genoemde 
hagedissen. Bij het inladen op de boot boor
den we in de verte de boomkikkers nog 
kwaken. 
Terugkijkend kan ik stellen, dat Corsica 
werkelijk de moeite waard is om er een of 
meer vakanties door te brengen. 

SUMMARY 

Corsica was visited during the first weeks 
of April. Notes ave given on the flora and 
herpetofauna. 



A. H. P. Stu m p e I 
Gasthuisstraat 2a, Amerongen. 

W aarnemingen aan de herpetofauna van Tenerife 
(Canarische eilanden) 

lngezonden oktober 1972. 
lnhoudsoverzicht : inleiding - Lacerta gallotl - La• 
certa dugesll - Lacerta slmonyl - Chalcldes vlrldanus 
- Platydactylus delalandel - amlibieen - summary -
literatuur. 

IN LEIDING 

Tijdens een vakantie op Tenerife in oktober 
1972 werden enkele indrukken opgedaan 
van de berpetofauna van dit eiland. Tenerife 
is, met een oppervlakte van 2053 km2, bet 
grootste van de Canarische eilanden. Deze 
liggen ter hoogte van de zuidgrens van Ma
rokko. Het klimaat is subtropisch, met vrij 
weinig verschil in de jaargetijden. De vul
kaan de Teide (3718 m) is het hoogste punt 
van een bergketen die het eiland in een 

Fig. 1. Jonge Lacerta galloll. Foto: S I u m p e I. 

noordelijke en een zuidelijke helft verdeelt, 
die klimatologisch nogal verscbillend zijn 
(het zuiden is vee! droger). In de daten treft 
men zeer vee! bananenplantages aan, in 
mindere mate ook wijngaarden. De flora is 
overweldigend mooi (al is meer dan de helft 
van oorsprong uitheems), vooral in de noor
delijke belft, waar men zeer vee! bloemen 
ziet. Aan de randen van de steden en dor
pen wordt bet mooie landschap helaas sterk 
verstoord door de bouw van hotels, die als 
gevolg van de geweldige toeristenstroorri als 
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paddestoelen uit de grond verrijzen. 

LACERTA GALLOTI 

Direct na aankomst in Puerto de Ia Cruz 
vie) bet grote aantal bagedissen op, dat zicb 
opbield op braakliggende terreinen met veel 
afval. Deze dieren waren bijzonder scbuw 
en lieten zicb meestal niet tot minder dan 
drie meter benaderen. De volgende dag 
bleek dat de hagedissen vrijwel overal waar 
bet iets rustiger was voorkwamen. In de 
s tad Puerto de Ia Cruz zelf werden er geen 
gezien. 

Fig. 2. Rotsen bij Puerto de Ia Cruz. vindplaats van 
Lacerta gallotl en Platydactylus delalandel. Foto : 
S t umpe I. 
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Na vee! moeite lukte bet om enkele ju
veniele exemplaren van deze bagedissen te 
vangen. Het bleek Lacerta galloti D u m e -
r i I & B i b r o n te zijn. Typiscb voor de 
juveniele dieren van deze soort zijn de don
kere strepen, die als 'dakspanten' over de 
keel liggen (D u m e r i I & B i b r o n, 1839). 
De volwassen dieren bebben een olijfgroen 
tot grijze rug met zwarte en )jcbtere vlekjes. 
De buik is wit of blauwgroenacbtig. Of
scboon de adulte dieren op bet eerste ge
zicbt erg vee) variatie in kleurpatroon ver
toonden, kon op grond van de bescbrijvin
gen een aantal van deze tocb als Lacerta 
galloti worden berkend. 



Fig. 3. Vindplaats van Lacerta slmonyl. Foto: 
Stump e_l. 

LACERTA DUGESJJ 

Ongeveer 40 km meer westwaarts, in Icod 
de los Vinos, waar zich tussen de wijngaar
den weer bijzonder vee! (scbuwe) bagedissen 
ophielden, werd een bagedis gezien, die aan 
de bescbrijving voldeed van Lacerta dugesii 
M i I n e - E d w a r d s. De rug was gee! ge
spikkeld op een donkerbruine acbtergrond. 
Helaas lukte het niet om dit dier te vangen, 
zodat geen definitieve determinatie op 
grond van het schubbenpatroon kon worden 
gedaan. Later werden bij Puerto de Ia Cruz 
ook enkele bagedissen gezien, die mogelijk 
tot de soort Lacerta dugesii beboorden. 

LACERTA SIMONY/ 

Op een beuveltop bij de Vallei van San Lo
renzo, in het zuiden van bet eiland, werden 
bagedissen gezien die een heel andere Ii
cbaamsbouw hadden dan de vorige twee 
soorten. Omdat ze zicb onder cactussen op
hielden kon ook deze soort niet worden be
machtigd. Wei kon van een juveniel exem
plaar een dia worden gemaakt. Waarscbijn-

lijk hebben we bier te maken met een van 
de ondersoorten van Lacerta simonyi. In 
vergelijking met de vorige soorten waren ze 
vee! dikker en plomper en badden ze een 
kortere staart. De rugkleur varieerde van 
grijs tot vaalbruin. In grootte zijn ze te ver
gelijken met Lacerta Viridis en Lacerta le
pida. In een reisgids werden deze hagedis
sen zelfs genoemd omdat men ze met stuk
jes banaan zou kunnen voeren. 

CHALCJDES VJRJDANUS 

De tweede dag in Puerto de Ia Cruz zagen 
we tussen puin aan de rand van de stad een 
skink; een paar dagen later op de zelfde 
plaats nog een kleine. Verder werden er 
daar geen meer gezien. Tijdens een wande
ling bij Bajamar, in het noordoosten van het 
eiland, werden wei vee! skinken gezien. 
Langs een pad bleek dit dier massaal voor 
te komen. De oostelijke kant van het pad 
bestond uit een dicht riet-bos, terwijl de 
westelijke kant een rotsachtig hellinkje was 
met vee! vijgcactussen. Aan beide zijden 
Iagen skinken op de rand van bet pad en 
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Fig. 4-5. Boven Chalcldes vlrldanus, onder Platydac
tylus delalandel. Folo's: S 1 u m p e I. 

flitsten bij nadering de kant in. Hier knnden 
enkele dieren word<·n gcvangr n en gcfoto
grafeerd. Zc had\1 •'" <' n bruine rug met tal
rijke donkerc vlel-.ken, waarin een Iichte 
streep liep. Opvallend was de zwarte buik. 
die Chalcides ocellarus niet heeft. Volgens 
B o u I e n g c r (J 9:!0) is deze soort Clwl
cideJ viridanus. Op het naburige eiland 
G ran Canaria zou de ondersoort Jimonyi 
voorkomen met een gcle, groenwitte of 

156 

grijze buik. Ook werden een aantal juveniele 
dieren van deze soort gezien. die qua kleur 
en vorm erg veel deden denken aan Anguis 
fragilis. 

PLATYDACTYLUS DELALANDEJ 

Langs het zelfde pad als waar de skinken 
in Bajamar werden waargenomen, werden 



overdag ook twee gekko's gezien. Ze bleken 
elk een eigen steen als 'zitplaats' te bebben, 
omdat ze na verjaagd te zijn steeds weer 
op de zelfde steen terugk~erden. Ook op 
een bruggemuurtje in Bajamar was een 
gekko aan het zonnen tussen zeer grote 
Lacerta. Volgens de literatuur (D u mer i I 
& B i b r o n, 1836) moet dit Platydactylus 
delalandei D u m e r i I & B i b r o n zijn, 
een zee·r nauw verwante soort van Platy
dactylus muralis D u mer i I & B i b ron 
(= Tarentola mauritanica (Li nn a e us)). 
In Puerto de Ia Cruz bleken deze gekko's 
ook voor te komen op de rotsen aan de 
oostkant van de stad. Hier kon er 's avonds 
een met bebulp van een zaklantaarn worden . 
gevangen. De gekko heeft een lengterij van 
zwart met licbtblauwe vlekken midden op 
de rug. Hij onderscheidt zich vooral van 
Tarentola , doordat de achterrand van bet 
oorgat niet getand is en doordat er op de 
staart zes lengterijen van doornuitsteeksels 
voorkomen. Tijdens het vangen zagen we 
een dode Lacerta galloti en een dode gekko, 
die beide door mieren werden opgegeten. 

Fig. 6. Vlndplaats van Chalcldes vlrldanus bij Baja· 
mar. Foto: Stu m p e I. 

AMFIBIEt:.N 

Van de amfibieen werd nauwelijks i~ts ge
zien. In bet stadspark van de hoofdstad 
Santa Cruz werden in een vijver een stuk 
of 20 kikkers (Rana?) gezien met een bruine 
kleur. Door gebrek aan beschrijvingen kon
den deze niet gedetermineerd worden. Uit 
de literatuur (B o t t g e r, 1874) werd ver
der vermeld het voorkomen van de boom
kikker Hyla arborea meridionalis Bot t
g e r, die wij niet gezien hebben. Vanwege 
het late jaargetijde kon dt:ze niet door zijn 
geluidsactiviteit gelokal iseerd worden. De 
vele waterreservoirs tussen de bananenplan
tages Jeken echter uitstekend geschikt als 
biotoop voor deze dieren. Ook de groene 
kikker, die vermeld werd, werd niet gezien. 
M e r t e n s & W e r m u t h (1960) noemen 
de soort Rana ridibunda perezi S eo a n e; 
B ott g e r (1874) noemt hem Rana escu
lenta L i n n a e u s. Jammer dat we deze 
soort niet zagen, want de soortonderschei
ding bij de groene kikker is nog steeds een 
probleem (zie B erg e r, 1969). 
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N .B. Voor eventuele andere literatuur dan 
hieronder genoemd houden wij ons ten 
zeerste aanbevolen. 

SUMMARY 

Some impressions are given of the reptiles 
and amphibians of Tenerife (Canary Is
lands) during a stay in October 1972. 
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Enkele hagedissen en kikkers uit Oostenrijk 

lngezonden januari 1973. 
lnhoudsoverzicht: Lacerta vlvlpara • Lacerta muralls -
Anguls fragllls - kikkers - planten - summary. 

LACERTA VIVIPARA 

Deze kleine hagedissen (15-20 em) Ieven 
in bossen, heidcvelden en natte graslanden. 
In Oostenrijk vonden we ze in gras- en 
heidevelden op ongeveer 1000 m hoogte. 
We vingen er twee van de vijf die we in 
totaal zagen. De overige drie kunnen mis
schien ook Lacerta muralis zijn geweest. De 
twee gevangen wijfjes zaten op een steen
hoop in een grasveld, een van hen of mis
schien beide waren drachtig, want ik vond 
enige weken later vier jongen, die ik in een 
lange dichte plastic plantenbak houd, die ik 
zonder moeite van binnen naar buiten in 
de zon kan verplaatsen. Buiten plaats ik er 
een stuk volieregaas over ter bescherming 
tegen katten en vogels. Als voedsel wordt 
allerlei klein gedierte gegeven dat ik met 
een netje uit brandnetels sla. Voordat ik 
voer verwijder ik de te grote spinnen en 
rupsen, daar ze alles aanvallen en ze er 
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misschien . in zouden stikken. Soms dien ik 
vitaminen toe met bet sproeiwater dat gretig 
wordt opgelikt. Voor de vochtvoorziening 
gebruik ik een kleine spons, omdat ik met 
een waterbakje slechte ervaring heb. Een 
van de kleintjes is nl. verdronken. Dezelfde 
spons gebruikte ik bij bet vervoer van Oos
tenrijk naar Nederland. De oude dieren 
gingen in bet buitenterrarium, waar ze ook 
de winter doorbrengen. De jongen houd ik 
binnen. 

LACERTA MURALIS 

Deze hagedis is groter dan de vorige en 
heeft een spitsere snuit. Ik vond er een, in 
hetzelfde gebied als L. vivipara. In bet ter
rarium zie ik L. muralis veel meer dan L. 
vivipara, en doet veel ontsnappingspogin
gen. Ook dit dier is een vrouwtje, zit in bet 
buitenterrarium en overwintert daar ook. 



Fig. 1. Baby Lacerta vlvlpara. Foto: M u d d e. 

Opmerkeiijk is dat geen van de drie hage
dissen nie ooit gebeten heeft terwiji ik van 
Itaiiaanse en Nederlandse hagedissen wei 
eens een hap kreeg. 

ANGUIS FRAGILIS 

Ook de hazeiwormen komen uit hetzelfde 
gebied ais de Lacerta vivipara. Deze hazei
wormen waren gemakkelijk te vangen, want 
ais ze viuchten heeft dit geen effect: ze 
kronkeien maar wat over de grond en ko
men haast niet vooruit. Ze aten tijdens bet 
transport niets. Wei vond ik 2 maanden na 
de vangst twee kieine hazeiwormpjes, waar
van er een nu jammergenoeg dood is. Af en 
toe ontsnapten de grote hazeiwormen, maar 
waren goed te vangen. De kleintjes zaten bij 
de jonge hagedisjes en aten enchytreen en 
biadluizen die eigenlijk voor de hagedisjes 
bestemd waren en kleine siakjes. 

KIKKERS 

Op aipenweiden en in bossen waren vee! 
Rana temporaria aanwezig, sommige met 
een paarsige kieur. Ook zag ik af en toe 
Rana esculenta dalmatia, waarvan ik er een 

ving en mee nam. In Duitsland vond ik in 
een kunstmatig meer zeer grote Iarven van 
Rana esculenta. Ook zagen we enige vol
wassen kikkers. De iarven waren niet te 
vangen tot dat mijn neef op bet idee kwam 
wat waterplanten op de kant te trekken. We 
konden er zo enige vangen. Van de vijf heb 
ik er jammergenoeg niet een ievend kunnen 
thuisbrengen. 

PLANTEN 

Aangezien planten mijn tweede Iiefhebberij 
zijn wil ik er enige woorden aan wijden. 
Van aile mooie pianten in Oostenrijk heb ik 
aileen zaden meegenomen die ik voigend 
jaar uitzaai. Dit geeft minder risico wat 
doodgaan betreft en bovendien vernietig ik 
de natuur zo niet en kunnen anderen ook 
van de pianten genieten. 

SUMMARY 

During a holiday in Austria Lacerta V!Vl

para, Lacerta muralis, Anquis fragilis, Rana 
temporaria and Rana esculenta dalmatia 
were caught or observed. 
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G. M. M. F o e k e m a 
Kruisstraat 9, Utrecht. 

Enkele waarnemingen aan de reptielenfauna in het 
grensgebied van de provincies Lot en Dordogne 
(Frankrijk) 

lngezonden oktober 1972. 
lnhoudsoverzicht : het Borreze·dal - muurhagedissen -
Natrlx-soorten - Coluber - summary. 

HET BORREZE-DAL 

De eerste twee weken van september 1972 
brachten wij onze vakantie door bij het ge
hucht Bourzoles, gelegen aan het riviertje 
de Borreze. De Borreze is gemiddeld zo'n 
meter of twee breed. Bij Souillac (Lot) komt 
ze uit in de rivier de Dordogne. 

Fig. 1. De Borreze met aan de kant een Natrlx. 
Foto : K o s t e r. 
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Onze camping in het Borreze-dal lag pre
cies op de grens van de provincies Dor
dogne en Lot. Het dal is karakteristiek voor 
de omgeving. De vegetatie is weelderig. 
Onder de bomen vallen vooral de grote aan
tallen eiken en walnoten op. Vrijwel aile 
bomen zijn begroeid met verschillende soor
ten mossen en klimplanten. Grote, oude 



F1g. 2. Lacerta mura111. Foto: F o 8 k 8 m a. 

borneo ziet men er relatief weinig, wei vee! 
dode borneo waarop de andere vegetatie 
nog welig tiert. In bet dal verbouwt men 
onder andere mais en tabak. 
Het klimaat van dit dee! van Zuid-Frankrijk 
is tamelijk mild. De zomers zouden in bet 
algemeen niet ecbt beet zijn en de winters 
zacbt. Van de dagen die wij er doorbracb
ten (september) was ongeveer de belft on
bewolkt, met koude nacbten en 's morgens 
mist. De andere dagen waren meer of min
der zwaar bewolkt met soms flinke regen
val. Opvallend was dat de wolken 's mor
gens af en toe zeer laag bingen, lager dan 
de wanden van bet dal, die ik een meter of 
50 boog scbatte. 

MUURHAGEDISSEN 

Alle bagedissen die werden gezien waren 
Lacerta muralis. Ze komen overal voor, zo
wel in de ongerepte natuur als ook in tui
nen en op campings. Op stralende dagen 
waren ze steeds present, maar ook op be
wolkte dagen kwamen ze tevoorscbijn, kort 
nadat een bleek zonnetje zich liet zien. Ver
schillende malen zagen we er een met een 
prooi in de bek: steeds een kleine sprink
baan. De volwassen exemplaren kan men 
bij bet fotograferen meestal niet dichter na
deren dan ruim een meter. De jonge dieren 
Iaten zicb duidelijk gemakkelijker benade
ren en zijn, als ze niet vlak bij een nauwe 
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spleet zitten, zonder moeite met de hand te maal me~ succes. Het dier, met vee! voor
vangen. zorg beslopen, trachtte niet eens te bijten. 

NATRIX-SOORTEN 

In de Borreze waren vee! kleine vissen te 
zien. Slangen heb ik niet zelf in bet water 
kunnen waarnemen maar de beer K o s t e r 
(Leiderdorp), die van de camping vertrok 
op de dag dat wij er arriveerden, vertelde 
me dat hij heel vroeg 's morgens in bet 
water Natrix maura en vooral Natrix natrix 
had gezien. Ik trof de eerste soort aan op 
een muurtje langs een pad dat naar het ri
viertje leidde en vlak achter enkele tenten 
liep. Dit pad speurde ik regelmatig af, maar 
slechts twee middagen, beide met een zwak 
zonnetje, vond ik de slangen er zich zonnen. 
Zowel op onbewolkte als zwaar bewolkte 
dagen lieten ze verstek gaan. In totaal zag 
ik zes Natrix maura, waarvan vijf grauw en 
een roodbruin van kleur, geen enkele Natrix 
natrix en eenmaal een jonge Coluber van 
ongeveer 40 em lang. 
De slangen konden met de nodige voor
zichtigheid tot ongeveer 1 meter genaderd 
worden bij bet fotograferen. Om bet jacht
instinct te bevredigen werd twee maal ge
probeerd een Natrix maura te vangen, een 
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Na bier en daar getoond te zijn werd hij 
enkele uren l~ter weer vrij gelaten. 

CO LUBER 

Dicht bij de camping bevond zich een 2 
meter hoog heuveltje van aarde en stron
ken, overwoekerd door planten. De beer 
K o s t e r vertelde dat hij daar een Coluber 
had gezien. Toen ik de eerste keer ging 
kijken hoorde ik aileen een zwaar geritsel. 
Vervolgens werd het heuveltje vrijwel iedere· 
dag bezocht en lukte het, de dieren rustig te 
bekijken voor ze wegvluchtten. Het bleken 
er twee te zijn die de heuvel bewoonden. 
Ze werden nooit in elkaars onmiddellijke 
nabijheid gezien. Ook met de grootste voor
z!chtigheid kon men bij het fotograferen 
niet dicnter naderen dan 2 meter. Geruis
loos gleden ze weg. De dieren waren zwart, 
de spikkels geelgroen. Beide exemplaren 
zagen er bijzonder goed doorvoed uit. Ecn 
van de twee vervelde in de loop van ons 
verblijf. Ze waren zowel op stralende dagen 
als op dagen met een zwak zonnetje pre
sent. Als de zon fel scheen lagen ze vlak 
onder het bladerdek, zodat slechts hier en 



Fig. 4-5. Colubor vlrldlflovus. Ondor hot oxemplaar 
dat moest gaan vervellen. Foto 's : Foe k e m a. 

daar een stukje van het lichaam werd be
schenen. 
Het jonge exemplaar van Coluber, waarvan 
al eerder melding werd gemaakt, zag er heel 
anders uit dan de volwassen dieren. Het 
lichaam was bronsachtig bruin van kleur 
met vele iets donkerder vlekken. Van spik
kels geen spoor, aileen de kop was getekend 

met enkele felgele streepjes. Toen ik het 
dier ontmoette kreeg ik maar net de kans 
een foto te maken voor hij weggleed en 
dacht ik, dat ik een Natrix natrix had ge
zien. Pas thuis, bij het bekijken van de dia 's, 
bleek dat het om Coluber ging. Dit is te 
zien aan het wat slankere lichaam, de vorm 
van de kop, de ogen en de gele tekening op 
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de kop inplaats van op de hats. 
Coluber viridiflavus moet een algemene 
slang zijn in de provincies Dordogne en 
Lot. Tijdens fietstochten zagen we er twee 
maal een in de wegberm, snel en wild op 
weg naar een hoi. Onder de verkeersslacht
offers nam Coluber de tweede plaats in: 
naast tientallen egels werden er drie dood
gereden gevonden tijde~s een fietstocht van 

30 km door bet dal van de Dordogne. 

SUMMARY 

During september Lacerta muralis, Natrix 
natr.ix, Natrix maura and Coluber viridifla
vus were observed on the border between 
the provinces Dordogne and Lot, France. 

Jaarverslag secretariaat over het verenigingsjaar 1971-72 

Het aantal nieuwe laden blijft zich In stijgende lljn 
bewegen. In het afgelopen verenlgingsjaar hebben 
zich 257 nieuwe laden aangemeld; daarentegen zeg
:fen 47 I eden hun lidmaatschap op, 34 laden· moesten 
.vegens wanbetaling worden afgevoerd en 11 laden 
verhuisden zonder adres achter te Iaten, waardoor 
ook zij van de ledenlijst moesten woruen geschrapt. 
Per 1 oktober 1972 waren er 947 leden in het binnen
land, waarvan 85 jeugdleden, 43 laden in Belgie en 
90 laden in andere Ianden. 

Werkgroepen. Hat aantal werkgroepen breidt zich 
nog gestadig uit en heeft thans het aantal van 10 
bereikt. Hieronder is begrepen de werkgroep Den 
Haag, die weliswaar het afgelopen verenigingsjaar 
niet actief heeft geopereerd, doch dit jaar wei weer 
van de grond zal komen. 

Btbllotheek. Van de bibliotheek wordt een goad ge
bruik gemaakt. De aankoop van enige nieuwe boeken 
wordt overwogen. 

Algemene ledenvergaderlng 1972. Daze ward wederom 
in het Tandheelkundig lnstituut, Utrecht, gehouden 
en wei op 15 april. Het Huishoudelijk gedeelte voor 
de pauze werd bijgewoond door 76 gewone laden, 
2 jeugdleden en 7 gasten. 
De begroting voor het jaar 1972/'73 leverde een le
vendige discussie op. De door het bestuur voorge
stelde contributieverhoging tot 1 30,- voor gewone 
laden en 1 17,50 voor jeugdleden stuitte op bezwaren. 
De hear V a n D e I I e n uit Warffum verzocht, in 
verband met een onderzoek naar de mogelijkheden 
om de hoge drukkosten van ons maandb!ad te ver
lagen, de verhoging , van de contributie aan te 
houden. De vergadering stemde met dit voorstel 
in en machtigde het bestuur, na de zaak nogmaals 
in studie te hebben genomen, te beslissen over een 
eventuele contributieverhoging. 
Enige veranderingen in het Huishoudelijk Aeglement, 
onder andere betrekking hebben op de samenstelling 
van het bestuur, warden zonder commentaar geac
cepteerd. 
De hear V a n A o o n zag zich genoodzaakt zijn 
functie van beheerder van de Herpetogeografische 
Dienst neer te I egg en; hij ward opgevolgd door de 
heer W. Bergman s. 
De hear V a n W ij k legde zijn voorzittersfunctie neer 
en in zijn plaats werd bij acclamatie benoemd de 
heer L. C I a a s s e n, tot dan toe vice-voorzitter. 
Wegens al hetgeen de heer Van W ij k als voorzitter 

164 

en in andere hoedanigheden gedurende meer dan 
25 jaar voor de Verenlging heeft gedaan, werd hij 
benoemd tot lid van verdlenste. In de vacature van 
vice-voorzitter· ward voorzlen door de benoemlng van 
de hear H. v a n M e e u w e n en tot tweede secre
taris werd gekozen de heer 0. H. B I a au w. 
Tijdens de gebruikelljke middagbijeenkomst hleld de 
heer B. A o h n e r t uit Ouitsland een interessante 
voordracht onder de titel 'Bel uns Zuhaus', waarin 
hij aan de hand van fraaie dia's vertelde hoe bij hem 
het houden van terrariumdleren binnen- en buitens
huis in zijn werk gaat. Daarna voerden nog een 
drietal laden hat woord over hun ervaringen op 
terrarium gebied. 

Contrlbutle. Vermeld dient nog te worden, dat door 
belangri/ke besparingen op de drukkosten van ons 
maandb ad, ondanks de steeds stijgende portokosten, 
de contributieverhoging waarvan eerder in dit ver
slag sprake was achterwege kon worden gelaten. 
Tegen hat einde van het verslagjaar bleek echter dat 
aan zulk een verhoging in de naaste toekomst niet 
te ontkomen zou zijn. 

Maandblad. Door overschakeling van boekdruk op 
offset warden wij genoodzaakt van drukkerij te ver
anderen en het was met weemoed, dat wij drukkerij 
Den Oudsten, die ons blad ruim 20 jaar op voor
treffelljke wijze had verzorgd, moesten verlaten. Een 
woord van dank en waardering aan het adres van de 
hear D e n 0 u d s t e n, voor al hetgeen hij voor onze 
vereniging heeft gedaan, is hier zeker op zijn plaats. 
De verzorging van ons blad is met ingang van 1 
oktober 1972 toevertrouwd aan Orukkerij Schilperoord 
te Vinkeveen. 
Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat onze re
dacteur, de heer G. M. M. F o e k e m a, zich ook 
dit jaar op voortreffelijke wijze van zijn moeilijke taak 
wast t9 kwijten. De elf aditios van ons blad mel een 
totale omvang van maar liefst 164 pagina's versche
nen prompt op tijd en de inhoud en uitvoering wek
ten ieders bewondering. 

Uit het vorenstaande moge zijn gebleken dat het 
Lacerta goed gaat en er zijn geen tekenen die erop 
wijzen dat dit in de naaste toekomst zal veranderen. 
lntegendeel. 

1\mstelveen, maar 1973. 

A. M. M e ij e r, secretarls. 


