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Roodborststraat 63, Leiderdorp. 

Enkele waarnemingen aan de amfibieenfauna 
van Bia)'owieza (Polen) 

lngezonden augustus 1973. 
lnhoudsoverzicht: overzicht - Bia/owieza - Polana 
Bi~owieska - amfibieen - eieren en larven - reptielen 
- summary - literatuur. 

OVERZICHT 

In juli 1973 beb ik drie weken in Polen 
doorgebracbt. Doordat ik voor mijn tocb
ten in bet land grotendeels afbankelijk was 
van bet openbaar vervoer en doordat bet 
weer niet altijd even gunstig was, heb ik 
niet veel waarnemingen kunnen doen aan 
amfibieen en reptielen. In de boge Tatra 
beb ik bier en daar aan de oever van de 
bergmeren de alpenwatersalamander (Tri
turus alpestris) gezien tot op een boogte 
van ongeveer 1600 meter. Soms trof ik ze 
in bet water aan, de mannetjes in bruilofts
kleed, en soms vond ik ze op een kluitje 
onder bout of stenen aan de oevers. De 
bruine kikker (Rana temporaria) was over 
al te vinden. Veel verder naar bet noorden, 
in bet Mazuriscbe merengebied, beb ik in 
de uitgestrekte, met riet begroeide meren 
aileen bruine ·kikkers en groene kikkers 
( Rana esculenta) aangetroffen. Er moet een 
meertje bestaan dat ingericht is als water
scbildpaddenreservaat. Omdat mij verder 
niets bekend is van bet voorkomen van de 
Europese moerasscbildpad (Emys orbicu
laris) in Polen bad ik dit graag wiiien zien, 
maar ik kon bet meertje niet vinden op de 
kaart. 

BIAtOWIEZA 

In bet uiterste oosten van bet land, · tegen 
de Russische grens aan, ligt aan de N arew-

ka, een zijriviertje van de Narew, bet be
roemde dorp Bia)'owieza. Dit dorp trekt 
nogal wat toeristen omdat bet omgeven is 
door natuurreservaten en andere bescberm
de stukken woud waarin dieren als de 
Europese bizon, de eland, bet Tarpanpaard, 
de wolf en andere grote zoogdieren nog in 
wilde of semi-wilde staat Ieven en soms aan 
te treffen zijn. 
Ik zal maar niet ingaan op de ge
scbiedenis van deze Puszcza Bia)'owieska 
een van de weinige overgebleven stukjes 
Europees oerwoud. Het gebied is uitstekend 
gedocumenteerd, vooral wat betreft flora 
en fauna. Er staan eiken, waarvan men 
weet dat ze zeker 800 jaar oud zijn. In 
sommige oude borneo vindt men nesten 

Fig. 1. Bla,(owlefa. Kaartje: S chI 0 t e r. 
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van wilde bijen. Regelmatig worden er in
ventarisaties gemaakt van de vogels en bet 
grootwild. Van de ongeveer 200 in bet 
wild levende bizons boudt men zelfs een 
soort stamboek. Uitstekende gidsjes van bet 
gebied zijn overal in Polen te koop. Van de 
plaatselijke herpetofauna, zoals ik die in 
zo'n gids beschreven en afgebeeld vond, 
heb ik lang niet aile vertegenwoordigers 
kunnen waarnemen. Mijn belangstelling 
ging behalve naar de pracbtige bossen voor
al ook uit naar de Polana Bia,Yowieska, de 
grote open plek te midden van de wouden, 
waar ook het dorp is gelegen. Ik hoopte 

Fig. 2. Plas in Polana Biefowieska. Biotoop van 
onder meer Bomblna bomblna. Foto: S p a r r e -
boom. 
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hier namelijk de roodbuikpad ( Bomhina 
bombina) aan te treffen. 

POLANA BIA~OWIESKA 

Het gehele gebied ligt ongeveer 160 meter 
hoven de zeespiegel. Het dorp is omgeven 
met akkers en drassig weiland. Hier door
been !open kleine beekjes en sloten. Ooie
vaars jagen hier op bruine kikkers. Blijkens 
de concerten, die men 's avonds laat tot in 
het dorp kon horen, moeten er ook rug
streeppadden ( Bufo calamita) hebben ge-



zeten. Ik heb deze dieren echter niet ge
zien, ik ben er dan ook niet helemaal zeker 
van of hcl inderdaad Bufo calamita is ge
weest. Slcchts op een plek, aan de spoor
baan ten zuiden van het dorp, kwam ik een 
amfibiccnpopulatie tegen die wat rijker was 
aan soorten. Het was een plas van onge
veer 10 m lang, op bet breedste punt 4 m 
breed en met als grootste diepte ongeveer 
I ,5 m uitlopend in een greppel die voor 
een groot deel dicbtgegroeid was. Het wa
ter was helder, er stonden niet erg veel 
waterplanten in, de oevers waren begroeid 
met laag riel en gras. 

Fig. 3. Detail westpunt van dezellde plas (fig. 2). 
Biotoop van onder meer Bomblna bomblna juv. 
Foto : S p a r r e boom. 

AMFIBIEt:.N 

De groene kikker was er bet talrijkst. De 
mannetjes lieten ook overdag van zicb bo
ren. Daarnaast kwam hier de roodbuikpad 
voor. Dit dier heb ik in heel de omgeving 
verder nergens gezien. Deze ene populatie 
was niet erg groot. Aan bet geroep van de 
mannetjes te oordelen zou ik bet aantal 
dieren gescbat bebben op ongeveer 15 pa
ren. Hiervan trof ik een paar in copula aan. 
Vaak vindt men bij verscbillende roodbui
ken van een zelfde populatie een vrij'(yel 
identieke vlekkentekening op de buikzijde 
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Fig. 4-5. Mannetje Bomblna bomblna. Boven met 
weinig oranje vlekjes ; de inwendige, tweedelige keel
zak word! uilgestulpt wanneer het dler vastgepakl 
wordt. Onder met meer en grotere oranje vlekken; 
op de binnenkant van de onderarm zljn de bruine 
copulatieborstels zichtbaar. Foto·s: S p a r reb o o m. 

(zie ook B r e h m, 1920). Dit was bier 
echter niet het geval: sommige dieren bad
den maar enkele kleine oranje-rode vlek
ken, terwijl andere exemplaren grotere 
vlekken hadden in een grater aantal. Man
netjes en wijfjes leken mij ongeveer even
redig vertegenwoordigd te zijn. Dit is op-
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merkelijk omdat doorgaans de mannetjes 
in de meerderheid zijn (zie ook B r e h m, 
1920). Zelfs bij halfwas dieren, of mis
schien moet ik zeggen bij nog niet volgroei
de mannen van ongev!!er 3,5 em, waren 
reeds de bruine copulatiericheltjes te zien 
op de voorpoten. Bij dieren in gevangen-



schap is dat, vrecmd genoeg, lang niet altijd 
duidclijk zichtbaar. Weer was waar te ne
mcn dat grotcre dicren een andcr gedeelte 
van de plas bewonen, in dit geval het diep
ste stuk, dan de kleinere dieren. 

Terwijl ik door het hoge gras op de oevers 
licp, sprong er een enkele keer een boom
kikker (Hyla arborea) weg tussen de sten
gcls. Er was geen hogere begroeiing aan
wezig aan de rand van het water. Kennelijk 
was de afstand van het water tot de dichtst 
bij gelegen bosjes te groot om dagelijks af 
te leggen, zodat enkele dieren zich hier 
overdag laag tegen de grond verscholen 
hielden (zie ook Van Roo n, 1973). De 
door mij waargenomen dieren waren vol
wassen vrouwtjes. 's Avonds ben ik niet op 
de plek gewcest, wellicht zouden er dan 
meer dieren aanwezig zijn geweest. 

lk haalde vrij vaak met mijn net door het 
water, en zo kwam het dat ik daar een 
maal bij toeval een mannetje van de kam
salamander (Triturus cristaflls) in aantrof. 
Het dier kan daar bepaald niet zeer alge
meen zijn, andcrs had ik hem zeker vaker 

Fig. 6. Bomblna bomblna. Bia,Yowie!a. Foto: S p a r
r e b oo m. 

moeten zien. Ook bruine kikkers, die ver
spreid over heel de Polana voorkwamen, 
waren hier vertegenwoordigd. De dieren 
hadden een betrekkelijk stompe snuit. 

EIEREN EN LARVEN 

Behalve een klein klompje eieren van de 
roodbuikpad heb ik in deze plas en ook 
verder in de omgeving geen eieren of lar
ven van enig amfibie aangetroffen. Het lijkt 
me gezien de geringe grootte van de plas 
onwaarschijnlijk dat die zich aan mijn aan
dacht hebben kunnen onttrekken. Kennelijk 
was het voortplantingsseizoen voor deze 
dieren nog maar kort geleden bcgonnen, of 
het zou moeten zijn dat door het geringe 
aantal dieren op deze plek het aantal mo
gelijk aan te treffen larven zo klein was, dat 
ik ze over het hoofd heb gezien. 

REPTIELEN 

Behalve enkele hazelwormen (A nguis tra
gi/is), drachtige wijfjes, die aan bosranden 
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lagen te zonnen, en een jonge ringslang 
(Natrix natrix) in bet bos, aan de kant van 
de weg, beb ik geen reptielen gezien. 

SUMMARY 

Eastern Poland was visited during July. 
Bombina bombina, Rana esculenta, Rana 
temporaria, Hyla arborea, Triturus crista
Ius, Natrix natrix and Anguis fragilis are 
recorded from Bia)'owie!a. Some notes are 
given on Bombina bombina. 

C. C. de H a an 
Blauwvoetstraat 15-111, Amsterdam. 
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Aantekeningen over slangen van Abruzzo, 
Campania, Calabria en Sicilia (Italie) 

lngezonden februari 1974. 
lnhoudsoverzicht: het (schier)eiland ltalie - rustige 
vierstreepslangen - wilde toornslangen - drie Zuld
ltaliaanse ondersoorten - op zoek naar de luipaard
slang - summary. 

HET (SCHIER)EILAND ITALIE. 

Europa steekt in bet uiterste zuiden met 
drie benen in de Middellandse-zee. De twee 
buitenbenen, Spanje en Griekenland, zijn 
niet gezegend met plaatselijke vormen van 
vasteland bewonende slangen en nauwelijks 
met dergelijke hagedissen, enkele locale berg
bewoners niet meegerekend. Het midden
been, ItaliC~, beeft in bet zeer verre verleden 
van tijd tot tijd via een droge Adriatiscbe
zee in directe verbinding gestaan met bet 
Balkan-scbiereiland en zo met West-Azie, 
maar niet, zoals bet Pyreneeen-scbier
eiland min of meer, met bet Afrikaanse 
continent. Over bet algemeen beeft Italie 
van de zuidelijke Europese Ianden altijd 
bet verst afgelegen van vreemde invloeden, 
omdat een eventuele zuidelijke reptielen-
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route ruimscboots geblokkeerd is door de 
brede Straat van Tunis en een eventuele 
noordelijke route door bet koele klimaat 
van de Alpen. Dit beeft tot Jevolg gebad 
dat zich in Zuidwest-ltalie, net zeals in 
andere geisoleerde gebieden ( eilanden in 
zee, hoge bergen in een warme vlakte etc.) 
menige plaatselijke variant beeft ontwik
keld van reptielensoorten, die elders op bet 
Europese continent niet zo gemakkelijk tot 
ondersoortvorming neigden. ltalie bezit ten 
zuiden van ongeveer de 43ste breedtegraad 
verschillende reptielenvormen die gescbei
den zijn van hun hoofdverspreidingsgebied 
en ten zuiden van ongeveer de 41ste breed
tegraad enkele typiscb Zuid-Italiaanse on
dersoorten. En tenslotte ontbreken daar in 
de punt van de laars (en wellicbt ook in de 
bak) soorten, die in bet overige Italie al-



gcmeen zijn. De verspreiding van de am
fibien vertoont overigcns geen vergelijkbaar 
patroon. 

RUSTIGE VIERSTREEPSLANGEN 

In het jaar van 1965 en 1966 heb ik in 
Italic menigc interessante waarneming op 
herpetologisch gebied kunnen doen en ge
lukkig niet vcrzuimd daarvan een soort 
dagboek aan tc leggen. Helaas heb ik geen 
gclcgenhcid gchad de hak van de laars 
(Puglia) te bezocken, nieuwsgierig als ik 
was naar hct mogelijk voorkomen aldaar 
van Natrix tessellata, de dobbelsteenslang. 
I k had cr kunnen rekenen op deskundige 
hulp van de leden van een plaatselijk mu
ziekkorps, die mij verzekerden dat in Pu-

Fig. 1. Zuid-ltalie. Kaartje: S c h I u t e r. 

glia de grootste slangen van Italii~ voor
komen. 
Deze muzikanten ontmoette ik in 1966 op 
de feestelijke bijeenkomst van sympathieke 
gelovigen en serieuze slangenvrienden, die 
jaarlijks op de eerste donderdag van de 
maand mei in bet dorpje Cocullo (Abruzzo) 
wordt gehouden ter ere van San Domenico. 
Van deze heilige, die ongetwijfeld bevriend 
is met Sint Franciscus van Assisi en zeker 
niet met Sint Patrick van Ierland, wordt bij 
die gelegenheid een houten beeld in pro
cessie rondgedragen, waaromheen de groot
ste vierstreepslangen ( Elaphe quatuorlineata 
quatuorlineata) van bet seizoen gewikkeld 
zijn. Deze slangen blijven, geheel naar hun 
aard, voornamelijk onbeweeglijk rondom 
bet beeld zitten zolang dit in beweging is. 
Aan bet eind van de processie Iaten zij zich 
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er niet eens gemakkelijk van verwijderen, 
zozeer beminnen zij San Domenico. Deze 
rustige slangen zijn, mits goed gehuisvest, 
goed houdbare dieren die zich ook in het 
terrarium wei voortplanten. 

WILDE TOORNSLANGEN 

Volkomen onhoudbaar, zowel in een ter
rarium als rondom een heiligenbeeld, zijn 
de eveneens bij Cocullo veel voorkomen
de zwarte toornslangen (Coluber viridijla
vus carbonarius). Deze slangen, uitsluitend 
overdag actief, zijn echter de moeite van 
bestudering in de natuur meer dan waard. 
Een verrekijker is daarbij vereist. Deze die
reo zijn in hun bewegingen op de grond of 
hoog in het struikgewas zo gracieus, snel 
en nerveus dat het zielig is ze in gevangen
schap te houden, maar het een lust is hen 
in de natuur gade te slaan. Het voorspel 
bij hun paring Ievert de indrukwekkendste 
aanblik op die een slangenvorser zich den
ken kan. De partners omstrengelen elkaars 
verticaal opgerichte bovenlijf en gl ijden in 

Fig. 2-3. San Domenico di Cocullo. links naar een 
prentbriefkaart ult 1931. Rechts tijdens de jaarlijkse 
processie in Cocullo (Abruzzo). Foto: 0 e H a a n. 
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Fig. 6. Copulatiehouding van Coluber vlrldlflavus. 
Tekening: 0 e H a an. 

deze houding snel en moeiteloos over grote 
afstand door het terrein totdat zij op een 
gegeven ogenblik, elkaar hevig bijtend, tot 
de paring overgaan. Eenmaal, bij Beneven
to, zag ik twee zwarte toornslangen, met 
bovendien er vlak bij een rivaal, aldus voor 
hun nageslacht zorgen. Slechts een foto
toestel ontbrak nog aan mijn geluk. Vele 
boeren in Campania geloven dat de slangen 
bij die gelegenheid tijdelijk giftig zijn, ja. 



zclfs door bchcksing menscn tot blijvende 
krankzinnighcid brachten. 
Door de prachtige ondersoort Coluber viri
dij/avus viridif/ants, de groengele loom
slang, die ik in de noordelijke Abruzzen 
leerde kennen was ik zo in de ban van deze 
slangen geraakt dat ik me, tegen beter we
ten in, heb Iaten verleiden er enkele te van
gen om ze thuis in het terrarium te houden. 
Een serie rampen was het gevolg: een van 
de dieren vrat een grotere op, althans tot 
de helft, en dreigde zelf ook om te komen 
want van uitbraken had hij nog nooit ge
hoord. Na door mij op het nippertje te zijn 
gered mocht hij naar Artis. Daar wist hij 
zich door beton te boren en ontsnapte voor 
eeuwig naar de verwarmingskelder. Twee 
andere exemplaren hadden at gauw be
bloedde koppen vanwege voortdurende uit
breekpogingen uit mijn terrarium. Zij wer
snel weer teruggezet in ltalie. Een groen
gele en cen zwarte bleken met veel kunst 
en vliegwerk 'houdbaar', maar werden na 
drie jaar, uit gewetenswroeging, in de na
tuur teruggebracht. Deze slangen horen niet 
in een huiskamerterrarium thuis. 

Fig. 4-5. Cocullo (Abruzzo), processie tar ere van 
San Domenico. De slangen om het beeld zljn Elaphe 
quatorllneata. Foto's: De H a an. 

DRIE ZUID-IT ALIAANSE 
ONDERSOORTEN 

Natrix tessel/ata tessellata, de dobbelsteen
slang, wordt in ltalie 1,50 m lang en is er 
meestal witgrijs. Hij komt vee! voor maar 
niet ten zuiden van ongeveer de 41ste breed
tegraad. Op dezelfde breedte begint het ver
spreidingsgebied van de drie typisch Cala
brisch-Siciliaanse slangenondersoorten. Deze 
zijn: Natrix natrix sicula, Coronel/a austria
ca /itzingeri en Vipera aspis hugyi. 

Coronel/a austriaca fitzingeri, een gladde 
slang, meen ik op de westhelling van de 
Etna gezien te hebben. Vipera aspis hugyi, 
een dikke, meestal bronskleurige, aspisad
der heeft een tendens tot meer wipneuzig
heid dan de gewone aspisadder. Hij komt 
vrij talrijk voor op begroeide, ruwe muren, 
dicht bij huizen en schuren. Ik heb het dier 
echter nooit gezien. Op het Amalfitaanse 
schiereiland (bij Salerno, Campania) ont
dekte mijn vrouw wei een prachtige gewone 
aspisadder die ook bronskleurig was, te
midden van bloeiende bougainvillae. Natrix 
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natrix sicu/a zag ik zowel in Calabrie als 
op Sicilie. Het zijn ringslangen zonder ring, 
d.w.z. zonder gele of oranje halve maantjes 
in de nek, maar met fel oranje neuzen en 
brede, zwarte dwarsstrepen op een Iicht, 
blauwgrijs lijf. Ik heb de indruk gekregen 
dat ze graag zwemmen in hun vrije tijd, 
want ik zag ze meestal midden in bet open 
water met hun kopjes omhoog rondjes rna
ken, terwijl ze toch om te eten de walkant 
moeten opzoeken omdat bet paddeneters 
zijn. Ze eten wellicht padden omdat er in 
hun verspreidingsgebied geen lekkere kik
kers wonen zoals Rana temporaria. Deze 
zgn. bruine kikker wordt door andere on
dersoorten van de ringslang graag gegeten, 
vee! liever dan de groene kikker, Rana 
escu/enta. Natrix natrix sicula bleek in bet 
terrarium ook graag bruine kikkers te eten; 
anderzijds houden Nederlandse ringslangen 
niet of nauwelijks van padden. 
In verband met de bescherming in Neder
land van onder andere de schaars geworden 
bruine kikker komen ringslangen heden ten 
dage niet meer voor bet terrarium in aan
merking. Het voederen met aasvisjes, al
thans met die uit de Nederlandse wateren, 
kan op den duur dodelijke maag- en darm
stoornissen veroorzaken. 

Fig. 7. Elaphe sltula. Foto: Foe k em a. 
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OP ZOEK NAAR DE 
LUIPAAROSLANG 

Tenslotte enkele opmerkingcn over de zecr 
fraai getekende luipaardslang, £/aphe situla, 
die volgens aile boeken in de zuidelijke 
helft van ltalie en op Sicilic moet voorko
men. Ondanks in totaal vier maanden 
speurwerk, navraag bij bocren, cantonieri 
(maaiers en wieders die de wegbermen on
derhielden) en boswachters, geen spoor te 
bekennen van deze slang. Icdereen betwij
felde zelfs of er wei zo'n slang in Italic 
bestond. Toch heb ik twee aanwijzingen be
treffende zijn voorkomen gekregen. In de 
buurt van Terni (Umbria) vond ik ecn 
doodgereden, zeer merkwaardige slang. Na 
nauwkeurige determinatie bleek het een 
luipaardslang te zijn zonder enige tekening 
op het effen grauwgele lijf, behalve op de 
kop, zoals de typische donkere streep Ius
sen de beide ogen. De ruitvormige schub- · 
ben en de vrij grote kop maakten tenslotte 
een verwisseling met een (dan ook vreem
de) esculaapslang onmogelijk. Op Sicilie bij 
Piazza Armerina vertelde een boswachter, 
gevraagd naar de luipaardslang, deze zelf 
nooit gezien te hebben maar te weten wat 
ik bedoelde; een toen al stokoude collega 



Fig. 8. Natrix natrlx sfcula. Foto: F o e k e m a. 

van hem had er wei eens over gesproken. 
Met de luipaardslang a ls voornaamste on
de rwerp, keuvelden we lange tijd en kwa
men heiden tot de voorlopige conclusie dat 
dczc slangensoort wellicht het meest te lij
den heeft van de angst en dus doodknup
pclnciging bij ue mensen, omdat hij zo op
va llend, met vee! rode vlekken, getckend is 
en derhalve als de giftigste a ller adders be
schouwd wordt, terwijl hij toch even braaf 
is a ls aile andere Elaphe. Voor hen ziet de 
toekomst er echter evenmin hoopvol uit. Zo
wel in ltalii! als elders in Europa worden 
er jaarlijks duizenden, vooral 's avonds als 
zij zich warmen op het asfalt, doodgereden 
door hct schrikba rend toenemende auto
verkeer in to t voor kort nog rustige of nog 
niet voor auto's bereikbare natuurgebieden. 

OVERZICHT VAN WAARGENOMEN 
REPTIELEN 

Tot slo t een overzichtje van aile door mij 
waargenomen reptielen in het westelijk dee! 
van Zuid-Italie vanaf het Abruzzen-geberg
te to t en met Sicilie. Hun aantal (inclusief 
dood op de weg aangetroffen) en enkele 
vindplaatsen zijn erbij vermeld. 
Emys orbicularis; 1 exemplaar, Paestum. 
Chalcides chalcides chalcides; 5 exempla
ren. Paestum, Sila. 
Clwlcides ocellatus tiligugu (uitsluitend op 

Sicilie) ; 3 exemplaren, Pa lermo, Agrigento, 
Segesta. 
Lacerta viridis ssp: vele exempla ren, Sila
gebergte, Locri, Agrigento. 
Lacerta sicula ssp.; vele excmplaren, overal 
in laagland. 
Tarelltola mauritanica; vcle exemplaren, 
overal tot ver in het binnenland. 
Natrix 1wtrix helvetica; 4 exemplaren, 
Abruzzen, Paestum. 
Natrix natrix sicula; 8 exemplaren, Sybaris, 
Locri, Campobello di Mazara. 
Natrix 1zatrix tessellata; 3 exemplaren, Pae
stum. 
Coluber viridijlavus carbonarius; ongeveer 
20 exemplaren, Cocullo, Benevento, Catan
zaro, Agrigento, Segesta (tempe!). 
Elaphe quatorlineara quatorlineata; 12 ex
empla ren, Cocullo. Paestum. 
Elaphe longissima romana; 5 exemplaren, 
Coeullo, Sapri. 
Vipera aspis aspis; 1 exemplaar, Amalfi . 

SUMMARY 

Notes are given on snakes observed in 
Abruzzo, Campania , Calabria and Sicilia 
(Southern Italy). Elaphe quatorlineata plays 
an inportant role in a yearly religious pro
cession in the village Cocullo (Abruzzo). 
A list of all reptile species seen during 4 
months is added. 
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P. E. 0 u bote r 
Wilgenlei 44, Rotterdam. 

Enige notities over de herpetofauna 
van Puglia (Italie) 

lngezonden september 1973. Dlt is een artikel in het 
kader van de activiteiten van de Studiegroep Euro
pese Hagedissen. Laden van de studiegroep zijn L. 
Brand, A. Dekker, C. Gob e ts, P. K a I v e r
d a, P. E. 0 u bote r, A. J. J. Tin de mans en 
L. C. M. W ij f f e I s. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - de Adriatische kust bij 
Otranto - de dieren - summary - literatuur. 

INLEIDING 

In de maanden juni en juli 1973 heb ik sa
men met een vriend enige streken in Itam5 
bezocht. Het grootste deel van de tijd heb
ben wij doorgebracht aan de Golf van Sa
lerno, om een onderzoek in te stellen naar 
verschillende · ondersoorten van Lacerta 
sicu/a. Hierover hoop ik later nog te be
richten. 
Van de Golf van Salerno zijn wij naar de 
provincie Puglia in Zuidoost-Italie gereisd, 
speciaal om hier de gekko Gymnodactylus 
korschyi kotschyi (S t e i n d a c h n e r, 
1870), te vinden. Dit is ons niet gelukt, wei 
zijn wij · tijdens onze tochten door de natuur 
vele andere reptielen en amfibieen tegenge
komen, waarover bier enige notities volgen. 

DE ADRIATISCHE KUST BIJ 
OTRANTO 

Zoals op veel plaatsen langs de Italiaanse 
Adriatische kust vindt men ook bier een 
zandstrand, gevolgd door een rij lage dui
nen. Deze · duinenrij is tamelijk dicht be
groeid met struiken en lage borneo, waar
tussen zo nu en dan een stuk zand open 
blijft. Hierachter is een brede strook onge
cultiveerd land, waar de begroeiing iets ge
varieerder wordt, met braamstruiken, vele 
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soorten kruidacbtige planten, rietvelden en 
biezen. Het gebeel geeft de indruk van een 
enorme duinvallei, zoals wij die in ons 
land kennen (fig. 2). Uit de hiervoor ge
noemde begroeiing blijkt al, dat in dit ge
bied zoet water aanwezig was. 
Na dit stuk nog ongerepte natuur volgen 
landinwaarts dennebossen en daaracbter 
akkers van boeren. Waar de akkers braak 
liggen is bet land op enkele plaatsen be
groeid met eenzelfde soort struiken als in 
de duinen. De rest lijkt op een soort step
pe. De grond in bet bele gebied is zeer 
kalkrijk. 

Fig. 1. Otranto. Kaartje: S c h I u t e r. 



Nict aileen vanwege de woestheid van het 
terrein, maar ook door de rijkdom aan in
secten, was het een uitgelezen oord voor 
reptielen en amfibieen. Binnen een straal 
van 2 km troffen wij dan ook 6 soorten 
aan. 

DE DIEREN 

In het gehcle gebied kwam Lacerta sicula 
campestris (D e B e t t a, 1857) voor. 
De eerste exemplaren troffen wij aan op 
een stuk verlaten strand, waar de dieren 
zich bezig hiclden met zonnen en het van
gen van vliegen die op bet door zee aan
gespoelde vuil en wier zaten. Als men de 
hagedissen naderde liepen zij zo snel naar 
de duinen dat hun voorpoten van de grond 

Fig. 2. Hat gabled achier de duinenrij bij Otranto, 
biotoop van Lacerta slcula campestrls, Lacerta vlrldls 
lejervaryl en Vi para asp is asp is. Foto: 0 u b o t e r. 

kwamen. Deze wijze van !open had ik bij 
Lacertidae nooit eerder gezien, wei was ze 
mij van enkele agamen en leguanen be
kend. 
Tot onze verbazing zagen wij later ook ex
emplaren van Lacerta sicula campestris op 
onze camping. Deze lag in een dennebos 
waar aile onderbegroeiing was weggekapt, 
waardoor de dieren bier vrijwel geen schuil
plaatsen hadden. Uit het feit dat de hage
dissen hier toch voorkwamen zou men kun
nen afleiden dat zij cultuurvolgers zijn. De 
populatiedichtheid was hier wei vee! ge
ringer dan in de ongerepte natuur of in min 
of meer gecultiveerde natuur waar wei 
schuilplaatsen aanwezig zijn. 
Op 14 juli liepen wij langs een asfaltweg 
die tussen akkers en braakliggende stukken 
terrein doorliep. Tussen 14.00 en 16.00 uur 
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was bier weinig te zien. Na 16.00 uur kwa
men de eerste exemplaren van Lacerta si
cula campestris, die voor de hitte wegge
scholen hadden gezeten, weer te voorschijn. 
Om ongeveer 17.00 uur zagen wij een ha
gedis met een ander exemplaar in de bek 
wegvluchten. Eerst dachten we dat we bier 
met kannibalisme te doen hadden. Toen wij 
de dieren terugvonden bleek bet een paar
tje te zijn dat we bij de paring hadden ge
stoord. Waarschijnlijk was dit een paring 
voor bet tweede, eventueel derde legsel 
eieren, want de pasgeboren jongen van La
certa sicula campestris waren in deze tijd 
zeer talrijk. Wat ons nog opviel was dat 
deze hagedissen niet op muren zaten, al 
leek de muur nog zo ideaal voor ze. 

Zoals vaak op asfaltwegen vonden wij een 
groot aantal doodgereden reptielen en am
fibieen. Dit waren merendeels exemplaren 
van Lacerta sicula campestris en Lacerta 
Viridis fejervaryi (Vas vary, 1926). Ver
der een platgereden Bufo bufo spinosus 
(Daudin, 1803) en een platgereden Na
trix tessellata tessellata (Laurent i, 
1768). Waar deze dieren zich normaal op
hielden werd ons niet duidelijk. Het dichtst
bijzijnde stilst~ande zoete water was zeker 
3 km weg en waarschijnlijk voor deze die
ren zeer moeilijk bereikbaar doordat een 
groot stuk volledig kaal terrein hen hiervan 
scbeidde. Wel was langs de weg een irriga
tiegoot. Het water hierin stroomde echter 
zeer snel en vissen of kikkers als voedsel 
voor Natrix tessellata tessellata kwamen 
hierin of hierbij niet voor. De laatste soort 
die wij langs de weg aantroffen was Anguis 
fragilis fragilis (L i n n a e u s, 1758). Wij 
vonden bet dier toen we onder stenen op 
zoek waren naar de gekko Gymnodactylus 
kotschyi kotschyi. 

Bijna even talrijk als Lacerta sicula cam
pestris was in dit gebied Lacerta viridis 
fejervaryi. Deze twee soorten komen ook 
door elkaar voor. Lacerta viridis fejervaryi 
vonden wij niet op bet strand, in de eerste 
duinenrij en in de bossen. Ook vlak tangs 
de weg kwam hij niet voor. Kortom, hij 
vermeed alle plaatsen waar vaak mensen 
kwamen. De kleur van de dieren varieerde 
van donkergroen over smaragdgroen tot 
lichtgroen. Soms hadden zij op de rug vier 
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witte strepen met daarlangs onregelmatige 
zwarte vlekken. Dit kwam vooral veel voor 
bij lichtgroene exemplaren. De buik was 
meestal lichtgroen tot blauwgroen. De kop
romp lengte van een vrouwtje, dat door 
mensen was doodgeslagen, was 121 mm. 
Opvallend was de scbuwheid van deze soort 
in vergelijking met Lacerta sicula campes
tris, welke hagedissen juist zeer nieuwsgie
rig zijn. Beide soorten zonnen dicht bij 
struiken. Zodra men er aan komt scbieten 
zij weg; Lacerta' viridis fejervaryi meestal 
v66r dat men hem ziet, Lacerta sicula cam
pestris wanneer men hem tot op 1 a 4 m 
genaderd is. Lacerta viridis fejervaryi houdt 
geen siesta zoals Lacerta sicula campestris, 
waaruit blijkt dat de voorkeurstemperatuur 
van deze hagedis boger ligt. 

De laatste soort die wij bebben waargeno
men was Vipera aspis aspis (L i n n a e u s, 
1758). Het dier lag te zonnen in een struik 
langs een paadje door de duinenrij. Hij was 
erg sloom. Waarscbijnlijk zaten in dit ge
bied veel adders, wat zou verklaren dat de 
boeren ongecultiveerde stukken land, waar 
de scbapen en geiten geweid werden, om bet 
jaar lieten afbranden. Wij hebben er door de 
dichte begroeiing niet meer kunnen vinden. 

Samenvattend kan ik zeggen dat dit stuk 
tamelijk ongerepte natuur een ideaal oord 
voor reptielen en amfibieen leek. Maar ook 
bier is men al begonnen met bet bouwen 
van huizen en hotels, bet spuiten van gif en 
andere natuurvoerwoestende activiteiten, zo
dat ook dit gebied over enkele tientallen 
jaren verdwenen zal zijn. 

SUMMARY 

July 1973 five species of reptiles and one 
amphibian species were seen in a coastal 
area near Otranto (Puglia, Italy). Observa
tions were made on the behaviour of two 
of them: Lacerta sicula campestris and 
Lacerta viridis fejervaryi. 

Llteratuur 

M e r t e n s, R. en H. W e r m u t h, 1960. Die Am
phlblen und Reptlllen Europas. Verlag Waldemar 
Kramer, Frankfurt a. M. 



E. L I e f I I n c k 
Van Berkhoutweg 5, Halfweg. 

Waarnemingen aan reptielen op Amorgos, 
Thlra en Milos (Griekenland) 

lngezonden februari 1974. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - Amorgos - Thlra - Milos 
- summary. 

INLEIDING 

In juni 1973 maakten we een vier-weekse 
reis naar Griekenland. We bezochten de 
eilanden Amorgos, Thira en Milos. 

AMORGOS 

Het eerste eiland dat wij bezochten was 
Anrorgos, het meest oostelijke en eenzame 
eiland van de Cycladen. Het is een lang
werpig rotsig eiland dat herpetologisch ge
zien erg interessant is. Het eiland ligt ge
Iukkig nog niet op de touristische route en 
is buiten de zomer eenmaal en in de zomer 
tweemaal per week te bereiken. 
De eerste morgen op dit eiland ontdekten 
we meteen, dat in de tuin van onze gastheer 
Lacerta erhardii amorgensis- in grote getale 
voorkwam. Het ritselde overal als je over 
het paadje tussen de bevloeide groentebed
den door liep, vooral 's morgens vroeg. 
Langs het strand naar het dorpje Egiali 
wemelde het ook van Lacerta erhardii 
amorgensis en op een tussen het paadje en 
het strand gelegen muurtje van gestapelde 
stenen van Gymnodactylus kotsclzyi kots
chyi. Ook zagen we in de tuin tweemaal 
Bufo viridis viridis en grote groene sprink
hanen. 
Enige dagen later zagen we 's morgens om 
acht uur, op de helling aan de noordzijde 
van de baai van Egiali (dus een zuidhel
ling), een zandboa, Eryx jaculus turcicus, 
tangs bet voetpaadje dat over de belling 

slingerde tussen overweldigend geurende 
kruiden zoals thijm en allerlei pepermunt 
en anijsachtig ruikende planten. Het dier 
was kennelijk op pad geweest, want hij lag 
languit en hield zich stil om ons zonder op
gemerkt te worden te Iaten passeren, wat 
inderdaad bijna gelukte. Toen we echter 
al enige tijd stonden te kijken vermoedde 
hij waarschijnlijk dat er iets mis was en dat 
hij wei eens wat aan zijn bescherming zou 
kunnen gaan doen. Hij schoot plotseling als 
een veer in elkaar waarbij zijn kop onder 
en zijn dikke staart 6p zijn opgerolde li
chaam kwam te liggen. Na enige minuten 
overwon zijn nieuwsgierigheid het van zijn 
angst en gluurde hij onder zijn kronkels 
vandaan of de kust inmiddels veilig was. 
Aangezien we ons niet bewogen kroop hij 
in echt boa-tempo, maar toch met de be-

Fig. 1. Amorgos, Thira en Milos. Kaartje: S c h I u t e r. 
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Fig. 2-3. Boven Gymnodactylus kotschyt kotschyl, 
onder Eryx Jaculus turclcus, belde van Amorgos. Fo
to"s: L i e f 1 i n c k. 

doeling op te schieten, weg onder een reus
achtige steen. Dezelfde dag om ongeveer 
vijf uur kwam er een zandboa van vrijwel 
dezelfde tekening en maat (ongeveer 60 
em) omhoog uit bet zand achter bet huis 
van onze gastheer, waarbij ik net iets eer
der aanwezig was dan de beer des huizes 
die hem dood zou slaan. Ik kon hem bier
van weerhouden en stak mijn hand uit om 
de slang te pakken maar kreeg hiertoe niet 
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de kans want mijn hand werd teruggetrok
ken, het zou mijn Iaatste daad op deze 
wereld zijn, aldus onze gastheer. Ik pro
beerde hem uit te leggen dat deze soort 
niet giftig was en demonstreerde dit door 
de slang, die vanwege de overmatige be
langstelling al weer aan bet vertrekken was 
en voor een gedeelte in bet zand verdween, 
te pakken, waarop de reactie van de slang 
een grote tegenstelling vertoonde met de 



reactie van de omstanders. Het dier vond 
het blijkbaar heel normaal opgepakt te 
worden en liet zich zeer rustig bekijken 
zonder de minste poging tot vluchten of 
bijten. 
To t mijn spijt heb ik verder geen slangen 
gezien op Amorgos terwijl hier toch de zeer 
interessante Elaphe /ongissima rechingeri 
en Elaphe quatorlineata praematura voor
komen. 
Op het zeer droge eiland is het enige zoete 
water dat we gevonden hebben een soort 
bron geweest die ontsprong in een zeer 
dichtbegroeide, ondoordringbare vouw in 
het gebergte waarvan bet water opgevangen 
werd in ccn vergaarbak in de schaduw van 
een grote boom. We troffen hier zeer veel 
rode, blauwe en gele libellen aan. Misschien 
dat aan de zuidwestkant van het eiland nog 
water of meertjes te vinden waren, maar 
voor ons was dit gebied onbereikbaar aan
gezien te voet over een geitenpaadje de 
enige reisgelegenheid was op dit (gelukkig) 
van elektriciteit en au to's verstoken eiland. 
De grootste afstand die we op een dag af
legden was toch nog 40 km. 

Fig. 4. Amorgos. Foto : L i eft i n c k. 

TH[RA 

Op Thira of Santorini, het tweede eiland, 
bestond onze herpetologische waarneming 
aileen uit het portretteren van hoogstwaar
schijnlijk Lacerta erhardii naxensis. 

MILOS 

Op het derde eiland, Milos, dat bijna in 
tweeen gedeeld wordt door de grote baai 
van Adamas, maakten we al gauw kennis 
met Drakos, een oude Griek, die vloeiend 
Frans, Duits en Arabisch sprak en ook be
hoorlijk Engels. Hij was een vriend van 
S c h w e i z e r, waarmee hij vroeger slan
gen gevangen had en naar wie nu Vipera 
lebetina sclnveizeri en Natrix natrix sclnvei
zeri genoemd zijn. Van hem kregen we het 
adres van iemand die een oliedrum had 
staan met Vipera lebetina schweizeri en in
derdaad, midden op het eiland, over veel 
stoffige weggetjes bereikbaar, vonden we 
het gezochte huisje met een boom er achter. 
Onder de boom stond een drum met onge-
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Fig. 5. Telescopus fallax fallax van Milos. Foto : 
L Ief I inc k. 

veer 60 Vipera lebetina sclnveizeri erin met 
een bak water. Af en toe werden er wat 
muizen ingegooid. Hij had nog een drum 
gehad maar die had hij omgekeerd en ze 
zo weer vrijgelaten. Hij verkocht ze voor 
f 60,- per stuk aan biologen, dierentuinen 
"en seruminstituten daar ze erg tam schijnen 
te worden. Inderdaad haalde hij er enige 
uit, weliswaar met een dubbele handschoen 
aan, die echter geen poging deden om te 
bijten. 
Ik kreeg ten afscheid nog een slangetje 
cadeau dat wat tekening betrof vee! leek 
op Vipera lebetina schweizeri, aileen het 
contrast was vee! groter. In eerste instantie 
dacht ik dat bet Natrix natrix schweizeri 
was, aileen de verticale pupil zat me dwars. 
Bij nadere bestudering bleek bet een Tete
scopus fallax fallax te zijn, die we de vol
gende morgen weer op vrije voeten gesteld 
hebben. 
In een poging om Vipera lebetina ook in 
de vrije natuur te zien hebben we met onze 
huisbaas aile hooioppertjes die er maar te 
vinden waren omgekeerd, want daar zaten 
ze volgens hem onder. Aileen toen toevallig 
niet. Ook zijn we verscheidene malen bij 
een meer geweest dat zoet water zou be
vatten, bet bleek brak te zijn, uiteraard op 
zoek naar Natrix natrix schweizeri waarvan 
bet meer vol zou zitten. Vooral als het 
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warm was, dan zwommen ze allemaal. We 
hebben niets gezien en een man die aan 
het meertje woonde had er ook nog nooit 
een gezien, hij zei dat tenminste. Wei heb 
i~ in de omgeving van bet meertje, een 
gebied met doornig laag struikgewas, aileen 
onderbroken door grote blokken en keien, 
nog bet achterste gedeelte van een dikke 
roodbruine (effen?) slang met grote schub
ben weg zien kruipen onder zo'n rotsblok. 

Al met al is het toch een interessante reis 
geweest, zeker niet door de hoeveelheid 
dieren die we waargenomen hebben, maar 
wei door de voor ons juist ongewone die
reo die we gezien hebben. 

SUMMARY 

In june 1973 the Greek islands Amorgos, 
Thira and Milos were visited. On Amorgos 
numerous Lacerta erhardii amorgensis and 
{Jymnodactylus kotschi kotschi were seen. 
Two Eryx jaculus turcicus were met, they 
are slow animals, one was picked up and 
stayed very quite. On Thira a lizard, prob
ably Lacerta erlzardii naxensis, was photo
graphed. On Milos Vipera lebetina sclnvei
zeri and Telescopus fa/lax fallax were seen, 
caught by a snakedealer. 


