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B. L a n g e r w e r f 
Benedenkerkstraat 36a, Wasplk. 

De herpetofauna van de Oekraine 

lngezonden september 1973. De heer Langer
w e r f heeft kennis van het Oekrainsch, hij geeft hier 
een samenvatting van een Oekrainsch boek over de 
plaatselijke herpetofauna. Veel aandacht wordt gege
ven aan de oostgrens van de verspreldlngsgebleden 
van verschillende soorten, omdat die in de westerse 
literatuur slecht bekend zijn. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - salamanders - kikkers 
en padden - schildpadden - hagedissen - slangen -
summary. 

IN LEIDING 

Ik geef bier een overzicht en een beknopte 
beschrijving van aile amfibieen en reptielen 
van de Oekraine. De gegevens heb ik uit 
een in het Oekrainsch geschreven hoek, dat 

Fig. 1. De titelpagina's van het boek waarop dit ar
tikel is gebaseerd: V. I. Tar as j t s j o e k, Fauna 
Ukralnl 7, Zemnovodni ta Plazuni. 
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uitgegeven is door de wetenschapelijke aca
demie van de Oekraine in Kiev (T a r a s j
t s joe k, 1959). Bij de vertaling beeft de 
beer F. L. J a n s e n, werkzaam aan bet 
Slavisch Seminarium van de Universiteit 
van Amsterdam, mij gebolpen. 

AKA.llF.MISI IIAYK YKI'ATJIChKOI I'Cr• ------
IIICTIIT)IT 300nOI"Il 

<:PAYHA 
YKPAiHH 

ToM 7 

3EMHOBO.llHI T A nJJA3YiiH 

811JlA B lilt It TIIO 
.\KAJIEMIJ 11.\YK YKI•Atllf.bKOI PCP 

171 



Wie verdere gegevens wil hebben over een 
van de in de Oekraine voorkomende amfi
bieen of reptielen, kan zich tot mij wenden. 

SALAMANDERS 

Triturus vulgaris (L i n n a e u s). 
Deze soort komt in heel de Oekraine voor, 
in Siberie tot 90° O.L. In de Kaukasus komt 
de ondersoort Triturus vulgaris lantzi 
(W o 1 t erst or f f) voor, echter aileen in 

Fig. 2. De figuren 5 tim 8 ult het boek van T a r a s j
t s J o e k (1959). 

het noordelijk deel. 

Triturus cristatus (La u r en t i). 
Komt voor in het noordwesten van de 
Oekraine en in bet bossteppegebied. Verder 
reikt zijn verspreidingsgebied tot de Oeral 
en de Wolga. Op de Krim en in de noorde
lijke Kaukasus komt de ondersoort Triturus 
cristatus karelinii (S t r a u c h) voor. 

Triturus montandoni (B o u I e n g e r). 
Zowel in bet Russisch als in bet Oekrainscb 

Pnc. 5. TpnTOH 38H'Iaiinn!l - Triturus vulgaris (J6inbrneno}. 

Pur. 6. Tp1non rpl'(i<!ltlirTIIil - TrilllfliS crista/us. 

Puc. 7. TpnTOH KapnaTCbKnii-Tritrlrus montandoni (rpoxu J6i.1bllleno}. 

Pnc. 8. TpnToH ripCbKnii-Triturus alpestris (J6iJtblllenol. 
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heet deze soort Karpatensalamander. Deze 
salamander is ongeveer 10 em lang en ken
merkt zich o.a. door een draadstaartje. De 
rug is bruin, de zijden zijn Iichter, bet dier 
heeft kleine vlekjes over heel bet lichaam. 
De soort komt in de Karpaten en de rand
gebergten daarvan voor in beboste gebieden, 
o.a. in beukenbossen op hoogten van 300 
tot 2000 m. Bij een watertemperatuur van 
enkele graden boven bet vriespunt zijn deze 
dieren al actief. 

Triturus alpestris (L a u r e n t i). 
Deze soort komt plaatselijk voor in het 
uiterste westen van de Oekraine, op hoog
ten varierend van 500 m tot 1500 m. 

Salamandra salamandra (L i n n a e u s). 
Deze salamander leeft in de bergachtige ge
bieden in bet westen van de Oekraine. Hier 
Ieeft hij op hoogten varierend van 200 tot 
1800 m. 

KIKKERS EN PADDEN 

Bombina bombina (L i n n a e u s). 
In de Sovjet-Unie komt dit padje voor tot 
Leningrad, de Oeral, de noordelijke Kau
kasus en de kust van de Zwarte Zee. In de 
Oekrai"ne komt hij eigenlijk overal voor, be
halve op de Krim, maar vooral in de bos
en bossteppegebieden. 

Bombina variegata (L i n n a e u s). 
In bet Oekrainscb beet bij de bergvuurbuik
pad, terwijl zijn Russische naam gewoon 
geelbuikpad is. Hij komt in de Sovjet-Unie 
en in de Oekraine aileen in bet uiterste 
westen voor in de omgeving van de Karpa
ten, op een hoogte van 200 m tot 1700 m. 

Pelobates juscus (La u r e n t i). 
Deze soort komt overal in de Oekraine 
voor, behalve in de bergstreken van de 
Krim. In de Sovjet-Unie komt bij verder 
voor tot de noordelijke Kaukasus, de noor
delijke oever van de Kaspische Zee en in 
bet noorden tot Leningrad. 

Bujo bufo (L i n n a e u s). 
Komt vooral voor in bet westen van de 
Oekraine en in de bossteppegordel; zeld
zaam is hij bv. op de noordhellingen van 

het gebergte op de Krim. In het Europese 
deel van Rusland strekt zijn verspreidings· 
gebied zich uit tot ruim 60° N.B. 
Op de Balkan komt de ondersoort Bufo 
bufo asiaticus (S t e i n) voor en in de Kau
kasus Bujo bujo verricosissimus (P a II a s). 

Bujo viridis L a u r e n t i. 
Deze pad komt in de Sovjet-Unie in bet 
noorden voor tot Ledngrad en Kazan. In 
bet zuiden bereikt hij de Krim en de zuide
lijke Kaukasus. In centraal Azie komt hij 
voor tot de Baikal en tot 55° N.B.; in de 
Oekraine overal. 

Bufo calamita Laurent i. 
Deze pad komt in de Oekraine aileen in het 
uiterste noordwesten voor; in de Sovjet
Unie verder in de Baltiscbe staten en Wit
Rusland, in bet noorden tot de Finse golf. 

Hyla arborea (L i n n a e u s). 
Komt in de Sovjet-Unie voor tot bet zuiden 
van de Baltische staten, Wit-Rusland en de 
omgeving van Brjansk en Koersk. Verder 
tot de noordelijke Kaukasus. De nominaat
vorm komt overal in de Oekralne voor, 
maar vooral in beboste gebieden. 
In de Kaukasus komt de ondersoort Hyla 
arborea schelkownikowi (C e r n o v) voor. 
De ondersoort Hyla arborea savignyi 
(A u d o u i n) komt voor vanaf de Kauka
sus tot in Klein Azie, Egypte en I ran. 

Rana ridibunda P a I I a s. 
Deze kikker komt overal in de Oekraine 
voor. In de Sovjet-Unie komt hij voor tot 
Estland in bet noorden en tot het Balchasj
meer in bet oosten. In de Oekraine is ge
registreerd dat behalve insecten ook gewer
velde dieren gegeten werden, zoals de mus 
(Passer montanus) en de veldmuis (Micro
tus arvalis). 

Rana esculellla (L i n n a e u s). 
Deze kikker komt aileen in bet noorden van 
de Oekrai"ne voor. De zuidgrens van zijn ver
spreiding in de Oekraine loopt van Tsjer
nowitsy tot Charkov. Komt verder in Euro
pees Rusland voor met als noordgrens 
Leningrad en de rivier Wjatka. In bet oos
ten tot bet stroomgebied van de Wolga. 

Rana temporaria (L i n n a e u s). 
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PHc. 39 )KaiSa 03epHa-Rana ridibunda. 

Fig. 3. De flguren 39 en 43 ult het boek van T a
r a·s j t s j o e k (1959). 

Komt in de Oekraine voor in bet westen en 
in de bossteppezone. In de Sovjet-Unie komt 
bij tot 70-80° O.L. voor, in bet boge noor
den, en verder zelfs tot de kust van de Stille 
Oceaan en Sacbalin. 
In centraal Azie komt de ondersoort Rana 
temporaria warentzovi T e r e n t j e v voor. 

Rana arvalis N i l s s o n. 
Deze kikker komt in de Oekraine voor in 
het westen en in de bossteppezone. De oost
grens in Siberie is nog niet goed bekend. In 
bet noorden wordt de poolcirkel bereikt. 

Rana dalmatina B o n a p a r t e. 
Deze kikker komt sporadisch voor in mid
den en zuid Europa. In de Sovjet-Unie komt 
hij slechts voor in het uiterste westen, aan 
de rand van de Karpaten. Eigenaardig ge
noeg komt dit dier ook voor op bet Zweed
se eiland Oland. 

SCHILDPADDEN 

Emys orbicularis (L i n n a e u s). 
In de Oekraine komt deze schildpad overal 
voor, maar in de steppezone is bij beperkt 
tot de lopen van de grote rivieren. In de 
Sovjet-Unie komt hij verder voor in de wes
telijke delen van Kazachstan en Toerkme
nie. De noordgrens van zijn verspreidings
gebied loopt ongeveer tangs Smolensk, de 
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Puc. 43. )Ka6a rocrpoMOPJla-Rana te"estris. 

bovenloop van de Don tot noordelijk Ka
zachstan. 

Testudo graeca Linn a e us. 
Deze scbildpad komt niet in de Oekraine 
voor. In de Sovjet-Unie wei tangs de Zwar
te-Zee-kust bij de Kaukasus. 

HAGEDISSEN 

Gymnodactylus kotschyi S t e i n d a c h
n e r. 
De ondersoort Gymnodactylus kotschyi da
nilewskii S t r a u c b komt in de Oekraine 
aileen voor op bet uiterste zuiden van de 
Krim. Zijn typisch biotoop bier wordt ge
vormd door Middellandse-Zee-bossen op 
zuidbellingen. 

Ophisaurus apodus (P a II as). 
De Oekrai'nscbe naam is pootloze geelbuik. 
Geelbuik wordt dan in bet Oekrainsch uit
gesproken als zjovtopoes, betgeen wei wat 
lijkt op de ons bekende naam scbeltopoesik. 
Hij komt in de Sovjet-Unie voor op de zui
delijke delen van de Krim, de Kaukasus, 
zuidelijk Toerkmenie, Kirgizie en zuidelijk 
Kazacbstan. De Krim is de enige vindplaats 
in de Oekraine. Het hoofdvoedsel blijkt bier 
te bestaan uit huisjesslakken, o.a. Zebrina. 
Hij komt bier vooral voor in open beuvel
land, dat voldoende met gras en struiken is 



begroeid. Op bet eind van juni of in juli 
worden meestal acht eitjes gelegd, liefst 
tussen gevallen blad onder een st ruik. In de 
tweede helft van augustus en begin septem
ber verschijnen de jongen. 

Anguis fragilis Linn a e us. 
Komt in de OekraYne voor in het westen, 
noorden en in de bossteppezone. In de Sov
jet-Unie in het oosten tot de rivier de Tobol. 
In deze streken komt hij voor tot 61° N.B. 
In de wcstclijkc dclen van de Sovjet-Unie 
bereikt hij bijna de poolcirkel. 

Lacerta viridis (L a u r e n t i ). 
Deze hagedis komt in de Oekra·ine aileen in 
het zuidwesten voor, met als uiterste noord
grens de streek ten zuiden van Kiev en als 
oostgrens Dnjepropetrovsk. In de Kaukasus 
komt de nauw verwante soort Lacerta stri
gata E i c h w a I d voor. 

Lacerta agi/is L i n n a e u s. 
Dit is de meest algemene hagedis van de 
OekraYne en hij komt bier praktisch in elk 
biotoop voor, behalve in zeer vochtige, don
kere bossen en onbegroeide zandverstuivin
gen. Door de OekraYne loopt de scheidings
lijn van de twee belangrijkste ondersoorten. 

Fig . 4. De figuren 60 en 61 uit hat boek van T a
r a 11 j t s J o e k (1959). 

Deze scheidingslijn wo_rdt in het zuiden ge
vormd door de loop van de Dnjepr en loopt 
dan verder vanaf Dnjepropetrovsk naar het 
noorden. Ten westen van deze lijn komt de 
nominaatvorm voor, in het noorden tot de 
omgeving van Leningrad. Ten oosten van 
deze lijn leeft Lacerta agilis exigua E i c h
w a I d welke verder rond de Kaspische 
Zee voorkomt en waarvan het versprei
dingsgebied zich uitstrekt tot zuidwest 
China. 
Lacerta agilis exigua kenmerkt zich door de 
aanwezigheid van twee postnasalia en voor
al door het feit dat de preanalen in twee 
rijen liggen. Ook heeft deze ondersoort een 
Iichte streep over de ruggegraat, wat vooral 
bij de jongen duidelijk is. 
In het noordoosten van de Kaukasus komt 
verder nog de ondersoort Lacerta agilis hoe
mica S u c h o v voor. Deze ondersoort 
kenmerkt zich door de ongeveer twaalf 
korrelvormige schubjes tussen de supraocu
laria en de supraciliaria. Dit zijn er bij de 
nominaatvorm en bij Lacerta agilis exigua 
minder dan vijf. De boemica mannen heb
ben een blauwpaarse keel. 

Lacerta vivipara J a c q u i n. 
Deze hagedis komt in de OekraYne voor ten 

Puc. 60. >Kooronp 6e3Hornil - Ophisauru.s apodus. 

PHc. 6 1. Bepcr illflltUR .13MK3- Anguis fragitis (3Ciim.w~o). 
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noorden van de lijn Tsjernowtsy-Cbarkow. 
In bet noorden van de Sovjet-Unie komt bij 
voor tot Kanin en Arcbangelsk en tangs de 
Ob tot 63-65° N .B. In bet oosten komt hij 
voor tot bet Chanka..:meer in China en op 
Sachalin. De zuidgrens in Siberie is 50-51° 
N.B., hoven de Kaspische Zee en bet Aral
meer. 
De op de Balkan voorkomende, zeer nauw 
verwante, maar eierleggende Lacerta prati
cola E v e r s m a n n is nog niet aangetrof
fen in de Oekraine, maar komt wei voor in 
de Kaukasus. 
Hij onderscbeidt zich van de vorige soort 
door bet aantal van 32 tot 43 schubben rond 
bet lichaam, dat bij Lacerta vivipara 25 tot 
38 bedraagt. Verder heeft hij kleine preana
len in een rij, Lacerta vivipara in twee rijen. 

Lacerta taurica P a 11 a s. 
Deze bagedis komt in de Oekraine aileen 
voor Iangs de Zwarte-Zee-kust en op de 
Krim. Hij beeft zijn biotoop in de bergen, 
maar ook op min of meer vlakke terreinen 
met kleiacbtige grond en een begroeiing 
van grassen en kruiden. Hij komt niet zel
den op kerkhoven voor, waar bij zich onder 
zerken verbergt. Zijn paartijd is in april
meL Er worden 2 tot 6 eitjes gelegd. Begin 
juli worden de eerste jongen al waargeno
men, er zijn dan ook nog drachtige wijfjes. 

Lacerta saxicola E v e r s m a n n. 

Fig. 5. Figuur 65 uit het boek van Tar a 8 j t 8 joe k 
(1959). 

Deze rotsbewoner Ieeft in de Oekrai'ne ai
leen in de bergstreken van de Krim. Verder 
komt hij in de Sovjet-Unie voor in de Kau
kasus en in zuidelijk Toerkmenie (Kopet 
Dacb), ook in Iran en Klein Azie. Zijn ty
pisch biotoop wordt bier gevormd door rot
sen, ruines, steenbopen en muren met sple
ten erin. In de berfst worden tangs berg
wegen met name veel jongen van deze 
soort gevonden. 

Eremias arguta (P a II a s). 
In de Oekraine komt deze soort voor in de 
steppezone, dat is ten zuid-oosten van de 
lijn Kisjinev-Esjerkassy-Bjelgorod. Hij ont
breekt in de berggebieden op bet zuiden van 
de Krim. In Roemenie komt bij aileen voor 
in bet uiterste noordoosten. In de Sovjet
Unie bereikt deze hagedis streken op 52-53° 
N.B. (Nederland ligt ook op deze hoogte), 
in de gebieden ten noorden van Koersk, Sa
ratov en Tsjalkov. In deze Iaatste streken is 
de januari-isotberm -l0°C, wat lager is 
dan die van bijvoorbeeld midden-Finland of 
Leningrad! Verder komt deze hagedis nog 
voor in Kazacbstan, centraal-Azie, de Kau
kasus en noord-Perzie. 
In de Oekraine komt de ondersoort Ere
mias arguta deserti (G m e I i n) voor. In 
bet Russiscb beet deze bagedis de 'ver
scbillendkleurige bagedis", in bet Oekra
inscb beet bij de 'zandbagedis' (onze zand
bagedis beet daar de 'vlugge bagedis'). Deze 

PHc. 65. 51wipKa niwaHa (Eremias arguta) 
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Pnc 71. BylK 3BH'I8HHIIll- Nalrix natrix (a6inbweno). 

Pnc. 72. Bym BOllRHHH- Natrix tessellata (36inbweno} • 

Fig. 6. De flguren 71 en 72 ult het boek van T a
r a s J t s J o e k (1959). 

hagedis is klein, meestal is hij zelfs kleiner 
dan de levendbarende hagedis. Zijn li
chaamslengte blijft meestal onder de 8 em. 
De nogal dikke staart is even lang als bet 
licbaam. De bouw van kop en romp is ove
rigens nogal robuust en massief. De kleur 
is grijs met bruine vlekjes. Over de rug en 
zijden lopen rijen witte, zwart omrande 
oogachtige vlekken. Zijn typisch biotoop 
wordt gevormd door min of meer begroeide 
zandvlakten en zandduinen. Ze komen zelfs 
voor in erg kale gebieden met een spaar
zame begroeiing van korstmossen en Xero
fyten. Ook komt bij voor in zanderige ge
bieden, waar .:>.a. zegge, Euphorbia en rijs
bout groeit. 
Van eind april tot begin juli treft men 
zwangere wijfjes aan (meer legsels per 
jaar?). Meestal worden 3 eitjes gelegd, 
uiterst zelden 6. De jongen verscbijnen van
af juni tot begin september. 
In september begint de winterslaap al, 
oudere dieren verdwijnen zelfs al begin sep
tember. 
Volgens veldwaarnemingen zijn ze bet 
meest actief bij een lucbttempe'ratuur van 
41 tot 42°C en bij een grondtemperatuur 
van 32°C. Pas bij 22 tot 23°C komen ze 
tevoorscbijn. De jongen verscbijnen· iets 
eerder, nl. bij een grondtemperatuur van 

l7°C en een luchttemperatuur van 20°C. 
Bij bet rennen wordt de staart een beetje 
opgetild. Ze overnacbten in een zelfgegra
ven bolletje, vaak in de wortels van een pol 
zegge of van een Euphorbia. 
Uit maagonderzoek bleek dat bet voedsel 
boofdzakelijk bestaat uit kevers, keverlar
ven, wantsen, rupsen, mieren en rechtvleu
geligen. Ook werden planteresten aange
troffen, zoals stukjes blad van Alsem en 
Euphorbia. 

SLANG EN 

Natrix natrix (Linn a e us). 
Van deze slang komt de nominaatvorm 
overal in de Oekralne voor, behalve in bet 
uiterste zuiden, waar hij vervangen wordt 
door de ondersoort Natrix natrix persa 
(P a II a s). Deze komt voor in de omge
ving van Odessa en Cberson en bereikt in 
bet noorden Dnjepropetrovsk. Verder 
strekt zijn verspreidingsgebied zicb ·uit in 
Klein Azie, de Kaukasus, zuid-west Toerk
menie, noord Perzie, Cyprus, Moldavie en 
de Balkan. 
De nominaatvorm bereikt in Scandinavie de 
66° N .B. In bet Europese deel van de Sov
jet-Unie · bereikt hij 65° N.B. en in Siberie 



komt hij in bet oosten voor tot even voorbij 
bet Baikalmeer. 
Behalve bet gewone menu van vis en amfi
bieen werd in de Oeral waargenomen, dat 
ook jonge eendjes gegeten werden. 

Natrix tessellata (L au r e n t i). 
Deze slang komt in de Oekraine voor ten 
zuiden van de lijn Kisjinev-Dnjeprope
trovsk-Stalino. De noordelijke begrenzing 
van deze soort in de Sovjet-Unie komt on
geveer overeen met de noordgrens van de 
steppezone. In bet oosten komt hij voor tot 
noord-oost China en bet aangrenzende Si
berie, in bet zuiden tot aan o.a. Irak. 

Coluber jugularis L i n n a e u s. 
Zowel in bet Russisch als in bet Oekrainsch 
beet deze slang 'geelbuik'. Deze slang komt 
aileen in de steppezone van de Oekraine en 
op de Krim voor. Hij wordt o.a. gevonden 
in de omgeving van Odessa, Cherson, Dnje
propetrovsk en Charkov. In de Sovjet-Unie 
komt hij verder voor in Moldavie, de streek 
tussen Wolga en Oeral, de Kaukasus en 
Toerkmenie. Hij bereikt 49-50° N.B. Ver
der is hij bekend van de Balkan en bet na
bije oosten. 
In de Oekraine leeft de ondersoort Coluber 
jugularis caspius G m e I i n. Deze 2 m 
lange slang is olijfgeel tot olijfbruin van 
kleur. De buik is geelachtig. 
Eind april, begin mei komen ze pas uit de 
winterslaap. Hierna volgt de paring; eind 
juni en in juli worden 7 tot 15 eitjes ge
legd. Het is een steppebewoner die ook op 
begroeide zanderige plaatsen gevonden 
wordt. Hij verbergt zich in holen van knaag
dieren. Deze slang is agressief en bijterig. 

Fig. 7. Figuur 73 uit het book van Tar as j t s I o e k 
(1959). 

Het voedsel bestaat volgens waarnemingen 
in de Oekfaine uit hagedissen, kleine knaag
dieren, jonge vogels en slangen. 

Elaphe situ/a (L i n n a e u s). 
Deze slang komt wat betreft de Oekrarne 
aileen voor in bet zuiden en oosten van de 
Krim. In de Sovjet-Unie is hij verder ver
spreid in de Kaukasus. Verder komt hij 
voor in zuid Italie, de Balkan en Turkije. 
Hij bewoont stenige plaatsen met struiken 
en ook stenige steppen. 

Elaphe longissima (L a u r e n t i). 
Deze slang komt aileen in het zuidwesten 
van de Oekraine voor. In de omgeving van 
Lwow bereikt hij zijn noordelijke versprei
ding. In bet oosten komt hij bijna tot 
Kirowgrad, maar hij komt niet voor vlak 
langs de Zwarte Zee in de Oekraine. Bin
nen de. grenzen van de Sovjet-Unie komt 
hij verder nog in Moldavie voor. Ook wordt 
hij nog aangetroffen in de Kaukasus en in 
noordelijk Perzie. Zoals bekend komt deze 
slang westelijk tot in Frankrijk voor. 
In de Oekraine leeft hij met name in open 
bossen met voldoende onderbegroeiing, 
vooral daar waar stenen schuilgelegenbeid 
bieden. In bet Oekrainsch beet deze slang 
dan ook 'bosslang'. Hij blijkt zich in de na
tuur hoofdzakelijk met kleine knaagdieren 
te voeden, maar ook worden vogels, hun 
eieren en jonge vogeltjes gegeten. 

Elaphe quatorlineata (L a c e p e d e). 
In de Oekraine komt deze slang in de step
pezone voor en op heel de Krim. Zijn ver
spreiding in de Oekraine is ongeveer ten 
zuiden van de lijn Kisjinev-Dnjeprope-

Puc. 73. no.103 lKOBTOt.ipiOXIIA - Coluber jugularis. 
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trovsk-Kramatorsk. In de Sovjet-Unie komt 
hij verder voor in Moldavie, de Kaukasus 
en zuid Kazachstan tot het Aral-meer in 
het oosten. Ook komt hij voor in Itam~, de 
zuidelijke Balkan en Klein Azie. In de 
Oekralne wordt deze slang 1,80 m lang. 

Fig. 8. De figuren 76 tim 79 uit het boek van T a
r a s j t s j o e k (1959). 

Hij leeft daar op stenige, begroeide steppen. 
Veelvuldig komen ze voor op de eilanden 
in de beneden Dnjepr. De meeste vier
streepslangen komen in de Oekralne op een 
zonnige dag in april (meestal eind april) uit 
de winterslaap. De paring vindt plaats in 

PJic. 76. no.l03 :reonap.J.Oslli't-£/aphe situ/a (TPOXH 36i.1bllreHo). 

Pnc. 77. no.103 .1ico;:mii-£wp/ze longissimn (36iJJbUICH0). 

Puc. 78. nonOJ 'IOTIIpllcMyruii-£/aphe quatuorlineulu (TpOXH 36inbWeHO). 

Puc. 79. nono3 Bi3epyHKOBHH-£/aphe dione (TpoxH 36i.1billeHO). 
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mei. In juli worden de eieren gelegd en in 
september komen de jongen uit. Het aantal 
eieren varieert van 6 tot 16. Het voedsei 
is hetzelfde als bij Elaphe longissima. 

Elaphe dione (P a II as). 
In de Oekraine heeft deze slang de weste
lijke begrenzing van zijn verspreidingsge
bied. Hij komt daar aileen voor in bet uiter
ste oosten, nl. ten oosten van Stalino. Ver
der komt Elaphe dione voor in de Kauka
sus, noord Perzie, centraal Azie, zuid 
Siberie tot aan Korea. 
Deze slang wordt vrijwel nooit Ianger dan 
1 meter. Hij bewoont steppen en droge bos
gebieden, zwemt echter toch goed. In de 
omgeving van Wladiwostok (oost-Siberie) 
komt hij eind april uit de winterslaap. In 
Dagestan en de streek langs de zee worden 
de eitjes in augustus gelegd, in Tadzjikistan 
half juli. Het aantal eieren varieert van 5 
tot 16. 
Het hoofdvoedsel bestaat uit knaagdieren, 
er worden ook bij gelegenheid vogels ge
geten en vogelnestjes leeggeroofd. 

Coronella austriaca Laurent i. 
Deze slang komt in heel de Oekraine voor. 
In de Sovjet-Unie komt hij in bet noorden 
voor tot de Finse golf (60° N.B.) en in bet 
oosten tot de rivier de Tobol. Verder in de 
Kaukasus en noord Perzie. De noordgrens 
van zijn verspreidingsgebied bereikt deze 
slang in Zweden (62° N.B.). 
In bet algemeen komt de gladde slang voor 
op droge, Iichte plaatsen met struikbegroei
ing. Er zijn verschillende soorten biotopen 
door heel de Oekraine die aan deze voor
waarden voldoen: van de bergstreken in de 
Karpaten tot de met struiken begroeide 
steppen. 
Het voedsel bestaat in hoofdzaak uit hage
disen, ook worden kleine siangen en bun 
eigen jongen gegeten. Vooral in de magen 
van jonge Coronella worden insecten gevon
den, meestal kevers zoals de meikever (Me
lolontha melolontha) en Epicometis hirta. 

Vipera berus (L i n n a e u s). 
In de Oekraine komt de adder in bet noor
den voor en in de bossteppezone. In de 
Sovjet-Unie bereikt hij in het noorden de 
zuidelijke helft van bet schiereiland Kola, 
dat is al ten noorden van de poolcirkel. In 
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bet oosten komt hij voor tot op het eiland 
Sachalin. 
Het is gebleken dat adders naast hun nor
male menu van knaagdieren ook wei de 
nesten van op de grond nestelende vogels 
leegroven. Op vochtige vindplaatsen wor
den ook veel kikkers gegeten. 

Vipera ursinii (Bon apart e). 
Van Hongarije tot zuid-oost Frankrijk en 
Italie is de nominaatvorm verspreid. In bet 
westelijke deel van de Balkan komt de 
ondersoort Vipera ursinii macrops Me he-
1 y voor. Vanaf noord-oost Bulgarije en 
zuid-oost Roemenie komt de oostelijke 
ondersoort, Vipera ursinii renardi (Chris
t i a n s e n) voor. Deze leeft ook in de 
Oekraine en wei tel) zuid-oosten van de lijn 
Jasi (Roemenie)- Charkov, met een uitloper 
langs de Dnjepr die bijna tot Kiev komt. 
Verder heeft deze ondersoort in de Sovjet
Unie een verspreiding tot oost Kazachstan 
en west Mongolie; een deel van China be
hoort ook nog tot zijn verspreidingsgebied. 
Ook komt hij voor in noord-oost Turkije en 
noord-west Perzie. 
Deze adder wordt in de Oekraine steppe
adder genoemd en de steppe is dan ook een 
van zijn karakteristieke vindplaatsen. Ook 
wordt deze adder aangetroffen in steppe
bossen en in bossen in cultuurgebieden. 
Langs de kust van de Zwarte Zee leeft ze 
ook veelvuldig in de spaarzaam begroeide 
zandduinen. 
De 5 tot 7 jongen worden eind juli of in 
augustus geboren. Meestal is bet aantal 
jongen minder dan 10, maar bij zeer oude 
wijfjes kunnen er tot 17 geboren worden. 
Het voedsel bestaat uit insecten, kikkers, 
hagedissen en kleine zoogdieren. 
In de magen van steppe-adders langs de 
Zwarte Zee werden in augustus bijna uit
sluitend rechtvleugeligen gevonden, zoals 
krekels en sprinkhanen. 

SUMMARY 

The author summarizes an Ukrainian book 
on the local herpetofauna: V. I. Tar as j
t s joe k 'Fauna Ukraini, vol. 7: Zemno
vodni ta Plazuni', Kiev 1959. Main attention 
is paid to the eastern limits of distribution 
areas. 



T. K o I k man 
Frederik Hendrikstraat 14, Groenlo. 

Enkele opmerkingen over de eierslang 

lngezonden december 1973. 

Het droge terrarium meet 70 bij 30 em, 
hoogte 50 em. De bodem is bedekt met gc
woon rivierzand en wordt door cen verwar
mingskabel van 15 watt op 35 tot 40°C 
gehouden. Dezc zorgt er tevens voor, dat 
de Iuehttemperatuur ongeveer 25°C is. De 
bodemverwarming wordt 's naehts aangc
Iaten. 
De verliehting bestaat uit een TL-buis. 
Als aehtcrwand is een plaat kurksehors ge
bruikt met ervoor enkele platen kurk als 
sehuilgelegenheid. 
De beplanting bestaat uit een Croton-soort 
en verder nog twee klimopplanten. 
Opzij van de bak bevindt zieh een deurtje 

Fig. 1. Dasypeltls scabra. Folo : K o I k man. ---·-· 

met horregaas, welke tevens voor luehtver
versing zorgt. 

De eierslang wordt ongeveer 80 em lang. 
Hij behoort tot een onderfamilie die hij a i
leen vertegenwoordigt. Hij Ieeft haast aileen 
van vogeleieren en daar hij z'n bek zeer 
wijd kan openen, kan hij grote eieren eten. 
Hij slikt deze in zijn geheel in. Als het ei 
een eindje in de slokdarm is gezakt wordt 
het door tandachtige uitsteeksels van de 
onderkant van de halswervel gekraakt. 
Dit vermogen om eierschalen te breken is 
voor het dier. van groot belang. De slang 
verspilt op deze manier geen ruimte aan 
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ballast: als hij nog meer eieren vindt kan 
hij deze allemaal opeten. De stukgeraakte 
eierschaal en bet omhullende vlies worden 
samengeperst en weer uitgebracht. 

Mijn twee dieren, een paartje, komen uit 
Kenya en zijn 40 tot 50 em lang. De kleur 
is uiterst variabel. Het mannetje is zacht 
grijs van kleur met een bruine rugstreep, 
welke onderbroken wordt door witte dwars
streepjes. Het vrouwtje daarentegen heeft 
een overwegend roodbruine kleur, echter 
wei met een zelfde vlekkenpatroon. 
Het zijn dieren die 's nachts op jacht gaan. 
Men kan zien dat hun oogpupil 's nachts 
rond is en overdag samengetrokken is tot 
een verticaal spleetje. 
Ook wat temperament betreft verschillen 

C. S. Gouda 
Braziliedreef 25, Utrecht. 

de dieren nogal. Het mannetje rolt zich op 
en maakt een hevig schurend geluid door 
de zijden van zijn lichaam tegen elkaar te 
wrijven. Hij steekt dan z'n kopje als een 
periscoop in de Iucht. Als hij dit doet maakt 
hij kauwende bewegingen met zijn kaak en 
slaat dan bliksemsnel toe. Het vrouwtje 
daarentegen windt zich niet op en probeert 
meestal gauw weg te kruipen. 
Men moet de dieren eieren geven die aan
past zijn aan hun grootte. Ik voer mijn die
reo eitjes van kleine tropische vogeltjes, 
want men kan van zulke jonge dieren niet 
verwachten dat ze een groot duiven- of 
kippei:H kunnen verwerken. 
Een waterbakje is onontbeerlijk, want de 
dieren drinken naar mijn ervaring nogal 
eens. 

Enkele opmerkingen over Tillandsia filifolia 

lngezonden mei 1974. Dlt Is de vierde aflevering in 
een reeks over verschillende soorten Tlllandsla. 

Tillandsia filifolia heb ik gekregen als een 
plantje van enkele mm. In 3 jaar tijd is hij 
uitgegroeid tot een plant met een doorsnee 
van 23 em. Door zijn ranke bladeren is hij 
ondanks deze grootte geen sta in de weg. 
Tillandsia filifolia is zeer decoratief en doet 
aan vuurwerk denken. Hij heeft bij mij nog 
niet gebloeid, zodoende kan ik er niet meer 
over vertellen. 

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik 
maken nog iets geheel anders naar voren te 
brengen. Er komen nogal wat brieven bin
nen van geinteresseerden, bet is echter niet 
leuk deze brieven te beantwoorden. Ik ben 
niet ondankbaar voor de getoonde belang
stelling maar kan slechts een negatief ant
woord geven op de door allen gestelde vraag 
of deze planten te koop zijn. Tillandsia 
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zijn nagenoeg niet in de handel, ook niet bij 
grote kwekerijen, en zeker niet uit voorraad 
leverbaar. Hierdoor is bet plan ontstaan ze 
gezamenlijk te bemachtigen, hetzij door 
aankoop bij dr. 0 e s e r, waar ik een rela
tie mee onderhoud, hetzij door import. Mis
schien is het ook mogelijk met een groepje 
mensen in de gaten te houden wat er a1 zo 
bet land binnenkomt, bv. bij plantenimpor
teurs. Zij die hiervoor voelen kunnen mij 
schrijven, ik zal waarschijnlijk niet direct 
antwoorden, maar houd U uiteraard van 
vorderingen op de hoogte. Laat in Uw brief 
duidelijk blijken wat u wenst, vermeld zo 
mogelijk ook Uw telefoonnummer. 

Fig. 1. Tlllandsla fillfolla. Foto: G o u d a. 
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