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Waarnemingen aan de herpetofauna van 
noordoost Burgenland (Oostenrijk) 

lngezonden december 1974. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - de poesta - de Neusied
ler See en de Seewinkel - grindafgravingen - amfi
bieen - reptielen - samenvatting en conclusie - sum
mary - literatuur. 

INLEIDING 

In de tweede helft van de maand juni 1974 
werd een bezoek gebracbt aan bet gebied 
ten oosten van de N eusiedler See, in het 
uiterste oosten van Oostenrijk. Dit afgele
gen stukje laagland is rijk aan amfibieen. 
Vanuit bet centraal gelegen St. Andra am 
Zicksee kon gedurende twee weken de om
geving vrij intensief bekeken worden, per 
fiets en te voet. Omdat de amfibieenpopula
ties geconcentreerd waren op bepaalde 
goed toegankelijke plaatsen, speciaal in de 
grindafgravingen, kon in deze betrekkelijk 
korte tijd tocb een zeker overzicbt verkre
gen worden van de soorten die bier voor
komen. 

DE POESTA 

De poesta, oftewel bet 'wilde wei de' -land
schap, begint bij de Neusiedler See en zet 
zicb voort in Hongarije. Grote delen van dit 
vrucbtbare laagland zijn in cultuur gebracbt 
maar in Oostenrijk zijn bepaalde gedeelten 
ervan geconserveerd en verbeven tot natuur
reservaat. Ook in Hongarije zijn bescber
mende maatregelen genomen om restanten 
van de oorspronkelijke poesta in stand te 
bouden. In bet Oostenrijks gedeelte wordt 
de grond grotendeels gebruikt voor bet ver-

bouwen van granen, aardappelen, wijndrui
ven en groenten. Speciaal in bet laatste de
cennium nemen asfaltering van wegen, hui
zenbouw en toerisme sterk toe. Voor de 
oorspronkelijke flora en fauna wordt aldus 
de ruimte steeds meer beperkt, maar voor
alsnog zijn gelukkig ook buiten de bestaan
de bescbermde gebieden de voor bet land
schap karakteristieke planten en dieren aan 
te treffen. 

DE NEUSIEDLER SEE EN 
DE SEEWINKEL 

De poesta ligt gemiddeld 150 meter hoven 
de zeespiegel. Er zijn een groot aantal poes
tameren. De twee grootste zijn de Neusied
ler See, bet grootste deel biervan ligt op 
Oostenrijks gebied, en bet Balatonmeer in 
Hongarije. De Neusiedler See is gemiddeld 
anderbalve meter diep. De bodem is bedekt 
met een bier en daar dikke laag modder, 
waaraan geneeskracbtige werking wordt toe
gekend. Het water is enigszins brak en bet 
meer is omgeven door een brede rietkraag, 
die op veel plaatsen tot meer dan twee me
ter boog opgroeit. Het gebied ten oosten 
van de Neusiedler See is de zogenaamde 
Seewinkel. Veel van de bier liggende meer
tjes zijn verkleinde uitgaven van de Neu
siedler See. Sommige zijn zo ondiep dat ze 
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Flg.1. Llgging van de Seewlnkel. Kaartje: Foekema. 

in de zomer bij grote verdamping droog 
vallen. Het gebied is bekend om zijn rijke 
vogelstand. Karakteristiek zijn er de ooie
vaar, wilde gans, grote trap, lepelaar en 
zilverreiger. In een aantal wat kleinere plas
sen, waar niet zulke grote populaties van 
allerlei weidevogels huizen, vinden we ook 
amfibieen. In sommige met riet begroeide 
meren gonsde bet overdag van bet geroep 
van de roodbuikpad. Groene kikkers en 
roodbuikpadden hebben we ook aangetrof
fen tot diep in de op sommige plaatsen kilo
meters brede rietkraag om de Neusiedler 
See. Omdat deze rietvelden moeilijk toegan
kelijk zijn, hebben we deze minder goed 
kunnen bekijken. Veel beter toegankelijk, 
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maar heel andere biotopen, zijn de talrijke 
grindafgravingen. 

GRINDAFGRA VINGEN 

In de gehele Seewinkel vindt men grindaf
gravingen. Onder een laag vruchtbare grond 
bevindt zich op sommige plaatsen een me
ters dikke laag grind, die tot op ongeveer 
grondwaterniveau wordt afgegraven. De ge
bieden die afgegraven worden verschillen in 
grootte. Soms zijn het eenvoudig diepe put
ten, niet groter dan een tiental vierkante
meter. Er zijn er ook van wei enkele hec
tare groot. Na exploitatie worden deze gaten 



in hct landschap nauwclijks mecr gebruikt. 
Hct terrein bestaat dan uit heuvels en diepe 
gaten en daar komt in de loop van een aan
tal jaren een veelsoortige begroeiing op: 
moeras- en waterplanten, riel, maar ook ho
gere bossages en bomen. Meestal bestaat 
het grootste dee! van de afgraving uit een 
paar grote ondiepe plassen. Vlak daarnaast 
en in de uithoeken van het terrein liggen 
ook kleinere en veel diepere poelen, om
zoomd met riet. Deze poelen zijn om een 
aantal redenen rijker aan diersoorten dan 
de grote plassen: ze zijn dichter begroeid en 
over het algemeen beter beschut. De grote 
plassen worden door de bevolking nogal 
eens gebruikt voor recreatiedoeleinden en 
om vuil te storten. Tevens hebben we ge
zien dat de plassen vanwege hun gemakke
lijke toegankelijkheid gebruikt worden door 
boeren om de tanks, waarmee ze aehter de 
tractor verdelgingsmiddelen over de wijn
ranken sproeien, schoon te spoelen. De ver
vuiling van het water zal dus groter zijn 
dan in de beschutte poelen. In de meer be
schutte gedeelten zullen natuurlijke vijan
den niet zo'n grote bedreiging vormen. 

Fig. 2. Grindafgraving bij lllmitz. Foto: S parr e
b oo m. 

Waarschijnlijk om praktische redenen van 
exploitatie zijn deze afgravingen meestal ge
legen aan verharde wegen. Dit maakte ze 
aile goed toegankelijk en gemakkelijk te vin
den. Onze waarnemingen zijn voor het 
grootste dee! gedaan aan deze afgravingen. 

AMFIBIEt:.N 

De waterrijke omgeving, het klimaat en het 
feit dat dit gebied nog dun bevolkt is rna
ken deze streek ideaal voor amfibieen. Uit 
verhalen van de bevolking en van geregelde 
vakantiegasten valt op te maken dat de kik
kerstand de laatste jaren enorm achteruit 
moet zijn gegaan. De oorzaak zal waar
schijnlijk hierin liggen, dat de laatste tijd 
steeds meer gebied in cultuur is gebracht. 

Triturus cristatus dobrogicus 
(K i r i t z e s c u) 

Deze ondersoort van de kamsalamander 
komt in het Donau-gebied voor en onder
scheidt zich van de nominaatvorm in de 
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Fig . 3. Naturschutzgeblet blj Apetlon. Foto: 5 par
r e boom. 

volgende opzichten: hij blijft in het alge
meen kleiner en is slanker gebouwd, de po
ten zijn minder fors. Het dier beweegt zich 
vlot, slangachtig door het water en is leven
diger dan de nominaatvorm. De onderzijde 
is gevlekt tot op de keel en is dikwijls vuur
rood. Het kwam ons voor dat de Jarven ook 
verschillen van die van de nominaatvorm: 
ze waren zachtbruin gekleurd, zonder vlek
ken; die van de nominaatvorm zijn donker
der, met vlekjes. De onderzijde was vuilwit 
van kleur. Larven van nog geen 20 mm 
waren zwart. 
We hebben deze soort slechts op twee plaat
sen waargenomen in de omgeving van lll
mitz. Daar kwam hij voor naast de kleine 
watersalamander, de roodbuikpad en de 
grocnc kikker. Het biotoop bestond uit poe
len van ongeveer twee meter diepte, dicht 
begroeid met waterplanten en daaromheen 
een hoge, beschermende rietkraag. Open 
water werd kennelijk gemeden. Te oordelen 
aan de grote aantallen larven, moet deze 
soort plaatselijk nog in redelijk grote popu
Jaties voorkomen. Volwassen dieren hebben 
we weinig gezien, de meeste waren waar
schijnlijk a! tot het landleven overgegaan. 
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Triturus vulgaris vulgaris (L i n n a e u s) 

Van de kleine watersalamander hebben we 
aileen de Jarven aangetroffen, in dezelfde 
poelen als de vorige soort. Bovendien be
woonde deze salamander nog een aantal 
wat minder beschutte plassen. Hij schijnt 
minder eisen te stellen aan zijn omgeving 
(Soc h u r e k, 1954). Te oordelen aan de 
aantallen Jarven, is deze soort plaatselijk tal
rijk. In de grotere plassen hebben we hem 
echter niet waargenomen. 

Bombina bombina (L i n n a e u s) 

De roodbuikpad hebben we in elke afgra
ving gevonden. Behalve in de meer be
schutte poelen, waar hij voorkomt naast de 
salamanders, komt hij ook voor aan de be
groeide oevers van grotere plassen, in en
kele van de meren, soms in karresporen (!) 
en vaak vonden we een enkel individu dat 
in een waterput was gevallen en er niet 
meer uit kon komen. De meeste door ons 
waargenomen dieren waren halfwas. In een 
wat groter meer, bezet met ronde rietciland
jcs, weerklonk op warme dagen massaal het 



'ge-oenk' van de mannetjes, die in grote 
koren in het riet lagen. Bij nadering of ook 
maar de geringste storing verstomde zo'n 
koor. De dieren doken weg en waren ncr
gens meer te zien. Deze schuwheid is op
vallend, vergeleken bijvoorbeeld met het 
koorgedrag van de groene kikker, die dit
zelfde biotoop bewoont. Hiervan zijn de 
kwakende mannetjes op het hoogtepunt van 
kooractiviteit juist helemaal niet schuw. In 
open water hebben we geen Bombina-koren 
gezien. L o r c her (1969) doet een uit
spraak over de afstanden tussen de indivi
duen in een koor. 

Pelobates fuscus juscus (La u r e n t i) 

De knoflookpad komt in oostelijk Burgen
land plaatselijk voor (Wet t s t e i n, 1929; 
Wern e r, 1935; Soc h u r e k, 1954) maar 
is door zijn nachtelijke, verborgen leefwijze 
moeilijk waar te nemen. In een enkelc 
grindafgraving (Wallern) hebben we tussen 
de duizenden andere larven ook larven aan
getroffen van uitzonderlijke grootte, tot 
10 em. Van de foto's die we hiervan hebben 
genomen bleek een definitieve determinatie 

niet mogelijk, maar omdat het voorkomen 
van het andere amfibie waarvan de larven 
zo groot worden, namelijk Rana ridibunda 
ridibunda P a I I a s, in dit gebied niet zeker 
is (Werner, 1935; Sochurek, 1954), 
moeten we de mogelijkheid niet uitsluiten 
dat we hier met larven van de knoflookpad 
te maken hadden. Volwassen dieren hebben 
we niet waargenomen. 

Bujo viridis viridis La u rent i 

De groene pad is in de Seewinkel na de 
groene kikker en de roodbuikpad het meest 
algemene amfibie. We hebben behalve lar
ven ook al pas gemetamorfoseerde padjes 
gezien. De volwassen dieren zijn overal, ook 
op de trottoirs in de dorpjes, 's nachts aan 
te treffen. Aan de Zicksee zaten nog een 
paar mannetjes 's avond te kwaken in de 
plassen van een grote grindafgraving. De 
soort moet in aantal wei sterk zijn achteruit 
gegaan. In 1971 was het dier overal vee) 
talrijker. Zelfs toen zeiden dorpsbewoners 
al dat dit nog maar een fractie was van de 
aantallen dieren vroeger (S p a r r e b o o m, 
1972). Van de groene pad is het bekend dat 
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ze met veel soorten terrein, zelfs met vrij 
grote droogte, genoegen nemen. In Bar, 
Joegoslavie, aan het s trand van de Adriati
sche Zee is gezien dat 's avonds vele exem
plaren van tussen het grind te voorschijn 
kwamen. De Iarven van deze pad zijn zelfs 
hestand tegen water met een vrij hoog zout
gehalte (Scheibe n p f I u g, 1933), zoals 
dat van de poestameren. 

Hyla arborea arborea (L i n n a e us) 

De boomkikker komt plaatselijk voor op 
afgelegen plekken, in beschut kreupelhout. 
Vooral 's avonds was vaak goed te horen 

Fig. 5. Blotoop van Trlturus crlstatus dobroglcus en 
Trlturua vulgaris vulgaris. Omgeving van ll lmitz: Foto : 
S p a r r e b o o m. 
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waar ze zaten. Rondom St. Andra was de 
soort redelijk vertegenwoordigd. Ook in de 
rietvlakte die een groot dee! van de Zicksee 
omringt zat een groot koor mannetjes te 
kwaken op warme avonden. Zelfs in het 
centrum van Apetlon zaten twee dieren te 
kwaken in twee wilgen tijdens een onweers
bui. De larven hebben we in de grote rc 
waterplassen aangetroffen. S o c h u r e k 
(1954) vermeldt nog een uiterst tal rijk voor
komen van de boomkikker in de Seewinkel. 

Rana arvalis wolterstor//i Fe j e r v a r y 

De voornaamste kenmerken waarmee deze 



Lacerta agllla agllla mannetje. Foto : A r n t-

ondersoort van de heikikker zich van de 
nominaatvorm onderscheidt zijn de Iangere 
achterpoten, zijn forser formaat en een mar
kanter tekening (Soc h u r e k, 1953) . Dit 
dier is typisch voor de poesta. In 1971 was 
hij overal te vinden. H et is opmerkelijk dat 
wij er nu ondanks intensief zoe'ken in wei
landen en Iangs bermen, niet een hebben 
gevonden. Twee pas gcmetamorfoseerde 
kikkertjes die we hebben gezien kunnen tot 
deze soort behoren, maar omdat we niet 
weten of in dit stadium de lengtcstrepen al 
zichtbaar zijn, kan het hicr ook jonge Rona 
dalmatina betrcffen. Rona temporaria ont
brcekt in dit deel van Burgenland (Soc h u
r e k, 1954). 

Rona esculenta L i n n a e u s 

De groene kikker bewoont vrijwel a ile wa
teren in de Secwinkel en is daar het meest 
voorkomende amfibie. 

Rana ridibunda ridibunda P a I I a s 

Het is nict zcker of de meerkikker in dit 
deel van Burgenland voorkomt (We r n e r, 
1935; Soc h u r e k, 1954). De grote Jarven 
die we zijn tcgengekomen kunnen duiden 

op het voorkomen van deze kikker in de 
Seewinkel. Het vermoeden is hierboven al 
uitgesproken dat die echter ook van de 
knoflookpad hadden kunnen zijn. Een juiste 
determinatie is niet mogclijk geweest. 

REPTIELEN 

Burgenland is arm aan soorten reptielen. 
De meestc daarvan komcn niet in de See
winkel voor of zijn er zeldzaam. 

Lacerta agilis aglilis L i n n a e u s 

De zandhagedis komt overal op de poesta 
voor. Ook in de bermen en struikgewas en 
in de grindafgravingen. 

Natrix natrix natrix (L i n n a e us) 

De ringslang komt in a ile afgravingen voor 
waar genoeg voedsel te vinden is. Oat be
staat hier uit witvis, kikkers en zelfs uit 
roodbuikpadden. Voor zover ons bekend, 
worden deze padjes elders juist niet gegeten 
vanwege hun giftigheid. Vaak troffen we 
doodgereden ringslangen aan op de weg. 
Soms zelfs in gebieden waar men ze niet 

113 



zou verwachten omdat er in de omgeving 
geen water te bekennen was (boomgaarden, 
akkers, wijngaarden). Deze slang moet dus 
vrij algemeen zijn. 

SAMENVATIING EN CONCLUSIE 

Met zekerheid hebben we in de Seewinkel 
de volgende amfibieen waargenomen: Tri
turus cristatus dobrogicus, Triturus vulgaris 
vulgaris, Bombina bombina, Bufo viridis 
viridis, Hyla arborea arborea, Rana escu
lenta. Onzekerheid bestaat bij de determina
tie van grote larven (Pelobates fuscus fus
cus of Rana ridibunda ridibunda) en pas 
gemetamorfoseerde kikkertjes ( Rana arvalis 
wolterstorffi of Rana dalmatina). Het is op
vailend dat we geen volwassen Rana arvalis 
wolterstorf/i hebben waargenomen. Rana 
dalmatina hebben we verder evenmin waar
genomen. 
Van de reptielen hebben we aileen Lacerta 
agilis agilis en Natrix natrix natrix gezien. 
De andere daar voorkomende soorten (S o
c h u r e k, 1954) zijn zeldzaam: Lacerta vi
vipara I a c qui n en Vipera ursinii rako
siensis Me he 1 y (Werner, 1929, 1935; 
Scheibenpflug, 1933; Sochurek, 
1954, 1958). Het voorkomen van Natrix 
tessellata tessellata (L a u r e n t i) aan de 
Neusiedler See is onzeker (Bauer, 1955). 
Anguis fragilis fragilis Linn a e us hebben 
we niet gezien. 

Enkele biotopen die in 1971 nog grote am
fibieenpopulaties herbergden waren nu ver
nietigd door vuilstorten en toegenomen toe
risme. Alhoewel ons niet aile factoren be
kend zijn die ter plaatse een rol spelen bij 
de fluctuaties in de amfibieenstand, geloven 
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we dat met bet ontzien van de grindafgra
vingen veel grote populaties kunnen blijven 
bestaan. 

SUMMARY 

During the second half of June 1974 popula
tions of amphibians were observed in the 
Seewinkel, east of the N eusiedler See in 
Burgenland, Austria. Habitats ar edescribed. 
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Waarnemingen aan de herpetofauna bij 
Nabeul (Tunesie) 

lngezonden november 1974. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - waargenomen reptielen -
waargenomen amfibieen - summary. 

IN LEIDING 

Hierbij doe ik kort verslag van bet bezoek 
dat mijn vrouw en ik van 13 t/m 27 augus
tus 1974 aan Tunesie brachten. Wij logeer
den daar in bet bungalowpark Lido-Nabeul, 
even buiten de stad N abeul, vlak aan de 
Middellandsezeekust. 

Het landschap bier rood N abeul kan in 
augustus worden gekenmerkt als vlak, dor 
en bijzonder droog. De begroeiing bestond 
er voornamelijk uit allerlei lage vetplanten, 
bier en daar verspreid staande groepen 
schijfcactussen en agaves en zo bier en daar 
een palm. Niettegenstaande de matige be
groeiing zagen we ontzettend veel insecten: 
treksprinkhanen, bidsprinkhanen en allerlei 
roofsprinkhanen waren er in vele soorten 
rijk vertegenwoordigd. Op zoek naar reptie
len hebben we verschillende soorten hage
dissen en slangen gevonden. 

WAARGENOMEN REPTIELEN 

Om te beginnen hebben we veel parelskin
ken, Chalcides occellatus, gezien en er ook 
enkele gevangen en meegenomen. Deze die
ren hielden zich meestal op op plaatsen 
waar enige begroeiing was en dan liefst aan 
de rand daarvan. Zij voeden zich graag met 
slakken, want telkens wanneer ik er eentje 
najoeg om te vangen, vond ik aan de ingang 

van zijn verblijfplaats talloze lege slakken
huisjes. Deze dieren vluchten graag weg 
onder bet zand en zijn dan bijzonder moei
lijk terug te vinden. 

Het was kennelijk de tijd dat de jonge hage
dissen geboren werden want jonge parel
skinken, franjeteenhagedissen en zandlopers 
hebben we veel gezien en de meeste waren 
volgens mij niet meer dan enkele dagen of 
weken oud. Naast deze genoemde soorten 
zagen wij verder slechts 1 paartje smaragd
hagedissen, maar daar deze hun territorium 
in een kuil, omgeven door cactussen, distels 
en agaven hadden, waren ze niet te benade
ren zonder ze in hun schuilplaats te doen 
vluchten. 

Daarnaast waren er talloze sporen van slan
gen, in de vorm van vervellingshuiden. Na
trix maura, en Malpolon monspessulanus 
(hagedisslang) zijn bier vrij algemeen verte
genwoordigd. Opvallend is, dat de tekening 
van Natrix maura bier sterk verschilt van de 
Europese dieren. De hagedisslang heb ik 
maar drie maal gezien, deze is razend snel 
en haast niet te observeren. 

In een waterput ergens midden op bet land 
troffen we tot onze verbazing, midden op 
dit droge terrein, 2 volwassen moerasschild
padden ( Emys orbicularis) aan. Waarschijn
lijk voedden zij zich met de talrijke insec
tenlarven die zich daar ophielden. 
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WAARGENOMEN AMFIBIE:I!N 

Bij een vorig bezoek aan Tunesie hebben 
wij honderden jonge groene padden (Bufo 
viridis) gezien, bet was werkelijk ongeloof
lijk in welke hoeveelheden ze daar toen 
zaten. Nu, een jaar later, was er niet een 
meer te vinden; of deze dieren waren mas
saal afgestorven (wat mij bet waarschijnlijkst 
lijkt), of ze zaten akelig goed verstopt. De 
enige pad die we zagen en ook meegenomen 
hebben was een prachtige Bufo mauretani
ca, die om de gloeiend hete zon te ontvluch
ten zijn heil had gezocht onder een oude 
krant. Tevens vonden wij in enkele van de 
zeer vele waterputten larven en volwassen 
exemplaren van de schijftongkikker (Disco
glossus pictus), ook hiervan hebben we er 

R. G e r r I t s e n 
Frederik Hendrikstraat 50, Utrecht. 

enkele mee naar Nederland genomen. 

Uiteraard komen er in Tunesie, dat ik U 
als vakantieland kan aanbevelen, wei meer 
soorten interessante reptielen en amfibieen 
voor, maar tot mijn spijt heb ik deze niet 
mogen ontmoeten. 

SUMMARY 

During a holiday of two weeks in August 
1974 two species of amphibians and seven 
species of reptiles were seen in the surround
ings of Nabeul, Tunesia. Chalcides occella
tus seems to feed on snails: at the entrance 
of their holes always a number of empty 
shells was found. 

Een fotoserie van een gevecht tussen 
een smaragdhagedis en een toornslang 

lngezonden oktober 1974. 

Tijdens een reis door Noord-ltalie in de 
zomer van 197 4 kreeg ik de unieke kans om 
de bijgevoegde fotoserie te maken van een 
gevecht tussen een smaragdhagedis (Lacerta 
viridis) en een toornslang (Coluber viridifla
vus). 
De serie is gemaakt op een steenachtig berg
pad in bet gebied ten noorden van Varese. 
De begroeiing bestond uit kleine loofbomen 
en struiken, afgewisseld door open gedeel
ten met gras. De datum was 29 juli 1974. 
Hoewel ik de duur van bet gevecht niet heb 
opgenomen, schat ik dat deeze ongeveer 30 
a 40 minuten bedroeg. Aan bet begin leek 
de hagedis zich nog redelijk te kunnen ver
weren (hij wist zelfs eenmaal te ontsnap-
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pen), maar langzaamaan werd hij steeds 
verder door de slang ingesnoerd, zoals ook 
duidelijk op de foto's te zien is. Uiteindelijk 
verdween de slang met de hagedis in zijn 
bek de struiken in. 

SUMMARY 

Photographs of a fight between Lacerta 
viridis and Co/uber viridij/avus are present
ed. The photographs were made north of 
Varese, Italy. The fight lasted about 30-40 
minutes, at the end the snake disappeared 
with the lizard in its mouth. 
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