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Determinatietabel van de amfibieen in 
Frankrijk 

SALAMANDERS (URODELA) 
1 a - Staart in doorsnede ongeveer 

rond .. .... . ............ 2 
1 b - Staart zijde1ings min of meer 

afgeplat (doorsnede elliptisch 
tot peervormig) ... ... ..... 7 

2a - Korte zwemvliezen; de tenen 
lijken afgeknot en zij n erg 

stomp; tussen neusgat en lip 
loopt een met een loep zichtba
re smalle groeve 

(Hydromantes) 3 
2b - Geen zwemvliezen; tenen niet 

afgeknot en stomp; geen groeve 
tussen neusgat en lip ...... . 
..... . ..... (Salamandra)4 



Fig. I. 
Het typische rug
kleurpatroon bij 
Salamandra s. 
terrestris (a) 
en S.s. fastuosa 
(b). 

3 - Hydromantes ita/icus (grot
tensalamander); in Frankrijk 
twee ondersoorten: 

3a- Achterpoten relatief lang, nl. 
13,4% (13, I - 13,8%) van de 
kop-romplengte; rugkleur don
kerbruin met een aantal onre
gelmatig gevormde, grote, hel
dere, gelige, versnipperde vlek
ken: 
H.i. strinatii [Alpes Mariti
mes]. 

3b- Achterpoten relatief kort, nl. 
11,9% (9,6- 13,1%) van de 
kop-rom plengte; bovenzijde 
donkerbruin, rossig of bruin
gee} met slechts kleine Iichte 
vlel<jes of een marmerige, 
korstmosachtige, Iicht rossige 
of gelige vlekkentekening: 
H.i. gormani [uiterste Z.O.
hoek van de Alpes Maritimes, 
m.n. teSt. Martin-de-Vezubie 
(1800 m)]. 

4a - Lichaam geheel zwart: 
Salamandra atra (alpenland
salamander) [in bet oostelijk 
deel van de Alpen (hoven 800 
m)]. 

4b - Lichaam zwart met grote gele 
vlekken ................. 5 

5 - Salamandra sa/amandra 
(vuursalamander); in Frank
rijk drie ondersoorten: 

5a - De gele vlekken op kop, rug en 
staart vertonen de neiging om 
samen te vloeien tot grote, on
regelmatige vlekken of lengte
banden; staart relatief lang en 
dun .................... 6 

5b- De gele vlekken op de bovenzij
de vrij regelmatig over kop, rug 
en staart verspreid en vertonen 
niet de neiging om samen te 
vloeien; staart relatief kort en 
dik: 
S.s. sa/amandra [Z.O. Frank
rijk (AI pen)]. 

6a- Het gele-vlekkenpatroon is vrij 
regelmatig, bestaande uit twee 
gele lijnen langs een centrale 
zwarte lijn op de rug, die begint 
tussen de ogen en tot aan de 
staartpunt verloopt; de gele lij
nen hebben vaak een onregel
matig getande rand, zijn even 
breed of vaak iets smaller dan 
de centrale zwarte ruglijn en 
houden nabij bet begin van de 
staart meestal op (staart dus 
vaak geheel zwart); zijkanten 
van kop, nek en ook snuit 
meestal geheel gee I (fig. 1 b): 
S.s. fastuosa [Pyreneeen, 
vooral in bet centrale en weste
lijke deel]. 

6b- Het gele-vlekkenpatroon is wat 
minder regelmatig en bestaat 
meestal uit twee gele lijnen 
langs een centrale zwarte lijn 
op de rug; gele lijnen meestal 
wat breder dan de centrale 
zwarte lijn en vaak onderbro
ken; meestal verlopen zij nog 
een flink stuk over de staart en 
vormen daar tenslotte vaak een 
gele, meestal sterk onderbro
ken lijn (zie fig. Ia); soms 
komen individuen voor met 
oranje- of roodachtige vlekk~n 

a 
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i.p.v. gele, en ook zijn er op de 9b
flanken soms nog twee gele lij-
nen aanwezig: S.s. terrestris 
[geheel Frankrijk m.u.v. bet lOa
zuidoosten; ook in de oostelijke 
Pyreneeen]. 
(N.B. in de Pyrenees Orienta- lOb
les kunnen tussenvormen voor-
komen van lla-
S.s. terrestris en de onregel-
matig gevlekte Spaanse onder-
soort S.s. bejarae). 

7a- Kop opvallend plat; mannetjes 
steeds zonder een vinzoom op 
de rug; erg korrelige, ruwe 11 b -
huid; staartdoorsnede min of 
meer peervormig .......... 8 

7b- Kop niet opvallend plat; man- 12 -
netjes tijdens de voortplan
tingstijd met een getande of 
ongetande vinzoom op de rug; 
huid vrij glad; staartdoorsnede 
elliptisch ................ 9 

8 - Euproctus asper (Pyreneeen
salamander); in Frankrijk 
twee ondersoorten: 

Sa - Grondkleur grijs tot zwart, 12a -
soms met een groenige tint en 
gewoonlijk met een gelige leng
testreep over de rug en enkele 
verspreide gele vlekjes: 12b -
E.a. asper [Pyreneeen]. 

Sb - Goudgele vlekken op rug en 
flanken; op de rug vormen zij 
vaak een min of meer onder
broken gele band; de gele vlek-
ken worden door een zwarte 13a -
kleur omgeven: 
E.a. castelmouliensis [in de 
Torrent-de-Castelmouly bij 
Bagneres-de-Biggorre (Pyre
neeen)]. 

9a - Rug en flanken groengevlekt; 
buik donker met kleine Iichte 
vlekken: 
Triturus marmoratus marmo- 13b
rat us ( marmersalamander) 
[Midden- en Zuid-Frankrijk]. 

Rug en flanken nooit groen; 
grondkleur van de buik 
Iicht ................... 10 
Buik ten minste langs bet 
midden zonder donkere 
vlekken ................ 11 
Buik ook langs bet midden met 
donkere vlekken ......... 13 
Zijkant van de kop met een 
donkere streep door bet oog; 
huid min of meer glad: 
Triturus helveticus helveticus 
( vinpootsalamander) [ vrijwel 
geheel Frankrijk]. 
Zijkant van de kop zonder don
kere streep door bet oog; huid 
min of meer korrelig ...... 12 
Triturus alpestris (alpenwa
tersalamander): rug zeer dan
ker, soms blauwachtig; bij de 
mannetjes flanken zwart ge
vlekt op lichtere ondergrond en 
met een blauwe lengteband; 
buik ongevlekt oranjegeel tot 
-rood; in Frankrijk twee onder
soorten: 
Keel ongevlekt en buikzijde 
vrijwel steeds oranjegeel: 
T.a. alpestris [N. en 0. Frank
rijk]. 
Keel (en soms zelfs bet voorste 
gedeelte van de buik) met don
kere vlekjes en buikzijde 
meestal rood: 
T.a. apuanus [Basses Alpes en 
Alpes Maritimes]. 
Zijkant van de kop met donke
re lengtestrepen, waarvan er 
gewoonlijk een door bet oog 
loopt; huid vrijwel glad; totale 
lengte meestal niet meer dan 
lOcm: 
Triturus vulgaris vulgaris 
(kleine watersalamander) [N. 
Frankrijk]. 
Zijkant van de kop niet donker 
gestreept; huid korrelig; totale 
lengte 15 em en meer: 



Fig. 2. 
Ligging van de pa
roto'iden ( oorklie
ren) (p) bij kikkers 
en padden. 

a 

~ 
b 

Fig. 3. 
Mondholtedak 
met vomer (v) bij 
Discoglossus 
sardus (a) 
en D. pictus (b). 

Triturus cristatus cristatus 
(kamsalamander) [Noord- en 
Midden-Frankrijk]. 

KIKKERS EN PADDEN 
(ANURA) 
Ia- Vingers en tenen met eindstan

dige, ronde zuignapjes ..... 2 
I b- Geen zuignapjes aan vingers 

en tenen ................ 3 
2a - De witte buikzijde wordt van 

de groene rugzijde gescheiden 
door een zwartbruine band, die 
van boven vaak wit gezoomd is 
en in de lendenstreek een naar 
voren gerichte uitloper bezit: 
Hyla arborea arborea (boom
kikker) [geheel Frankrijk 
m. u. v. bet zuiden]. 

2b- De ~wartbruine zijstreep is 
slechts aanwezig op de kop en 
in de omgeving van de slapen: 
Hyla meridiona/is (Zuideuro
pese boomkikker) [ Zuid
Frankrijk]. 

3a - Buikzijde met sterk contraste
rende gele tot geeloranje vlek
ken op een donkere onder
grond; bovenzijde donker en 
sterk wrattig; pupil hartvor
mig, rond of driehoekig: 
Bombina variegata variegata 
(gee I buikvu urpad) [geheel 
Frankrijk]. 

3b- Buikzijde niet met een derge
lijk sterk contrasterend vlek-
kenpatroon .............. 4 

4a- Pupil verticaal, in bet voile 
Iicht streepvormig ......... 5 

4b - Pupil rond, driehoekig of hori
zontaal elliptisch, nooit een 
verticale streep vormend ... 8 

Sa- Parotoiden aanwezig (zie fig. 
2); trommelvel tenminste aan
geduid; geen groot en hard 
graafschopje op de buitenkant 
van de in planting van de eerste 
( = kleine) teen aan de achter-

poot .................... 7 
5b - Parotoiden afwezig; trommel

vel steeds onzichtbaar; op de 
buitenkant van de inplanting 
van de kleine teen is een groot, 
hard en meestal scherp graaf-
schopje aanwezig ......... 6 

6a - Graafschopje zwart: 
Pelobates cultripes (Spaanse 
knoflookpad) [Zuid-Frank
rijk]. 

6b - Graafschopje gelig: 
Pelobates fuscus fuscus (knof
lookpad) [N.O. Frankrijk]. 

7a- Trommelvel slechts zwak aan
geduid; lichaam kikkerachtig 
en achterpoten relatief lang 
(legt men een achterpoot langs 
bet -Iichaam naar voren, dan 
reikt bet hielgewricht tot voor
bij bet oog); groenige tot olijf
kleurige vlekjes op rug en flan
ken; qe eerste vinger aan de 
voorpoten slechts weinig korter 
dan de tweede: 
Pelodytes punctatus (groen
gestipte kikker) [geheel 
Frankrijk]. 

7b- Trommelvel goed zichtbaar; li
chaam meer padachtig gedron
gen en achterpoten relatief 
kort (bet hielgewricht van de 
naar voren gelegde achterpoot 
reikt niet tot voorbij bet oog); 
rug en flanken met kleine, 
apart staande, min of meer 
ronde wratjes; de eerste vinger 
aan de voorpoten is zeer kort en 
reikt slechts tot bet midden van 
de tweede vinger: 
Alytes obstetricans obstetri
cans (vroedmeesterpad) [ge
heel Frankrijk]. 

Sa- Pupil driehoekig of rondachtig 
met een naar beneden gerichte 
punt; trommelvel meestal niet 
goed zichtbaar ........... 9 

8b - Pupil horizontaal elliptisch; 



Fig.4. 
Achterpoot met 
subarticulaire (on
der het gewricht 
gelegen) knob
beltjes (sa) bij 
Bufo viridis (a) 
en B. bufo (b). 

a 
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trommelvel altijd-goed ontwik
keld en goed zichtbaar .... 1 0 

9a - Vomers recht en kort, geschei
den door een ruimte ertussen 
(fig. 3a); altijd een lichtbruine 
vlek tussen de ogen en meestal 
ook een midden op de rug: 
Discog/ossus sardus (Sardijn
se schijftongkikker) [op de lies 
d'Huyeres nabij de Zuidfranse 
kust]. 

9b - Vomers bochtig en lang, een 
accolade vormend (fig. 3b); 
lichtbruine vlek tussen de ogen 
wei of niet aanwezig: 
Discog/ossus pictus (schijf
tongkikker) [in de Pyrenees 
Orientales, niet ten noorden 
van Perpignan]. 
N.B. bij deze soort komen drie 
duidelijke kleurvormen voor: 
- · ongevlekt; rug grijsbruin, 
groenachtig of rossig 
- gevlekt; rug met grate donke
re vlekken ( chocoladebruin tot 
okergeel) met een bleekgele 
rand 
- gestreept;. rug met drie oker
gele strepen die samenkomen 
op de snuit; grondkleur bruin. 

1 Oa - Sterk ontwikkelde parotoYden 
(vgl. fig. 2); huid wrattig .. 11 

1 Ob - Geen parotoYden; huid glad 14 
11 a - Bovenzijde grijs tot olijfbruin 

met duidelijk gescheiden land
kaartachtige greene vlekken; 
subarticulaire knobbeltjes en
kelvoudig (fig. 4a): 
Bufo viridis viridus (greene 
pad) [N.O. Frankrijk]. 

b 

11 b - Bovenzijde grijs tot bruin met 
in elkaar overlopende donkere 
of Iichte vlekken; subarticulai
re knobbeltjes dubbel (fig. 4b) 
...................... 12 

12a - Gele lengtestreep midden over 
de rug: 
Bufo calamita (rugstreeppad) 
[geheel Frankrijk]. 

12b - Rug zonder gele lengtestreep . 
• •••••••••• 0 •••••••••• 13 

13 - Bufo bufo (gewone pad); in 
Frankrijk twee ondersoorten: 

13a - Volwassen dieren met stekelige 
wratten: 
B.b. spinosus [mediterraan 
Frankrijk]. 

13b- Volwassen dieren zonder ste
kelige wratten: 
B. b. bufo [rest van Frankrijk]. 

14a - Grondkleur van de rug meestal 
groen; geen donkere slaapvlek
ken; bij de mannetjes in de 
mondhoeken kwaakblazen . 15 

14b - Grondkleur van de rug nooit 
groen; over bet trommelvel ver
loopt een brede donkere slaap
band; nooit uitwendig zichtba-
re kwaakblazen .......... 17 

15 - Rana esculenta complex 
(groene kikkers): binnen dit 
complex komen een drietal 
'soorten' voor, die op grond van 
uitwendige kenmerken moei
lijk onderscheiden kunnen 
worden; de hieronder gegeven 
determina tiekenmerken zullen 
dan ook niet altijd tot een juiste 
determinatie leiden. Slechts R. 
ridibunda onderscheidt zich 
vrij duidelijk van de andere 
twee, dus de onderscheidsken
merken tussen R. esculenta en 
R. lessonae zijn het zwakste. 

15a - Achterzijde van de dijen licht
grijs, olijfgrauw gemarmerd; 
metatarsaalknobbel van de 
eerste teen van de achterpoot 



zwak ontwikkeld (zacht, vlak 
en stomp) en hoogstens 113 tot 
2 I 5 maal zo lang als deze teen 
(fig. Sa); achterpoten relatief 
lang (bij volwassen dieren!): 
legt men een achterpoot langs 
bet lichaam naar voren, dan 
reikt bet hielgewricht tot voor
bij de snuitpunt; mannetjes in 
de voortplantingstijd niet gelig: 
Rana ridibunda (meerkikker) 
[Zuid-Frankrijk]. 

b 15b- Achterzijde van de dijen gelig, 
zwartbruin gemarmerd; meta

c 

Fig. 5. 
Vorm en grootte 
van de metatar
saal-( midden
voets-) knobbel 
(m) van de eerste 
teen van de achter
poot van 
Rana ridibunda 
(a) 
R. esculenta(b) 
en R. lessonae (c). 
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tarsaalknobbel van de eerste 
teen forser ontwikkeld (hard, 
boger en scherper naar voren 
springend) en ongeveer half zo 
lang (tot ruim half zo lang) als 
deze teen (fig. 5b en 5c); ach
terpoten relatief korter: hielge
wricht reikt hooguit tot even 
voorbij bet oog; mannetjes in 
voortplantingstijd gelig op kop 
en rug ................. 16 

16a - Metatarsaalknobbel duidelijk 
zichtbaar en ongeveer half zo 
lang als de eerste teen (ruim 
1 I 3 - 1 I 2 maal zo lang, vgl. fig. 
5b): 
Rana esculenta (groene kik
ker) [geheel Frankrijk, waar
schijnlijk m.u.v. bet uiterste 
zuiden]. 

16b- Metatarsaalknobbel groat en 
hard en vrijwel altijd meer dan 
half zo lang als de eerste t~en 
(tot 2 I 3 maal zo lang, vgl. fig. 
5c): 
Rana lessonae (kleine groene 
kikker) [geheel Frankrijk 
m.u.v. bet uiterste zuiden]. 

17a- Achterpoten erg lang: legt men 
een achterpoot langs bet li
chaam naar voren, dan reikt 
bet hielgewricht tot aan of 
voorbij de punt van de snuit 18 

17b - Achterpoten niet opvallend 

lang: legt men een achterpoot 
langs bet lichaam naar voren, 
dan reikt bet hielgewricht niet 
tot de snuitpunt ......... 19 

18a - Trommelvel vrijwel even groat 
als bet oog; metatarsaalknob
bel a an de. eerste teen van de 
achterpoot groot; keel witach
tig van kleur: 
Rana dalmatina (springkik
ker) [geheel Frankrijk]. 

ISh- Trommelvel kleiner dan bet 
oog; meta tarsaalknobbel aan 
de eerste teen hoogstens 113 
van de lengte van de eerste 
teen; keel danker met een 
Iichte lengtestreep over bet 
midden: 
Rana iberica (Spaanse kikker) 
[ volgens sommige auteurs zou 
deze soort ook in de Pyreneeen 
en dus eventueel in Frankrijk 
voorkomen]. 

19a- Metatarsaalknobbel aan de 
eerste teen van de achterpoot 
groot en hard, Ianger dan de 
helft van deze teen; buik vrij
wel ongevlekt; midden over de 
rug vaak een okerkleurige 
lengteband: 
Rana arva/is arva/is (heikik
ker) [N.O. Frankrijk]. 

19b- Metatarsaalknobbel van de 
eerste teen van de achterpoot 
klein en zacht, altijd korter dan 
de helft van deze teen; buik 
meestal donker gevlekt en vrij
wel nooit een lengtestreep mid-
den op de rug ........... 20 

20 - Rana temporaria (bruine kik
ker); in Frankrijk twee onder
soorten: 

20a - Vomertanden klein en ge
plaatst in twee dicht bij elkaar 
staande groepjes, die tot tussen 
de palatina reiken (fig. 6a); 
achterpoten relatief kart; rug
en flankkleur zeer variabel, 



v 

a 

Fig.6. 
Mondholtedak 
met vomertand
groepen ( v) en 
palatina (p) bij 
Rona t. 
temporaria (a) 
en Rana t. 
honnorati (b). 

Fig. 7. 
Larvan van 
Euproctus asper 
(a), 
Salamandra 
salamandra (b), 
Triturus cristatus 
(c), 
Triturus alpestris 
(d) en 
Triturus vulgaris 
(e). 
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20b-

b 

vaak bruinrood en meestal met 
donkere vlekken; in de liezen 
vaak een groenige kleur: · 
R.t. temporaria [gebeel 
Frankrijk m.u.v. Basses Alpes 
en uiterste zuiden]. 
Vomertanden vrij groot en ge
plaatst in twee verder van el
kaar staande groepen, die 
meestal v66r de palatina staan 
en booguit een weinig daartus
sen reiken (fig. 6b); acbterpo
ten relatief lang en altijd v.oor
zien van duidelijke bruine 
dwarsbanden (zoals bij 
Rana dalmatina); rug- en 
flankkleur meestal vaalgrijs 
tot witgrijs en ongevlekt; geen 
groenige kleur in de liezen: R. t. 
honnorati [Basses Alpes]. 

LARVEN 
Deze tabel is slecbts van toepassing op 

ven kent) en de levendbarende soort 
Sa/ amandra atra. 

1 a - Aan weerszijden van de kop 
veervormige kieuwtakken .... 

. . . . . . . . . . . Salamanders 2 
1 b - Geen uitwendige kieuwen ... 

. . . . . . . Kikkers en padden 8 
2a - De dorsale vinzoom begint pas 

acbter bet midden van de rug 
(fig. 7a); staartpunt altijd af
gerond: 
Euproctus as per 

2b - De dorsale vinzoom begint 
minstens op bet midden van de 
rug, meestal zelfs daarv66r; 
staartpunt spits of afgerond of 
uitlopend in een draadje .... 3 

3a- Staartpunt afgerond (fig. 7b); 
steeds een gelige vlek aan bet 
beginpunt van de poten: ~ 
Salamandra salamandra 

3b- Staartpunt anders (fig. 7c-e) 4 
4a - Staart in een lange draadvor

mige punt uitlopend (fig. 7c) 5 
4b- Staart boekig eindigend of ge- · 

leidelijk toegespitst (fig. 7d-e) 

5a-
........................ 6 
Huid zonder groenige glans; 
iedere flank met 15 a 16 rib
benrimpels en 9 a I 0 rim pels op 
de buikzijde: 
Triturus cristatus 

goed ontwikkelde, niet te jonge larven 5b -
(bijv. bij salamanderlarven moeten 

H uid met groenige glans; iede
re flank met 12 a 13 ribbenrim-

reeds vier duidelijke poten aanwezig 
zijn). Niet opgenomen zijn de in grot-
ten levende soort Hydromantes itali-
cus (die geen in bet water levende lar- 6a -

b 

~~ 
~ 

pels en 7 a 8 rim pels op de buik
zijde: 
Triturus marmoratus 
De staartpunt eindigt plotse-

c 
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Fig. 8. 
Buikzijde van 
de larven van 
Bombina (a), 
Discog/ossus (b) 
en 
Alytes (c). 

ling in een punt, die bijna een 
rechte hoek vormt en voorzien 
is van een klein stekelpuntje 
(fig. 7d); lengtedoorsnede van 
bet oog ongeveer even groat als 
de afstand tussen de neusga
ten: 
Triturus a/pestris 

6b- Staart geleidelijk versmald, 
waardoor de staartpunt een 
scherpe hoek vormt ( waarvan 
de punt soms wei lichtelijk 
af gerond is); lengtedoorsnede 
van bet oog grater dan de 
afstand tussen de neusgaten . 7 

7 - De resterende salamanderlar
ven zijn vrij lastig van elkaar te 
onderscheiden; de onderstaan
de kenmerken geven dan ook 
meestal geen betrouwbare de
termina tie. 

7 a - Lengtediameter van bet oog 
ongeveer even groot als, tot zel
den iets grater dan, de afstand 
tussen neusgat en oog; afstand 
tussen de neusgaten altijd klei
ner dan die tussen neusgat en 
oog; de dorsale vinzoom begint 
nabij de nek: 
Triturus vulgaris 

7b - Lengtediameter van bet oog al
tijd grater dan de afstand tus
sen neusgat en oog; afstand 
tussen de neusgaten vrijwel 
even groat als die tussen neus
ga t en oog; bet begin van de 
dorsale vinzoom ligt nooit in de 
omgeving van de nek: 
Triturus helveticus 

Sa- Kieuwopening aan de buikzij-
de ..................... 9 

Sb - Kieuwopening op de linker-
flank .................. 13 

9a- Kieuwopening precies midden 
op bet lichaam (fig. Sb); staart 
relatief lang (meer dan 1,5 
keer de lichaamslengte) en 
staartvinzoom relatief laag 

(staart 3,5 a 4 keer zo lang al~ 
hoog); over bet gehele lichaam 
een haarnetvormige zwarte 
pigmentatie ............. 10 

9b- Kieuwopening niet precies op 
bet midden van de buik (fig. Sa 
en c) .................. II 

lOa- Slechts op de lies d'Huyeres; 
onderranden van de kaak niet 
parallel: 
Discoglossus sardus 

1 Ob - Slechts in de Pyrenees Orien
tales ten zuiden van Perpignan; 
onderranden van de onderkaak 
parallel: 
Discoglossus pictus 

11 a - Kieuwopening v66r bet midden 
van de buik (fig. Sc); staartvin
zoom relatief hoog (staart 
slechts 2,6 a 3,5 keer zo lang 
als hoog); staartzoom zonder 
een netwerk van zwarte 
lijntjes: 
Alytes obstetricans 

11 b - Kieuwopening achter bet mid
den van de buik (fig. Sa); 
staartzoom met een fijn net
werk van zwarte lijntjes; larven 
vaak rossig van kleur met brui
ne vlekken op de bovenste de
len: 
Bombina variegata 

12a - Anale opening precies midden 
onder bet lichaam bij de aan
hechting van de staart .... 13 

12b - Anale opening rechts van de 
staartzoom gelegen ....... IS 

13a - Kieuwopening naar achteren 
en rugwaarts gericht; staart
punt spits of afgerond; boven
ste lippentanden in vier of vijf 
vaak onderbroken rijen (fig. 
9) .................... 14 

13b- Kieuwopening recht naar ach
teren gericht; staartpunt altijd 
afgerond; bovenste lippentan
den in twee, onderste in drie 
rijen (fig. 1 0) ........... 16 



Fig.9. 
Mondveld van 
de larven van 
Pelodytes 
punctatus {a) 
en Pelobates 
fuscus(b). 

Fig.IO. 
Mondveld van 
de larven van 
Bufo ca/amita {a) 
en Bufo bufo {b). 

14a - Staartpunt afgerond; de rand 
van bet mondveld slechts aan 
de zijkanten en onderaan met 
papillen bezet (fig. 9a); lippen
tanden zowel hoven als onder 
de mond in vier of vijf rijen (fig. 
9a): 
Pelodytes punctatus 

I4b - Staartpunt spits; de rand van 
bet mondveld aan aile zijden 
met papillen bezet m.u.v. een 
klein gedeelte bovenaan (fig. 
9b); lippentanden aan de on
derzijde in verscheidene, on
derbroken, kleine schuine rijen 
(fig.9b) ............... 15 

I5a - Staart 1,5 a 2 keer zo lang als 
bet lichaam en sterk gevlekt: 
Pelobates fuscus 

15b- Staart hoogstens 1,5 keer zo 
lang als bet lichaam en yrijwel 
ongevlekt: 
Pelobate~ cui tripes 

16a- De tweede rij lippentanden ho
ven de mondopening ( = vlak 
hoven de mond) in bet midden 
met een grote onderbreking 
(fig. iOa); mond veel smaller 
dan de afstand tussen de ogen: 
Bufo calamita 

16b- De tweede rij lippentanden ho
ven de mond met slechts een 
kleine onderbreking (fig. lOb)'; 
mond minstens ongeveer even 
breed als de afstand tussen de 
ogen .................. 17 

I 7 a - Kleur van hoven zwart, van 
onderen grijs; afstand tussen 
de ogen dubbel zo groot als die 
tussen de neusgaten: 
Bufobufo 

I 7b - Kleur van hoven grijs, van on
deren wit; afstarid tussen de 
ogen I ,5 keer zo groot als die 
tussen de neusgaten: 
Bufo viridis 

I8a - De dorsale vinzoom begint 
praktisch tussen de ogen; ogen 

sterk opzij geplaatst, zodat ze 
zowel vanaf de bovenzijde als 
vanaf de onderzijde te zien 
zijn; staart in een lange scherpe 
punt eindigend; de papillen
krans rondom bet mondveld 
van hoven onderbroken (fig. 
lla); bovenste lippentanden in 
twee, onderste in drie rijen (fig. 
11a) .................. 19 

18b- De dorsale vinzoom begint 
hoogstens pas vanaf bet mid
den van de rug; ogen vrij hoog 
geplaatst, zodat ze vanaf de 
bovenzijde wei maar vanaf de 
onderzijde niet zichtbaar zijn; 
de gehele bovenzijde van bet 
mondveld zonder papillen-
krans (fig. 11 b) .......... 20 

19a - Het gespierde deel van de 
staart is niet gepigmenteerd of 
slechts Iicht gevlekt of achter
aan met een kort donker 
streepje; de tweede lippentan
denrij hoven de mond met 
slechts een kort-e onderbreking 
in bet midden (fig. lla): 
Hyla arborea 

I9b - Het gespierde deel van de 
staart van hoven en van onde
ren met een donkere pigment
band; de tweede lippentanden
rij hoven de mond met een bre
de onderbreking in bet midden: 
Hyla meridiana/is · 

20a - Staartpunt stomp of afgerond 
...................... 21 

20b - Staartpunt scherp ........ 23 
21 a - Staartpunt stomp, doch niet 

geheel afgerond; afstand tus
sen de ogen slechts weinig gra
ter dan die tussen de neusga
ten; staart nauwelijks meer 
dan 1 ,5 keer de lichaams
lengte; hoven de mond meestal 
slechts twee lippentandenrijen, 
onder de mond meestal slechts 
drie: 



® 
a 

.e 
Fig. 11. 
Mondveld van 
de larven van 
Hyla arborea (a) 
en Rana 
dalmatina (b). 

a 

b 

Fig. 12. 
Bovenaanzicht van 
de 1arven van 
Rana esculentaf 
lessonae (a) 
en Rana ridibunda 
(b). 

Rana arva/is 
21 b - Staartpunt duidelijk gebeel af

gerond; afstand tussen de ogen 
minstens I ,5 keer de afstand 
tussen de neusgaten; meer lip
pentandenrijen hoven en onder 
de mond ............... 22 

22a - Afstand tussen de ogen onge
veer I ,5 keer de afstand tussen 
de neusgaten: 
Rana temporaria 

22b - Afstand tussen de ogen onge
veer 2 keer de afstand tussen de 
neusgaten: 
Rana iberica 

23a - Lippentandenrijen hoven de 
mond in drie, vier of vijf rijen, 
onder de mond in vier rijen (fig. 
I I b); midden op de bovenkaak 
meestal een duidelijke verdik
king (fig. lib): 
Rana dalmatina 

23b- Lippentandenrijen hoven de 
mond in twee of drie rijen, 
onder de mond in drie rijen 24 

24a - Afstand tussen de ogen hoog
stens dubl;>el zo groot als die 
tussen de neusgaten; licbaam 
van hoven gezien elliptiscb van 
vorm (fig. 12a): 
Rana escu/enta, 
Rana lessonae 

24b- Afstand tussen de ogen meest
al meer dan dubbel zo groot als 
die tussen de neusgaten; li
cbaam van hoven gezien peer
vormig, van acbteren breder 
dan van voren (fig. 12b): 
Rana ridibunda 

EIEREN 
Niet opgenomen zijn de genera Hy
dromantes (de eieren worden niet in 
water afgezet, docb gewoonlijk in 
vocbtige rotsspleten e.d., meestal in 
grotten) en Salamandra (ovovivipaar 
of vivipaar). 

1 a - Eieren een voor een afgezet . 2 

I b- Eieren afgezet in snoeren of 
strengen, grote geleiklompen 
of kleine, soms erg losse 
kluitjes ................. 4 

2a - Eieren een voor een vastge
plakt aan plantedelen; gewoon
lijk is bet betreffende plante
deel (meestal een blaadje) om 
bet ei been gekromd; eikapsel 
Ianger dan breed .......... 3 

2b - Eieren een voor een vastge
plakt aan de onderzijde van 
stenen in stromend water (van 
bergbeekjes): 
Euproctus asper 

3a - Eieren bleek geelwit of groe
nig; eidiameter ca. 2 mm, dia
meter van bet eikapsel 4,5 a 5 
mm: 
Triturus cristatus en 
Triturus marmoratus 

3b- Eieren bleek bruinig, grijs
bruin of grijs van hoven, wittig 
van onderen; eidiameter ca. 1 ,5 
mm; diameter van bet eikapsel 
2 a 3 mm: 
Triturus alpestris, 
T. helveticus en 
T. vulgaris 

4a - Eieren in snoeren of strengen 5 
4b - Eieren in grote geleiklompen of 

kleine, soms losse kluitjes .. 10 
Sa - Eisnoeren om de acbterpoten 

van bet mannetje gewikkeld; 
eieren gelig van kleur; tussen 
de eieren snoer sterk versmald: 
Alytes obstetricans 

5b- Eisnoeren in bet water op de 
bodem of tussen en om water-
planten ................. 6 

6a- Eieren in 6-8 em lange, 1-2 em 
dikke strengen, die stevig vast
geplakt zitten om in bet water 
zwevende plantedelen: 
Pe/odytes punctatus 

6b- Eieren in aanzienlijk langere 
snoeren of strengen en ook niet 
zo stevig om plantedelen vast-



geplakt ................. 7 Hyla arborea en 
7a- Eieren in onregelmatige, 1-2 Hyla meridionalis 

em dikke en tot 50 em lange, lib- Eieren in kleine losse kluitjes, 
vrij losse strengen; eidiameter waaromheen vaak ook enkele 
1,5-2,5 mm: losse eieren ............. 12 
Pelobates cui tripes en 12a- Eieren klein ( eidiameter 1 a 2 
Pelobates fuscus mm, diameter van een eikapsel 

7b- Eieren in overal even dikke, 50- 3 a 4 mm, hooguit 6 mm); 
200 em lange snoeren; eidia- zwart van hoven en Iichter van 
meter 1-2 mm ............ 8 onderen; in zeer 1osse kluitjes 

8a- Eisnoeren meestal korter dan 1 (meestal met een aantal losse 
meter; eieren in de eisnoeren eieren daaromheen), die vaak 
vnl. een voor een achter elkaar; een een ei dik laagje vormen op 
eieren zwart met grijzige of de bodem, of aan bet waterop-
wittige vlekjes; eidiameter 1,0 pervlak drijven; soms ook aan 
-1,5 mm: waterplanten: 
Bufo calamita Discog/ossus pictus en 

8b- Eisnoeren meestallanger dan 1 Discog/ossus sardus 
meter; eieren in de eisnoeren 12b- Eieren groter ( eidiameter ca. 2 
vrijwel nergens een voor een mm, diameter van een eikapsel 
achter elkaar ............ 9 ca. 7 mm); bruin van hoven en 

9a- Eisnoeren ongeveer even dik Iichter van onderen; in kleine 
als een potlood; eieren liggen in losse trosjes (ca. 15 eieren per 
de eisnoeren enigszins alterne- trosje en vaak met enkele losse 
rend in twee tot vier rijen; eie- eieren daaromheen) die meest-
ren geheel zwart; eidiameter al vastgeplakt zijn aan water-
1,5-2,0 mm: planten maar soms ook los op 
Bufobufo de bodem liggen: 

9b- Eisnoeren steeds dunner dan Bombina variegata 
een potlood; eieren liggen onre- 13a- Eieren van onderen gelig, van 
gel rna tig gerangschikt in de hoven bruinzwart; vrij in bet 
eisnoeren; eieren donker bruin- water zinken ze altijd ..... 14 
achtig; eidiameter 1 ,0 - 1 ,5 13b- Eieren nooit gelig van kleur; 
mm: vrij in het water kunnen ze drij-
Bufo viridis ven of naar de bodem zinken . 

lOa- Eieren in kleine trosjes of klei- ...................... 15 
ne, soms erg losse kluitjes .. 11 14a- Eidiameter vrijwel steeds gro-

lOb- Eieren in grote geleiklompen . ter dan 1 mm: 
...................... 13 Rana esculent a en 

11a- Eieren in kleine geleiklompjes Rana lessonae 
van kers- tot walnootgrootte, 14b- Eidiameter vrijwel nooit groter 
vastgeplakt aan in het water dan 1 mm: 
staande planten of naar de b.o- Rana ridibunda 
dem geza~t; eieren geela.chtig, 15a- Eiklompen blijven drijven; eie-
slechts van "boven wat bruin- ren bijna geheel zwart; eidia-
achtig grijs; eidiameter hoog- meter 2 - 3 mm: 
stens 1 ,5 mm; diameter van een Rana temporaria 

132 eikapsel 3-4 mm: 15b- Eiklompen zinken ........ 16 
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16a - Eieren van hoven zwart tot 
bruinzwart van kleur, welke 
kleur vrij duidelijk afgegrensd 
is van de Iichte onderkant .. 17 

16b- Eieren vrijwel geheel zwart, 
slechts van onderen iets Iichter; 
eidiameter 2 - 3 mm: 
Rana iberica 

1 7 a - Eieren van hoven diepzwart, 
van onderen wit; eidiameter 2-
3mm: 
Rana dalmatina 

1 7b - Eieren van hoven bruinzwart, 
van onderen vuilwit; eidiame
ter 1,5-2 mm: 
Rana arvalis 

VERSCHILLEN TUSSEN 
DESEKSEN 
Salamanders: 
Euproctus as per: 
<S<S : cloacale papil rondachtig en vast 

aan de staartwortel; cloaca-ope
ning lang en in de lengte gelegen; 
staart relatief kort en dik. 

99 : cloacale papil konisch en van ach
teren los van de staartwortel; clo
aca-opening rimpelig en naar 
achteren gericht; staart miustens 
even lang als kop +romp; meest
al verloopt de oranje buikkleur 
ook over de onderzijde van de 
staart. 

Hydromantes ita/icus: 
<S<S : de cloacaspleet ( een enkelvoudige 

lengtestreep) ligt meer naar ach
teren dan bij de 99; ook hebben de 
mannetjes een ovale klier onder 
de kin, die echter slechts in de 
voortplantingstijd duidelijk zicht
baar is. 

Sa/amandra atra: 
<S<S: slanker van bouw en verdikte clo

acalippen. 
Salamandr.a salamandra: 
<S<S : slanker en korter van bouw en 

daardoor relatief langere poten; 
twee paar verdikte cloacalippen. 

99 : slechts een paar verdikte cloaca
lippen. 

Triturus: 
<S<S : bet geslachtsonderscheid bij de 

Triturus-soorten is erg duidelijk 
in de voortplantingstijd ( = wa
terfase), doch minder duidelijk in 
de landfase; toch hebben de <S<S 
ook in de landfase altijd aanzien
lijk dikkere cloacalippen. 

Triturus alpestris: 
<S<S : lichaamsdoorsnede min of meer 

rechthoekig; iri waterfase met een 
duidelijke rugzoom en met op de 
flanken een Iichte, blauwige band 
met onregelmatige zwarte vlek
jes; keel ongevlekt. 

99 : lichaamsdoorsnede min of meer 
rond; ook in de waterfase zonder 
rugzoom; rugzijde met donkere 
vlekken, flanken van onderen 
bleekoranje met zwarte vlekken 
met een wit centrum; keel meest
al gevlekt. 

Triturus cristatus: 
<S<S: in waterfase met een hoge getan

de kam op de rug, die hoven de 
achterpoten ophoudt, waarna de 
minder getande staartvinzoom 
begint; altijd veel dikkere cloaca
lippen. 

99 : nooit een getande rugkam; clo
acalippen altijd veel kleiner; vin
gers en tenen altijd veel korter 
dan bij de <S<S. 

Triturus helveticus: 
<S<S : lichaamsdoorsnede min of meer 

recbtboekig; acbterpoten zwart 
en in waterfase met zwemvliezen 
tussen de tenen; dan ook een dui
delijk draadje aan bet uiteinde 
van de staart. 

99 : licbaamsdoorsnede min of meer 
rond; achterpoten bruin err nooit 
met zwemvliezen; in waterfase 
hoogstens met een rudimentair 
draadje aan bet staartuiteinde; 
rugvlekken min of meer samen-
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vloeiend tot donkere gebiedjes; in 
de landfase vaak met een bruin ro
de rugband. 

Triturus marmoratus: 
1313: ih waterfase met een boge, ge

g"lfde rugvinzoom, die hoven de 
acbterpoten onderbroken is; de 
rugvinzoom is voorzien van dui
delijke witte of groene dwarsban
den; in de landfase blijft een stevi
ge dorsale vouw van de rugvin-

• zoom zicbtbaar. 
22: in waterfase met een slecbts lage, 

ongegolfde rugvinzoom met niet 
zulke felle kleuren; in de landfase 
zonder zicbtbare resten van de 
rugvinzoom. 

Triturus vulgaris: 
1313 : in waterfase met een boge, getan

de rugkam, die zonder onderbre
king overgaat in de bovenaan 
eveneens getande staartvinzoom; 
altijd met sterk verdikte cloaca
lippen. 

22 : in waterfase met een ongetande 
rug- en staartvinzoom; altijd on
verdikte cloacalippen. 

Kikkers en padden: 
Alytes obstetricans: 
1313 : relatief lange acbterpoten: legt 

men een acbterpoot langs bet 
licbaam naar voren dan reikt bet 
bielgewricbt tot aan bet trommel
vlies. 

22 : bielgewricbt reikt booguit tot de 
scbouder. 

Bombina variegata: 
1313 : dikkere voorpoten; in de voort

plantingstijd zwarte copulatie
borstels op de binnenzijde der 
vingers, op de binnenzijde van de 
tweede, derde en vierde teen en 
ook wei langs de binnenzijde der 
voorpoten. 

22 : nooit copulatieborstels. 
Bufobufo: 

1313 : dikkere voorpoten; langere acb
terpoten: legt men een acbterpoot 
langs bet licbaam naar voren dan 
reikt bet bielgewricbt meestal tot 
bet oog; in de voortplantingstijd 
met bruinzwarte copulatiewrat
ten op de binnenzijde der vingers; 
buikkleur gelig. 

22 : bet bielgewricbt reikt nauwelijks 
tot het trommelvlies; buik grijs, 
groenig of rossig; iris vaak rood. 

Bufo ca/amita: . 
1313: dikkere voorpoten; langere acb-

. terpoten: legt men een acbterpoot 
langs bet licbaam naar voren dan 
reikt bet bielgewricbt tot voorbij 
de oksel; in de voortplantingstijd 
met bruine copulatiewratten op 
duim en wijsvinger; keel blauwig 
of paarsig grijs m~t 1 a 2 mm gro
te bruinzwarte vlekken. 

22 : bielgewricbt reikt booguit tot de 
oksel; keel wittig en zonder of met 
slecbts enkele kleine donkere 
vlekjes. 

Bufo viridis: 
1313 : relatief langere acbterpoten: legt 

men een acbterpoot langs bet 
licbaam naar voren dan reikt bet 
bielgewricbt tot voorbij de ogen. 

22 : bielgewricbt reikt niet tot de 
ogen. 

Discoglossus pictus en D. sardus: 
1313 : zwemvliezen reiken tot balverwe

ge de tenen; in de voortplanting
stijd ( = bijna bet gebele jaar!) 
zwarte copulatiewratten op de 
duim en soortgelijke papillen op 
keel, buik, binnenzijde der dijen 
en op bandpalmen tot aan bet 
begin der vingers. 

22 : zwemvliezen slecbts tussen de ba
sis der tenen en nooit copulatie
wratten. 

Hyla arborea en H. meridiona/is: 
1313 : donkere, gladde keel. 
22 : bleekwitte, korrelige keel. 
Pelobates cui tripes en P. fuscus: 
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oo: met een grote, elliptische, verhar-
de klier op de bovenarmen. 

22: geen verharde bovenarmklier. 
Pelodytes punctatus: 
oo : keel violet; bruinige of zwarte 

korreling op de binnenzijde der 
tenen, op keel, buik en dijen; gro
te violette copulatieborstels op de 
twee binnenste vinkers, de bin
nenzijde van onder- en bovenar
men en aan weerszijden op de 
borst. 

22: keel creme. 
Rana arvalis: 
oo : dikkere voorpoten; zwemvliezen 

rei ken tot 2 J 3 van de tenen; in de 
voortplantingstijd grote, grijs
zwarte copulatiewratten op de 
duimen. 

22 : zwemvliezen reiken tot de helft 
der tenen. 

Rana dalmatina: 
oo : dikkere voorpoten en grotere 

zwemvliezen; in de voortplanting
stijd grijzige copulatiewratten op 
de duimen. 

22 : altijd Iichter van kleur; buikzijde 
donkerrood gepigmenteerd ~n 
met driehoekige gele vlekken op 
bet uiteinde van de voorpoten. 

Rana esculenta en R. lessonae: 
oo : kleiner en met een huidplooi ( = 

kwaakblaas) onder de mondhoek; 
in de voortplantingstijd met grij
zige copulatiewratten op de dui
men; ze zijn dan ook vaak gelig 
van kleur op de kop en de voorste 
delen van rug en flanken. 

22: forser en zonder huidplooi onder 
de mondhoeken. 

Rana iberica: 
oo : dikkere voorpoten en in de voort

plantingstijd slechts weinig ont
wikkelde, bruinige copulatie
wratten op de duimen. 

22: nooit copulatiewratten. 
Rana ridibunda: 
als bij R. esculenta (oo echter nooit 

gelig). 
Rana temporaria: 
oo : veel dikkere voorpoten; in de 

voortplantingstijd met grote 
zwarte copulatiewratten op de 
duimen en met een Iichte paars
blauwe keel. 

22: relatief dunne voorpoten. 

NAWOORD 
Deze ta bel is samengesteld a an de 
hand van tabellen en beschrijvingen in 
de genoemde werken. Ook de ge
bruikte figuren zijn aan deze werken 
ontleend. Bij de keuze van de opgeno
men soorten en ondersoorten heb ik 
mij strikt beperkt tot de dieren die 
voorkomen op bet vasteland van 
Frankrijk en op de nabij de Franse 
kusten gelegen eilandjes. De herpeto
fauna van Corsica is hierin dus niet 
opgenomen, zie daarvoor STRIJBOSCH 

( 1985). 
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Bois de Mayenne, 
vindplaats van 
T. helveticus en 
S. salamandra. 
Foto: L.G. Vos. 

Een lang weekend in Mayenne 

IN LEIDING 
Met een groepje Lacerta-leden hebben 
we sinds enige jaren de gewoonte om in 
het voorjaar een uitstapje in de ons 
omringende Ianden te maken om rep
tielen en amfibieen te bekijken en 
indien mogelijk te fotograferen. In 
1985 bezochten we van 15 tot en met 
18 mei het gebied rond het Franse 
stadje Mayenne. Mayenne ligt in Bre
tagne aan de gelijknamige rivier, zo' n 
honderd kilometer van de kust. Het 
omringende land is heuvelachtig met 
verspreid op de steilere hellingen klei
ne en grote bospartijen, waarin beken 
ontspringen, die het water afvoeren 
naar de rivier de Mayenne. 
Het boerenbedrijf is gemengd, maar 
met duidelijk meer veeteelt dan akker
bouw. Opvallend zijn de bijna overal 
aa nwezige houtwallen en het grate 

aantal drinkpoelen. Wij bezochten 
achtereenvolgens de omgeving van de 
camping, het Bois de Mayenne en het 
Bois de Bourgon. 

CAMPING EN OMGEVING 
Op de eerste dag na aankomst hebben 
we de omgeving van de camping ver
kend. De camping.ligt aan de rand van 
de stad 1angs de rivier in een wei1and 
omzoomd door enkele bomen. Achter 
de camping rijst een steile, beboste hel
ling op. Deze helling ligt op het zuid
oosten. Naast de camping ligt een ver
waarloosd, betegeld zwembad met 
bladeren op de bodem en drijvende 
plukken draadalg. Bij onze avondwan
deling troffen we in het zwembad twee 
zwemmende vroedmeesterpadden 
(Alytes obstetricans) aan. 
Hoger op de helling zat een roepend 
vroedmeesterpadje. Larven die we 
vonden konden we niet met zekerheid 
determineren. We vermoeden dat deze 
van de gewone pad (Bufo bufo) of de 
springkikker (Rana dalmatina) wa
ren, omdat we deze soorten hager op 
de helling in een klein weiland aantrof
fen. Een eindje van het zwembad aan 
de voet van de helling bij een omgeval
len boom en een paar rotsblokken 
zagen we smaragdhagedissen (Lacer
ta viridis) en later ook nog hager op de 
helling een muurhagedis (Podarcis 
muralis) . Yolgens een Fransman die 
naast ons kampeerde en deze camping 



Bois de Mayenne, 
vindplaats van 
P. muralis en · 
L. viridis. 
Foto: C. v. Oort. 

Rana dalmatina. 
Foto: C. v. Oort. 

regelmatig bezocht, moeten er ook nog 
twee soorten slangen voorkomen. He
laas hebben wij bij de camping geen 
slangen gezien. 

BOIS DE MA YENNE 
Bois de Mayenne is een groot bosge
bied op een noord-zuid lopende heu
velrug. Het bos wordt omringd door 
met houtwallen omzoomde weilanden 
en enkele maisvelden. In het bos ont
springen talrijke beekjes. Op de heen
weg ontbeten we op zo'n met houtwal-

len omzoomd weiland. Om ons heen 
hoorden we talrijke vogels, onder an
dere de wielewaal. Een van de hout
wallen eindigde in een met gras en bra
men begroeid heuveltje met ook vee) 
verdroogd gras, waarop we zeker twin
tig levendbarende hagedissen (Lacer
ta vivipara) hebben gezien. De dieren 
Iieten zich goed benaderen en fotogra
feren. In deze groep zagen we volwas
sen dieren en eenjarige. Wandelend 
langs deze houtwal zag een van ons 
nog een hazelworm (Anguis fragi/is) 
wegschieten. 
De volgende stop lag midden in het 
bos. Hier hebben we de auto achterge
laten en zijn lopend verder gegaan. 
Hier en daar werden een aantal veel
belovende stenen omgedraaid. Oat 
had succes. V rijwel onmiddellijk von
den we een mannetje en een paar ste
nen verder een vrouwtje van de vuur
salamander (Salamandra salaman
dra). Verder lopend bereikten we een 
beek, die we een eind stroomafwaarts 
volgden. Overal waar langzaam stro
mende gedeelten voorkwamen vonden 
we larven van de vuursalamander. Op 
een plaats waar de beek een pad krui
ste, vonden we ze, in een karrespoor 
met mos in een wat dieper gedeelte 
met langzaam stromend water, zelfs in 
zeer grote aantallen (minstens vijftig). 
In dit karrespoor vonden we ook nog 
een tiental vinpootsalamanders ( Tri
turus helveticus). Op een open plaats 
in het bos met vee) hoogopgaand gras 
zagen we vier levendbarende hagedis
sen. 
Op de terugweg naar de camping zijn 
we in een boog rond Mayenne gereden 
om nog wat van de omgeving te zien. 
Daarbij kwamen we langs een vijve,r 
met helder water en een dichte be-. 
groeiing, zowel in het water als langs 
de oevers. Bij onze nadering doken 
overal groene kikkers (Rana esculen
ta-complex) in het water. Ofschoon 
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het water vrij helder was, waren er 
aanvankelijk geen salamanders te 
zien. Wei waren van veel waterplanten 
de bladeren dubbelgevouwen. De sala
mandereieren die tussen deze bladeren 
gevouwen zaten, konden aileen van de 
kamsalamander (Triturus cristatus) 
of de marmersalamander (Tricurus 
marmoratus) zijn. Deze eieren zijn 
vrij groot met een vrijwel witte kern. 
Wat later hebben we een paartje vol
wassen kamsalamanders gevonden. 
Het mannetje hebben we op de foto 
vastgelegd. 

BOIS DE BOURGON 
De derde dag bezochten we een kleiner 
bosgebied. Een beboste heuvel om
ringd door verwaarloosd boerenland, 
brede ruige houtwallen en moerassige 
weilanden met enkele drinkpoelen. Te
gen de bosrand bij het beekdallag een 
oude boerderij met daarbij een geheel 
beschaduwde nogal sombere poel. 
Hierin vonden we vuursalamanderlar
ven en enkele vinpootsalamanders. Na 
enig zoeken in de omgeving troffen we 
onder een oude stronk een volwassen 
vuursalamander aan. Verder lopend 
bereikten we een weg met aan een kant 
een greppel waarin hier en daar water 
stond. Achter de greppellag een steile, 
op het zuidoosten gelegen, dus zonni
ge, berm. De weg liep langzaam heu
velafwaarts. 
Bovenaan was de heuvel bebost, de 
steile berm was hier begroeid met gras 
en Jaag blijvende kruiden. Er waren 

echter ook kale, stenige stukken. Op 
het lager gelegen gedeelte van de heu
vellag achter de berm een dichte heg 
met daarachter boomgaarden. De 
berm was hier begroeid met hoog 
opgaand gras, dat pas gemaaid was. 
Helemaal bovenop de heuvel zagen we 
enkele smaragdhagedissen en verder
op enige muurhagedissen. In de grep
pel zaten springkikkers, vooral in de 
wat meer begroeide vochtige gedeel
ten. Beneden waren enkele veedrink
poelen. Hier vonden we springkikkers, 
vinpootsalamanders, vuursalaman
derlarven en larven van de vroedmees
terpad. Deze Jaatste hadden gezien 
hun Jengte van ongeveer 7 em kenne
lijk overwinterd. Enkelen van ons lie
pen verder Jangs de berm en zagen 
daar een ringslang (Natrix natrix), 
die Jag te zonnen op het gemaaide gras. 
Enige tijd later zagen zij een andere 
slang wegschieten, die zij niet konden 
determineren. Op de terugweg hadden 
we geluk en zagen we een zonrlende 
esculaapslang (Eiaphe longissima) 
van 120 em. Voor de foto lieten we hem 
even op de weg poseren. Hij vertoonde 
geen agressief gedrag, maar probeerde 
wei te vluchten. Na de foto hebben we 
hem netjes in de berm teruggezet. Een 
eindje verder vonden we onder een 
stuk plastic nog een exemplaar van 60 
em. Deze dreigde te bijten. Een jong 
van 20 em dat we tussen het hoge gras 
vingen, beet naar alles wa t bewoog. 
Deze vondst was de Jaatste, want 
helaas zat ons weekender weer op. 
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NAWOORD 
De alpenwatersalamander (Triturus 
a/pestris) hebben we nergens gevon
den. Deze komt hier blijkbaar spora
disch of niet voor. Op andere plaatsen 

A LONG WEEKEND IN MA VENNE 
The surroundings of the little French town May
enne were visited in the spring of 1985 ( 15- 18 
May). The reptiles and amphibians which were 
found, a re summed up in the table. 

in noord Frankrijk, Luxemburg en in LITERATUUR 
de Eifel hebben we hem in heuvelach- ARNOLD, E.N., J.A. BURTON & D.W. 
tig gebied vaak samen met de vinpoot- OVEN DEN, 1978. Elseviers reptielen- en amfi-

d d V d d 
biecngids. Elsevier, Amsterdam. 

salaman er gevon en. oor e eter- HVASS, H. , 1973. Reptielen en amfibiecn van 
minatie van de gevonden dieren ma-ak- 1 West-Europa. Moussault, Amsterdam. 
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soort aantal volwassen vindplaats opmerkingen 
dieren 

Sa/amandra 3 B/ C Grote aantallen larven 
sa/amandra 
Triturus he/veticus >>20 B/C Plus een eenjarige 

overwinterde larf 
Triturus cristatus 2 D Groot aantal eieren 
Rana dalmatina 10 A / B/ C V rijwel zeker ook 

kikkervisjes 
Rana escu/enta- »20 D 
complex 
Bufobufo 4 A/D V rijwel zeker ook 

kikkervisjes 
Alytes obstetricans 3 A/C 20 larven op vindplaats 

c 
Lacerta vivipara 20 B Volwassen en eenjarig 
Podarcis muralis 5 A/C/D 
Lacerta viridis 8 A/ C 
Anguis fragi/ is 1 B 
Natrix natrix 1 c 
Elaphe /ongissima 3 c 
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Defensief gedrag van amfibieen 
Nederlnndsc bcwcrking: Tja ldo Brandenburg 

Er is vrij vee! bekend van het defensie
ve gedrag van een aantal amfibieen. 
Zo beschrijft BRODIE ( 1977) van een 
aantal Europese en Amerikaanse sala
manders hoe ze reageren op preda
tors. 
BRODIE & GIBSON ( 1969) bestuderen 
aan Ambystoma gracile speciaal de 
correlatie tussen verdedigende houdin
gen en het uitscheiden van gif door de 
huid. De giftigheid van een aantal 
Amerikaanse en Aziatische geslach
ten (Taricha, Notophtha/mus, Cy
nops, Paramesotriton) vinden we in 
BRODIE eta!. (1974) , terwijl BRODIE & 
HOWARD ( 1973) onderzoek doen naar 
de mimicry van Bates bij amfibieen. 
Bij deze vorm van mimicry lijkt een 
ongevaarlijk dier op een gevaarlijk 
(bijvoorbeeld zweefvliegen die op wes
pen lijken). Het is duidelijk dat som
mige typische houdingen van salaman
ders de vijanden ervoor waarschuwen 
dat ze als prooi ongenietbaar zijn. 

NOWAK & BRODIE ( 1973) verme!den 
' rib penetration' (naar buiten stekende 
ribuiteinden) als afweer tegen vijan
den bij de ribbensalamander (Pieuro
deles walt/). lets dergelijks lijkt ook 
voor te komen bij de brilsalamander, 
.Salamandrina terdigitata, (LANZA, 

1967). Het afplatten van de staart, het 
zich stijf houden en het loslaten van de 
staart is waargenomen door ANDREO

NE ( 1985) in natuurlijke populaties 
van de kamsalamander (Triturus cris
t_atus carnifex). Bij andere soorten, 
vooral de grotere·, is een wat actiever 
verdedigingsgedrag te zien. Zo pro
beerde een Desmognathus quadrama
culatus (zwartbuiksalamander) zijn 
aanvaller, een spitsmuis, te bijten 
(BRODIE, 1978). Soortgelijk gedrag 
zag ik bij een tijgersala mander (Am
bystoma tigrinum mavortium) in ge
vangenschap. Als het dier met een pin
cet aangestoten werd, platte het de 
staart en probeerde het om in de pincet 
te bijten. Ik heb niet kunnen vaststel
len dat het dier hierbij geluid maakte 
zoals kamsalamanders en kleine wa
tersalamanders dat wei doen. 
Over het defensieve gedrag van pad
den en kikkers is minder bekend. Echte 
kikkers (het ges1acht Rana) proberen 
meestal te ontsnappen door in het 
water te springen of ze verbergen zich 
onder dode bladeren. De verdediging 
van padden (geslacht Bufo) berust 
voornamelijk op bet gif dat sommige 
klieren uitscheiden. Bekend is ook de 
verdediging van vuurbuikpadden, die 
hun vijanden de felle waarschuwings
kleur op hun buik tonen. Dit gedrag 
lijkt vee) op dat van salamanders met 
felle kleuren op de buik (LANZA, 
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1983). Nog weer anders doen de knof
lookpadden (Pelobates fuscus) bet. 
A Is ze worden geprikkeld met een pin
cet of een ander puntig voorwerp, 
schreeuwen ze meteen met de ogen 
wijd open. Tevens is de bek wijd 
geopend, hoewel i.k zelf.nooit heb mee
gemaakt dat ze echt probeerden te bij
ten, en is het lichaam opgeblazen. Vrij
wel tegelijkertijd springt het dier weg 
maar gaat nog wei vrij lang door met 
schreeu wen. V erder hult het zich nog 
in knoflookdampen. Bij Iichte versto
ring is de reactie gelijk aan die van 
gewone padden. Sommige geleedpoti
gen maken ook gebruik van de combi
natie stank en geluid om vijanden af te 
schrikken (LANE & ROTHSCHILD, 
1965). Tot slot nog de opmerking, dat 
bij jonge padden defensief gedrag dui
delijker is dan bij volwassenen. 
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Om kleine slangetjes nauwkeurig te kunnen meten is de volgende methode zeer 
geschikt. De benodigdheden zijn een doorzichtig bakje, een stuk schuimrubber 
dat precies in bet bakje past, een touwtje, een stift en een lineaal. Zet bet 
slangetje in bet bakje. Druk nu bet stuk schuimrubber op bet slangetje, en keer 
bet bakje om zodat de buikzijde zichtbaar is. Met een stift kun je nu de buik 
natekenen. Nu kan bet slangetje weer uit bet bakje. Neem bet touwtje en leg dat 
langs de getekende lijn. Knip bet touwtje op de juiste lengte af en meet bet, en de 
exacte lengte van bet slangetje is bekend. 
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BOEKBESPREKING 
ATLAS VAN DE NEDERLANDSE 
AMFIBIE~N EN REPTIELEN 
EN HUN BEDREIGING 
W. Bergmans en A. Zuiderwijk, 1986 
Met bet verschijnen van de Atlas van de Neder-
1andse Amfibieen en Reptielen en hun Bedrei
ging, met als ondertitel: Vijfde Herpetogeogra
fisch Verslag (With English Summaries), is een 
belangrijk moment bereikt in de Nederlandse 
herpetologie: De verspreiding van aile in Neder
land voorkomende soorten amfibieen en reptie
len is zo volledig mogelijk in kaart gebracht, 
waardoor we nu beter dan voorheen in staat zijn 
die verspreiding te interpreteren. Dit is voldoen
de reden om uitvoerig bij deze publikatie stil te 
staan. V oor de vereniging Lacerta is bet ver
schijnen van dit vijfde verslag van speciaa1 
belang, aangezien zij als bet ware aan de wieg 
heeft gestaan van bet herpetogeografisch werk 
en daarvan al zeer vroeg de noodzaak heeft inge
zien. Deze voorgeschiedenis wordt in bet hoek 
zelf besproken, zodat op deze plaats met een 
korte samenvatting kan worden volstaan. 

Sinds 1972 is de beer Bergmans beheerder van 
bet archief van de Herpetogeografische Dienst 
(HGD). Door hem zijn de eerste verspreidings
kaarten samengesteld volgens bet zogenaamde 
'uurhokken' -systeem, een methode van karteren 
die .ook in gebruik is in andere biogeografische 
disciplines. Daarbij worden aile vindplaatsen 
geprojecteerd in vierkanten van 5 x 5 km ( uur
hokken) die ontstaan na onderverdeling van de 
topografische kaarten van Nederland met de 
schaal I :50.000. Een in Ieiding op een vers1agge
ving volgens dit systeem werd gepubliceerd in 
Lacerta (BERG MANS, 1984), soorten die direct in 
de gevarenzone verkeerden (en nog verkeren). 
Toen aan bet eind van de jaren 70 een collectief 
van auteurs, waaronder dhr. Bergmans en mevr. 
Zuiderwijk, bet werk begon aan een algemeen 
hoek over de herpetofauna van de Beneluxlan
den,. heeft Bergmans daarin voor wat betreft 
Nederland de verspreidingskaarten van aile 
soorten gepubliceerd (BERGMANS, PARENT & DE 

FONSECA, 1981 ). Deze kaarten werden als voor
lopig gepresenteerd en waren nog niet vergezeld 
van verklaringen van de verspreidingspatronen. 
Zij hebben als basis gediend voor bet onderzoek 
naar de potentiele en huidige verspreiding van 
de Nederlandse amfibieen en reptie1en, waarvan 
dit hoek de resultaten bevat. Voor dit onderzoek 
is door de vereniging 'Lacerta' subsidie verkre
gen bij bet Prins Bernhard Fonds. Het belang 
van een dergelijk onderzoek is tweeledig: ten 
eerste zuiver wetenschappelijk voor de vergro
ting van de kennis van de verspreidingsgeschie
denis van diersoorten en, ten tweede, praktisch 

om op verantwoorde wijze gerichte bescher
mingsmaatrege1en te kunnen treffen. Nu dan 
bet hoek. 

Na een uitvoerige inleiding, waarin onder ande
re een bespreking van de vroegste literatuur, 
geven de auteurs een uiteenzetting over mate
riaal en methoden van onderzoek. Het daarop 
volgende hoofdstuk Resultaten omvat een alge
meen en een bijzonder deel. In bet algemene deel 
(p. 20-31) wordt ingegaan op de geschiedenis 
van de verspreiding' van de tegenwoordig, sinds 
de laatste IJstijd, in ons land 1evende groepen 
amfibieen en reptielen, en op de prehistorische 
en historische landschappelijke geschiedenis van 
"Nederland en de invloeden van ontwikkelingen 
daarbinnen op de verspreidingspatronen van 
amfibieen en reptielen. In bet bijzondere deel 
wordt hieraan dikwijls gerefereerd. In dit bij
zondere deel (p. 31-149) is per soort een tekst en 
een verspreidingskaart opgenomen. In die tekst 
wordt de potentie1e verspreiding en de bekende 
huidige verspreiding omschreven en verklaard. 
Onder meer in de verschillen tussen potentiele 
en huidige verspreiding is de achteruitgang in 
areaal van een soort af te lezen. Het is daarmee, 
zoals ook de tite1 van bet hoek aangeeft, tevens 
een atlas van de bedreiging van de verschillende 
soorten amfibieen en reptielen. De status, of 
mate van bedreiging, van elke soort wordt 
genoemd en er worden suggesties gedaan voor 
een betere bescherming. Alhoewe1 met de huidi
ge gegevens (in totaal meer dan 22.000 gedocu
menteerde waarnemingen, vergeleken met on
geveer 7000 voor 1981) zichtbaar wordt dat een 
aantal soorten een ruimere verspreiding hebben 
dan voorheen bekend was, moeten we ons niet 
v.erkijken op de feitelijke ontwikkeling. De ach
teruitgang namelijk, die over vrijwe1 de gehele 
linie waar te nemen is, stemt tot grote zorg: 
Biotoopverslechtering of -vernietiging en 
areaalverbrokkeling, waardoor uitwisseling en 
aanvulling van bestaande populaties onmogelijk 
wordt en waarmee die populaties extra kwets
baar worden, plus een scala van bedreigingen 
van andere aard worden aangewezen als facto
reo verantwoordelijk voor de sterke achteruit
gang van verreweg de· meeste soorten. 

In bet volgende geef ik u enkele voorproefjes van 
de vele nieuwe gegevens die bet hoek bevat. Van 
de Vuursalamander wordt nu voor mogelijk 
gehouden dat vondsten in bet oosten des lands op 
een natuurlijk voorkomen aldaar wijzen. Van de 
Alpenwatersalamander zijn veel nieuwe vind
plaatsen bekend geworden in bet oosten van bet 
land en in zuidelijk Noord-Brabant en in Oren-
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the. Ook van de Kamsalamander zijn veel nieu
we vondsten, onder meer uit Groningen en zuid
westelijk Drenthe. Met de Geelbuikpad is het nu 
wei heel droevig gesteld: Naar het zich laat aan
zien is er nog slechts een levenskrachtige popula
tie, die bovendien ernstig bedreigd wordt. De 
auteurs verwachten dat deze soort, die het in 
aangrenzende Ianden ook al zwaar te verduren 
heeft, het in Nedefland niet zal redden. Een 
andere kikkersoort wordt eveneens ernstig be
dreigd: De Boomkikker. Zijn verspreiding is nu 
goed bekend. Echter: In Twente en de Achter
hoek werden uit 62 verschillende uurhokken ooit 
Boomkikkers gemeld, maar sinds I980 nog 
maar uit IS. In Limburg is nog maar een vind
plaats bekend en in Noord-Brabant zijn sinds 
1980 nog drie plaatsen bekend waar Boomkik
kers zitten. Op aile kaarten is bet 'scharnierjaar' 
1970 gebruikt: Waarnemingen van voor die 
datum zijn genoteerd met een open rondje, 
waarnemingen van na die datum met een dicht 
rondje. Maar het kaartbeeld, met in enkele 
gebieden nog tamelijk veel stippen, mag niet 
bedriegen. De naieve lezer zou hieruit abusieve
lijk kunnen afleiden dat die rondjes dus de huidi
ge verspreiding aangeven. Blijkens de tekst zijn 
echter tussen het scharnierjaar I970 en bet jaar 
1983, toen de kaarten afgesloten werden, kenne
lijk nog veel van de vindplaatsen verdwenen. 
Van de verschillende vormen van de groene kik
ker-groep is de huidige verspreiding nog onvolle
dig bekend. Toch lijkt zich in de verspreiding 
van de Poelkikker (oftewel Kleine Groene Kik
ker) en de Meerkikker (oftewel Grote Groene 
Kikker) al een interessant patroon afte tekenen, 
dat overeenstemt met de verschillende biotoop
eisen van deze soorten. De auteurs hebben de 
moeilijk voor I 00% zekerheid van elkaar te 
onderscheiden soorten en hun hybride Rana 'es
culenta' gedetermineerd op grond van biometri
sche gegevens, waarvan volgens een berekening 
ongeveer 90% juist zal zijn. Maar deze determi
naties, gecombineerd met de I 00% zekere deter
minaties op grond van serologisch onderzoek, 
leveren een verspreidingspatroon op dat meer 
mogelijkheden biedt tot interpretatie dan bet 
gehee1 aan zekere vindp1aatsen op zichzelf, een 
mijns inziens gerechtvaardigde benadering. Van 
de Heikikker zijn de laatste jaren eveneens flink 
wat nieuwe vindplaatsen bekend geworden. 
Door de nauwe begrenzing van Heikikkerbioto
~n en het verlies van die verschillende biotoop
typen, lijkt de Heikikker sterk terug te lopen in 
aantal. 
De verspreiding van de reptielesoorten lijkt nu 
ook goed bekend te zijn, zelfs van de nogal ver
borgen levende Hazelworm. Interessant is de 
verklaring die de auteurs geven voor het ontbre-

ken van de Zandhagedis op Texel, terwijl die 
hagedis wei in de duinen van Holland en van de 
andere Waddeneilanden voorkomt. De Zandha
gedis blijkt bijzonder gevoelig voor verstoring en 
de bescherming zal zich dus in ieder geval rich
ten op het keren van die verstoringen. De situatie 
rond de Muurhagedis was bekend, maar is nog 
even ernstig. De ontwikkelingen rond de enige 
vjrtdplaats, de Bossche Fronten in Maastricht, 
zullen in de komende paar jaar beslissend zijn 
voor het al of niet behouden van deze soort voor 
ons land. De verspreiding van de Levendbarende 
Hagedis, die behalve op de Pleistocene zand
gronden mogelijk ook een natuurlijk voorkomen 
heeft op enkele jonge kleigebieden in Holland en 
Zeeland, is minder eenvoudig te verklaren dan 
die van de Zandhagedis. Er wordt een grote hoe
veelheid meldingen, vondsten en literatuurgege
vens tot in detail besproken, hetgeen een scherp
zinnig verhaal oplevert. 
Aan de slangen wordt relatief veel ruimte 
besteed, gemiddeld zeven bladzijden per soort. 
De Gladde Slang is niet aileen zeldzaam, maar 
komt bovendien in relatief geringe dichtheden 
voor. In een tabel wordt aangegeven dat bet aan
tal waarnemingen, ondanks een gestegen be
langstelling, de laatste decade zeer sterk is afge
nomen. Interessant is de redenatie dat de Ring
slang, die hoofdzakelijk op de diluviale zand
gronden en op veengronden voorkomt, in relict
populaties ook in Noord- en Zuid-Holland een 
natuurlijk voorkomen zou kunnen hebben. De 
Ringslang is een zwerver, die eventueel zwem
mend nieuwe woongebieden zou kunnen berei
ken. Over een aantal oorzaken van zijn achter
uitgang bestaat nog geen duidelijkheid en is 
onderzoek gewenst. De auteurs noemen als 
belangrijkste bedreigingen voor de Ringslang de 
verkleining, verandering en onderlinge isolatie 
van de nog geschikte biotopen, in hoofdzaak 
door cultuurtechnische maatregelen ten behoe
ve van de landbouw, de waterbeheersing en het 
verkeer. De Adder kan, blijkens bet onderzoek 
van de auteurs, plaatselijk nog wei talrijk voor
komen, maar ook zijn areaal brokkelt zichtbaar 
af en raakt versplinterd. Tot zover bet overzicht 
van de belangrijkste gedeelten van het hoek. 
In bet resterende gedeelte worden nog een aan
tal pun ten aan de orde gesteld, zoa1s de betrouw
baarheid van de gegevens, onvolkomenheden in 
bet gegevensbestand en tendenzen in de ontwik
keling van soortbestanden. In dit laatste onder
dee( brengen de auteurs in beeld in welke mate 
de verschillende soorten zijn achteruitgegaan. 
Aangezien namelijk van verreweg de meeste 
populaties dieren geen kwantitatieve gegevens 
bestaan, noch van bet verloop daarvan in de tijd, 
moest toch de zich opdringende indruk dat de 
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betreffende soorten achteruitgaan qua aantal 
vindplaatsen en qua aantal gevonden dieren op 
die vindplaatsen, op een of andere wijze meet
baar worden voorgesteld. Dat is op inventieve 
wijze gedaan, onder meer in de figuren 53 a en b, 
waarin bet relatieve aandeel van bet aantal 
waarnemingen van elke soort per periode van 
tien jaar grafisch wordt voorgesteld. In een 
andere figuur wordt bet potenticle voorkomen 
afgemeten tegen bet actuele voorkomen, waar
door de regressielijnen bepaalde neergaande 
tendenzen vertonen. Het boek besluit met een 
bespreking van enkele algemeen voorkomende, 
voor vrijwel aile soorten geldende bedreigingen, 
bestaande uit verzuring van oppervlaktewater 
en eutrofiering. Uit de in tabel 12 opgestelde 
Rode Lijst wordt duidelijk dat op bet ogenblik 
aileen de Kleine Watersalamander, Gewone 
Pad, Rugstreeppad, Meerkikker, Groene Kik
ker en Bruine Kikker niet als bedreigd hoeven te 
worden beschouwd. Geelbuikpad, Boomkikker 
en Muurhagedis zijn gekwalificeerd als zeer 
ernstig bedreigd en er is weinig reden tot opti
misme. 
In bet volgende noem ik nog enkele kleine onvol
komenheden in bet boek. Zij gelden meer de 
afwerking dan de inhoud. Hoewel bet een over
wegend mooi en zorgvuldig uitgevoerd boek is, 
zijn er in een aantal hoofdstukken nogal vee) 
drukfoutjes blijven staan. De tabel 13 had beter 
in druk kunnen worden geplaatst. Er ontbreekt 
een fotoverantwoording. 
In de tekst wordt een paar maal verwezen naar 
een addendum. Afgezien van een laatste toevoe
ging van een verwijzing naar de recent versche
nen herpetogeografische atlas van Belgic en 
Luxemburg (PARENT, 1985; zie voor een bespre
king Lacerta, 1986, 44 (4), pp. 71-72), is er 
echter geen addendum te vinden. Alhoewel de 
behandeling per soort ervoor zorgt dat men de 
gewenste informatie snel kan vinden, vind ik dat 
een index niet overbodig zou zijn geweest. Nog 
subjectiever is een volgend punt van kritiek: De 
inleidende tekst op de problematiek van de groe
ne kikker-systematiek had wat mij betreft beter 
elders of anders in verkorte vorm in dit boek 
opgenomen kunnen worden. De reden waarom 
de auteurs hierin zo uitvoerig zijn geweest lijkt 
te liggen in bet verlangen om een toevoeging te 
geven op bekende samenvattingen als die van 
WIJNANDS (1980) of ARNTZEN (I 981). Via een 
referentie aan bet werk van BOULENGER ( 191 0) 
wekken de auteurs de indruk de waarde van 
biometrische determinatiekenmerken meer na
druk te willen geven dan een aantal recente met 
biochemische technieken werkende systematici 
mogelijk geneigd zijn te doen. Voorts hebben de 
auteurs deze paragraaf benut om enkele correc
ties aan te brengen in de ontdekkingsgeschie~e-

nis, voor wat betreft bet voorkomen in Neder
land, van de verschillende groene kikkervormen. 
Indien, bijvoorbeeld, de hoofdstukken over 
Muurhagedis en Vroedmeesterpad, die kort 
gehouden zijn omdat hierover reeds elders gepu
bliceerd was, iets uitvoeriger hadden mogen 
worden, al was bet door herhaling van de reeds 
gepubliceerde gegevens, dan had ik daaraan de 
voorkeur gegeven uit bet oogpunt van evenwich
tigheid. Dit blijft echter uitsluitend een kwestie 
van keuze. 
Zoals ik aan bet begin van deze bespreking al 
heb gesteld, is dit een boek van groot belang. Het 
dankt zijn kwaliteit aan de zorgvuldige en gede
tailleerde materi~lbehandeling. Nederland, de 
westelijke deelstaten van de Duitse Bondsrepu
bliek, Belgic en Luxemburg vormen nu bet 
dat herpetofaunistisch gekarteerd is. Binnen dit 
gebied is Nederland nu zonder twijfel bet herpe
togeografisch best gedocumenteerde land. Het 
is te hopen dat speciaal de overheden die op 
korte termijn de noodzakelijke beschermings
maatregelen zullen moeten treffen, hiermee hun 
voordeel doen en inzien da t Nederland hiermee 
een voorbeeld zou kunnen geven voor andere 
Europese Ianden. 

Max Sparreboom 
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