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21.iv.1980 / 21.v.1980

J.P.H.M. Aderna & H.A.J. in den Bosch, Leiden, mei-december 198O.

Deelnemers: Hars Adema

Herman in den Bosch

Tjaldo Brandenburg

Hans Huijbregts

Kees lfusters

Met dank aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leid.en.

Onder de kop rrG: overige biJaönderhedenrr, zijn de herpetologische gegevens

te vinden. Op een apart bijvoegsel staan de veldnummers (JO4 t/n 314) |

betrekking hebbend op de verzameld.e reptielen en dikkoppen.



Voorwoord.

Yan 21.iv.1980 tol 21.v.1980 is door ons een bezoek gebracht aan

Griekenland e1 Joegoslaviä, ten einde de reptielen- en amphibi,än-

fauna van deze landen te bestudelerlr De excursie werd gemaakt met

een gehuurde Vol-kslragenbus, die van te voren door Hans Huijbregts

en Herman in den Bosch volledig gereviseerd. werd. Dit bleek geen

overbodige Iuxe, daar bij een eerste controle vele gebreken ont-

dekt werden. Het Rijksmuseun van Natuurlijke Historie zijn wij

veel dank verschuldigd. voor het beschikbaar steLlen van verzamel-

materiaal, gedeelten van de kampeer- e[ excursieuitrusting en het

verlenen van toestemming om op de binnenplaats van het museum de au-

to te reviseren. A1s tegenprestatie hebben wij voor het museum een

groot aantal- exenplaren van verschillende diersoorten verzameldl met

name mollusken, kreeftachtigen en schorpioenen.

Het Laboratorium voor bq)erinentele Plantensystematiek (mej. Dr.

L. Fikenscher) leende ons een hoogtemeter, waarvan wij een da.nkbaar

gebruik gemaakt hebben.

De door ons bezochte plaatsen hebben ieder een nummer gekregen,

deze numrners zijn op de door ons gebruikte autokaarten aangegevenr

De bij de plaatsbeschrijvingen gebruikte symbolen hebben,de volgen-

de betekenis:

A: datum.

B: plaats en provincie.

C: hoogte.

D: korte impressie omgeving.

E: korte beschrijving van de vegetatie.

F: meteorol-ogische bijzonderheden.

G: overige bijzonderheden.

Bij de hoogte dient men te bedenken dat de door de meter aangegeven

waarde afhankelijk is van de barometerstand. Een aartal steekproe-

ven op plaatsen, waarvan wij de juiste hoogte wisten, wees uit dat de

maximafe onnauwkeulicheid + 5O metcr uräs^
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Vindplaats 1

Az 25.iv.1!80.

B: Bergbeek Mavrochoriou in het Pindosgebergte tussen Florina en

Kastoria, 15 xilometer ten noord.westen van Kastoria (tiacedoniö)"

C: firssen 850 en 8fO meter,

D: Meanderende snelstrorrende beek; in de meanders rustige poeltjes;

beek met zandige bodem, de oevers zandig en begroeid.

E: Laag struikgewas en Loofbomen, beide nog niet in blad; enkele

gevonden genera en soorten: Violat Lithospermun, Verbascum, Lamium,

Urtica dioica, Saxifraäa, F\rmaria, zeet veel soorten grassen en

composieten.

F: Overdag zomig, in de nacht een zeer lage luchttemperatuur!

G: fn het aanspoelsel veel kevers en mollusken.

h/aargenomen reptielen en amphibiiin:

a: Podarcis muralis"

Op de grond tussen dorre eikebalderen op een spaaxzaam \egroeide

hel-ling; veel jonge, enkele volwassen exemplarenl volwassen dieren

met roze vlekjes op de keel, opvallend was dat veel dieren afgebro-

ken staarten hadden. Deze soort was al on 8 uur rs morgens actief.

b: Rana ridibunda

(naar Werner, 19181 ). n6n nrannetje in een ondiepe poel langs de

beek; het met de hand geva;rgen dier kwaakte.

c: Bombina variegata scabra

E6n mannetje, uerder zie b.

d: Rana graeca

E6n juveniel; lichte streep onder de kinl lengte 2J mm.

e: Lacerta viridis

Alleen wijfjes; op de grond waargenornen.

f : Triturus vul-garis graecrrs

E6n malnetje, verder zie b.

g: Podarcis taurica tSurica

volgens de Elsevj-ergids zou deze niet in bergland voorkornen!



h: Bufo viridis

EEn dood volnassen exernplaar, aangevreten.

Vindplaats 2.

A: 2!,iv.1980.

B: 2 kilometer ten noordoosten van Neapolis (Vracedoniä).

C: 5OO meter.

D: Beweide heuvell zuidhelling; 1age, afgevreten vegetatie op zandig-

lemige bodeml mest van schapen, paarden en/of ezels.

E: VeeI soorten grassen, enkele verspreid staande loofhomen.

F: Zonnigs rüärrlo

G: Tussen het zand en de vegetatie veel mollusken, op de mest veel kevers.

ldaargenomen reptielen :

a: Podarcis muralis

Diverse exemplaren.

b: Testudo graeca

EEn dood volwassen exemplaar, in een stroompje.

c: Testudo hermanni

EEn exemplaar met'een lengte van 15 en een breedte van 12 cm, in

een graanveld; hoogte van het jonge gfaan ongeveer 1J cm.

Vindplaats 3.

tz 25/26.iv.1!8o.

n: 4 tilometer ten noorden van Konitsa op de weg naar foannina in een

uj.ttroper van het Pindos-gebergte. (Macedoniä).

C. 560-5?0 meter.

D: Vlak gedeelte langs de weg; stenige bodeml in de omgeving een

groot aantal kleine, snel stronende .beekjes; spaarzarne begroeiing;

op de eigenlijke kampeerplaats een zandige bodem.

' E: Quercus ii.ext fberis, Bellis perennis, Juniperus, Orchis cf laxiflo-

ra, Anemone, Cercis siliquastrurn (judasboom), paddestoelen: Geastrurn

flori forme.

F: In de ochtend zonnigr later bewolkt, in de nacht veel regen en on!.'eer.

G: Veel mollusken, rnest van een roofdier, waarin opvallend veel haren
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van het p,rooidier.

Waargenomen reptielen en arnphibirEn:

a: Testudo (graeca, hermanni-?)

Buikschild, meegenomen.

b: Rana graeca

Twee hal-fwas exemplaren langs een snelstromend beekje met stenige bodem.

Vindplaats 4.

Az 26.iv.198o.

n: 8 kilonreter ten westen van fonanninal in een uitloper van het Pindos-

gebergte. (Epiros).

Az 35O rgeter.

D: Begroeide oosthelling met loofbos en grasland.

E: Loofbomen; Ophr.ys bombyliflora, ophrys lutea, GaEum cruciata, Lycop-

sisl veel stekelig struikgewas.

F: Eerst regen, later zonnig en warn.

G: Aasgierenl enkele mollusken onder stenen; schorpioenen.

lr/aargenomen reptielen en amphibi€n:

a: Podarcis taurica ionica

E6n rnannetje en 66n wijfje, de eerste onder een steen, het tvreede

zonnend. De dieren hadd.en veel blauu, hoeilijke determinatier ver-

warring met P. sicula. Van deze dieren zijn diars.

b: Lacerta viridis

EEn i*ijfje op de grond, onder een stekelig bosje.

c: Rana graeca

E6n halfwas exemplaar in nat gras.

Vindplaats 5.

,q,:26.iv"198O

B: krkele - kil-ometers ten westen van vindplaats 4, ongeveer 5 kilo-

meter ten noordoosten van Vrossina (npiros).

C: 2llO meter.

D: Bron rnet bergbeekje langs de kant van de vegl besch:,,duwde helling
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E: Geen waarnemingen gedaan.

F: Zonnig.

G: Geen moLlusken verzameld, geen reptielen en amphib!ön vaargenonen.

E6n exemplaar van de zoetwaterkrab Potamon fluviatile verzameld.

Vindplaats 5.

At 27 .iv. 'l9BO.

B: Direct ten zuidoosten van Siiora, ongeveer 12 kilometer ten zuiden

van Igoumenitsa (npiros).

C: 0-50 meter.

D: olijfboomgaard direct aan de kust; rotdige kust net strand. van

rolstenen en scherp zaJtd..

E: Bellis perennis, zeer veel soorten cistus, colchicum, Asarum, phromis

geelr 'Phlomis rozet Quercus ilex, cupressus sempervirens, olea.-

F: Zonnig, warm.

G: fn de avond. vuurvlie6jes; enkele mariene mollusken verzameld in het

littoraal.

Waargenomen reptielen en amphibixln:

a: Lacerta viridfs

E6n halfwas exemplaar bij laag struikgewas.

b: Hyla arborea arborea

E6n mannetjerzonnend, midden op de dag op bladeren van colchicunl
a,öän juveniel, zonnend. op een steen. Bij verstoring, de dieren waren

tot op 15 cm te benaderen, springen de zonnende dieren weg uit de

bekende zon-houding (gevouwen voorpootjes e.d.).

Vindplaats 7.

Az 27.iv.193O.

B: F)rige kilometers ten westen van l',orfion, 2 kil-ometer voor liatavothra

(Epiros).

C: 1)O nieter.

D: westzijde van de weg weiden en olijfboorngaarden, oostzijde van de

weg een ondiep meer met grazige, gedeeltelijk ondergelopen, oever-c.
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E: 'Zeer vr:e1 Asphodelus albus, Eel]!g perennis, Rarrunculu.: (Eai-rac}'iun )

aouatilis peltata, Rubus, Pteridiun', aquilinum, Oprhys ferum-equinqr',,

Serapias cordigera.

F: Zonnig, in d.e nacht niet koud.

G: Bidsprinkhanen; weidende schapen, geiten en paardeng in het

water veel kevers (Hydrophilidae, Dytiscidae e.a.).

Waargenomen reptielen en arnphibieän: zie vindplaats B.

Vindplaats 8.

Az 2?/z9.iv.1!Bo.

B: Ongeveer )OO *"t"r ten oosten van vindplaats 7.

C: 1n-17O meter.

D: trrteide, met bijzonder veel soorten grassen.

E: Anacamptis pyramidalis, Orchis laxiflora, Ophr"-ys ferrum-squ:lnum,

ophrys lutea, ophrys sphegodes, Asphodelus albus, Quercus i1ex,

Juniperus, Juneqs, Olea.

F: Warm, zonnig,

G: Waargenomen reptielen en amphibieän, samen met die van vindplaats ?:

a: Emys orbieularis

Ongeveer 20 exemplaren vraargenomen, het eerste paartje is gevangen

en gemeten: mannetje: lengte rugschild 17"7 cm, dwars 11.4 cm,

I' buikschild 14.4 cm.

wijrje 
,: ;::;""rrr.tllr"",,.o"*s 

11'! cm'

De dieren werden gevonden in ca 3O cn diep r+ater, vooral aan de

oevers van het meer. rs avonds, tegen 22"OO uur, bij waden op di-

verse exemplaren gestoten. Het rugschild van de dieren was vaak

sterk met algen begroeid, zodat de gele tekening onzichtbaär wäso

' !: Podarcis taurica ionica

In het gras waargenomenr vaak voor een grote struik, waar ze

bij verstoring in vluchtten; niet zelden op de vochtigste plaatsen,

vlak bij het water. De nijfjes waren aI wat gezet en hadden parings-

liötekens op de buik, vöör de achterpoten. De donlier- of lichtbruine
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Änr'.uis franilis ( cotchicus? )

E6n vrouitje, in de verzar-'eIinB onder veldnpmmeT 1o4. Aangetroffen

onder een oude zinken emmer vlak aa-n de waterkant. Het lijkt qua

kleur op de subsp. graeca, wat de kopschilden betreft echter op de

subsp. peloponnesiacus. E6n mannetje, eveneens verzameld (veldnummer

tO5), werd overdag onder een ste n ten westen van het meer Sevonden.

Hyla arborea

-aE6n wijfjer op het blad van een Liliacea. fn de nacht werden veel

nrannetjes uta&rgenomenr al kwakendr oP het land en in het water.

fiier zijn geluidsopnamen van gemaakt.

e: Ophisaurus apodus

Eän mannetje, lengte 1OO cm. Gevangen in het gras, nadat het eerst

zonnend was waargenomen aan de voet van een grote braamstruik.

f: Testudo hermanni

Vele exemplaren, van beid.e geslachten, zowel juveniel,als volwäss€rlr

I'leesta1 door het gras kruipend waargenomen.

Rana ridibunda (?esculenta)

Volop kwakend, ook gedurende de nacht. Verschillende kleuren:

echt groenl bruin met okerkleurige rugstreep; bruin met vlekken

en groenige kop. In, en aan de oever van het fi€€ro Juvenielen vooral

in ondergelopen, karresporen.

Rana dalmatina

Vooral gedurende de nacht htaargenomen, op het droge, naar in de

buurt van het water. Overdag op vindlaats B in het gtase

Ablepharis kitaibelii

In het gfas bij struiken waargenomen; hJaren te snel om te vangen.

E6n niet nader gedeternineerde slang

Bruine staart, okerkl-eurige lengtestrej-'en; gezien door Iiees l'lusters'

rs Nachts werd veel gekwaaf, in het water gehoord; het bestond. uit

ongeveer,4 korte stootjes, waarschijnlijk afkomstig van Rana lidi-

buncla; geluidsopnanen gamaakt; verder werd er een zacht fluitachtig

gekwaak gehoord, waärvan de plaats niet te bepalen viel; het bestond

uit ongeveer 66n toontje per seconde (als Alytes obstetrica.l*) .

g:

h:

L:

J.



i{et geluid was te ver weg en
t

naken, zeker in vergelijking

en Rana ridibunda vanuit het

te zwak om er een opnafiie van tc'

met het gekwaak van Hyla arborea

meer en de directe omgeving.

Vindplaats 9.

A:29.!v.1980.

B: Mintiloglion, I kiloneter ten zuiden val Patras (Peloponnesus).

Cz 15O meter.

D: Berm van een onverharde wegt waarlangs een snelstromende beek.

E: Vele soorten BTassen en vlinderbloemigen, Cercis siliquastrlm,

Quercus il-ex, lfuscari comosum, Oleander, Cupressus sempervirels,

Cytinus ruber, Cytinus hypocistis, Cistus, Glacliolus ill]rricust

Scandix pecten-veneris, Legousia speculum-veneris, Orobarrchet

oli j fboomgaarden, wi jngaardenl

I..

G:

zeer warm hlgerr

Onder stenen veel Latrodectus spec. (Bl-ack widor*s).

Waargenomen reptielen en anmphibieän:

Rana esculenta (ridibunda?)

l{einig exemplaren, ln de beek; ook kwakend.

Rana graeca

&rkele exemplaren waargenomen; in en op de oever;van de beek.

Kwakend?

Hyla arborea

rs Nachts gekwaak gehoord, misschien van deze soort afkomstig;

dieren niet gezien.

d: Testudo hermanni

b:

Kruipend door het gras.

Typhlops vermicul-aris

E6n exemplaar, onder een steenl

exempLaar, dat niet te schudden

van te maken); t ongelde af en

Algyroides moreoticus

E6n mannetje, in het gras.

Iengte 26 cm. Een nogal wild

was (verdoven, om er een foto

toel zeer kort staartje.

I.



g: Ophisaurus apodus

Naast de beek 66n dood exenplaar.

h: Lacerta viridis of trilineata

EEn juveniel, gezien in het gras aan de voet van een struik.

Vindplaats 1O.

Az 29.iv. 198O.

B: Enkele kilometers ten zuiden van Skiadas (Peleponnesus).

Cz 55O meter.

D: Eikenbos aalr beide zijden van de weg met veel open plekken en

verspreid liggende losse stenen; de bodem was bedekt met een

dikke laag dome bladeren; hier en daar een stekelig struikje.

E: Quercus cf robur, Crataegus, Pteridium aquilinum, soms gras a1s

ondergroei.

F: Koel maar zonnig.

G: E6n teek verzamerd op Podarcis taurica ionica; door A.F.M. Garben

uit ütrecht gedetermineerd a1s lxodus ricinus.

ldaargenomen reptielen:

a: Podarcis taurica ionica

Twee bruine wijfjes en 66n groen mannetje. Hoewel ze zeker tot de

ondersoort ionica behoren, zijn de wijfjes volledig bruin, hetgeen

uitzonderlijk zou zijn (Werner, 1938). De dieren zijn gefotografeerd.

b: Podarcis pelopennesiaca

Juireniel, gefotografeerd in habitat.

c: Lacerta triliaeata

E6n juveniel, meegenomen op al.cohoj. ?V(,; veld.numne:. 3O5.

Vindplaats 11.

A2 zg/to.iv.19Bo.

B: E6n kiloreter ten noorden van Kl-itoria (peloponnesus).

C: 5OO meter.

D: Oude maisakker met veel steneng stapelmuurtjes; bergachtige amgeving"

E: Prunus, I'latricaria, opvallend veel Sherardia arvensis, Be11is pi,lennis 
r
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Papaver, Ranunculus, Valeriane1la, Iiuscari conosurrr A"*q.Il:,.

, ärvensis, irtno"o"t*rt, Veronica, Euphorbia, gliJgligt, Vicia,

Calendula, Boraginäc€äer

F: Bewolkt, regenachtig.

G: Schorpioenen.

Waargenomen reptielen en amphibieEn:

a: Anguis fragilis peloponnesiercus

Twee mannetjes, onder stenen. Typische ondersoort kenmerken: min

of meer gezaagde scheidingslijn tussen donker en licht in de hals-

streekl vertebrale lijn tot hoogstens de helft van het lichaam;

prefrontale raakt frontale.

b: Algyroides moreoticus

E6n wijfje, rs morgens verstijfd onder een steen gevonden.

c: Syphlops verrnicul-aris

E6n exemplaar, onder een steen.

Vindpl-aats 12o

A: ]O.iv.t9Bo.

B: Lake Taka, ten zuiden valt lbipolis (Peleponnesus).

C: 550 meter.

D: It{oerassig, buiten zijn oevers getred.en meer; de doorgaande wegen

verdl'renen onder waterl vele bomen die ogenschijnlijk midden in het

meer staal. Aan de oevers van het neer een dikke aanspoelsellaag

van fijn plantaardig materiaal. Langs de oevers hellingen met gras

en veel stapelrmrurtjes.

E: Veel soorten grassen; f\rmariar Veronica, Lithospernrunr Silybum

marianum.

F: Eerst bewolkts later zonnig maar fris.
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G: iJaargenomen reptielen en ac,phibj-eän:

a: Hvla arborea&-

E6n wijfje, zonnend op een muurtje van stapelstenen.

b: Podarcis taurica ionica

Verscheidene exemplarenl zowel de mannetjes als de wijfjes waren

groen; de dieren zaten met name in het Erasr bij or'raad vluchtten

ze onder stenen. De wijfjes hadden paringslittekens.

c: Cyrtodactylus kotschyi

Vier exernplaren, zonnend op lage rotsmuurtjes; de dieren zijn dus

kennelijk overdag actief. Niet te vangen.

d: Podarcis peloponnesiaca

E6n wijfje, zonnend op een muurtje langs een pad. Niet erg schuw:

zeer dicht te benaderen, keert snel en op dezelfde plek terug

tijdens fotografische activiteiten.

e: Natrix natrix persa

Vier exemplaren, drie juveniele en 66n vo}nrasseR. Het volwassen

exemplaar rnoest nog vervellen.

f: Dikkoppen.

In het meer kvramen uitzonderlijk veel dikkoppen v.'or!

Vindplaats 1J.

Az JO.iv/2.v.198O.

Bz 35 kilometer ten noorden van Sparti (Sparta) (Peloponnesus)1

Langs de hoofdweg; boomgaard op )OO meter van de weg; in de nabij-

heid een snel stromend beekje met zandige modder op de bodem en

Iangs de oevers.

C: 9'1O meter.

D: Boomgaard; ondergroei kort; de grond cnder de fruitbomen was in

gebruik als akker.

E: Cerastiurn, Tulipa, Anemone coronaria, Trifolium, Iiatricaria, Juncust

Ceterach officinarumn Ruphorbia, Qrchis provincialis, Or-gllig g!aq5!-

punctata, Anemone blanda, Vinca major, I.athJrrus cf aphaca, Irist

Cruciferae.
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F: Viisselend, regen en zonr niet echt koud.

G: Waargenomen reptielen en amphibieän:

a: Rana graeca

DrkeLe exemplaren voor een cementen vergaarbak; 66n nannetje in de

beek.

b: Podarcis taurica ionica-T_-_
Een aantal exemplaren op de grond in het gras of tussen dorye

bladeren. Alle exemplaren zijn groen. De vrouwties met paringslit-

tekens.

c: Podarcis peloponnesiaca

E6n wijfje, boven op een muurtje van stapelstenen.

d: Testudo hermaani

e: Anguis -fragilis peloporLnesiacus

fwee exeuplaren onder stenen. Typische zigzag scheidingslijn in de

ha1s1 maar rnet duidelijke lichte vlekken op de kin en onderlip;

prefrontale raakt niet aan het frontSle!

f: Podarcis muralis?

Gezien door Hans Huijbregtsq

g: E6n bruine slang van circa 40 cm lengte, gevlucht onder een steen.

Gezien door Tjaldo Brandenburg.

h: Raaa esculenta-complex, dikkoppen.

Gevangen in een poeltje met zwakke doorstroming, Iangs het beekje.

Het poeltje was van tijdelijke aard, gezien het feit dat het zeer

ondiep r,ias en dat er op de bodem Sras groeide. Zeker enkele honder-

den exemplaren; een aantal hiervan meegenomen onder veldnumrnep 3O7.

In het beekje lagen ook enkele uitgekornen eiklompen (dia Herman in

den Bosch).

Vindplaats 14.

A: 2.v.198O.

B: Enkele kilometers ten zuiden van Koroni (Petoponnesus).

Q: 50 meter.



D: üegberr, bij dorpsponp, vlak voor een bijzorder klein, n':r1rrlocs dorpji;

kruispunt van onverharde wegenr begrensd door vele stapelmuurtjes.

In de omgeving veel wijngaarden en boomgaarden ( sinaasappelen,

olijven).

E: Ficus carica, Citrusr Olear Cupressus-.ggmpgrvlrgle, Borago €ti-
cinalis, Matricaria, Lythraceaer Dipsaceae, Boraginacae, gele

Compositae', gete Cruciferae.

F: Warm, zonnlg.

G: Op de muurtjes opvallend veel mollusken, waaronder Clausiliar,s

en Cochlostomar6.

Vlaargenomen reptielen en amphibieän.

a: Bufo bufo spinosus

E6n wijfjer 16 x 14 cm. Gewicht door Kees l4usters geschat op:

freen pondje". Onderaan tegen muurtje in hoog gräso Het dier

was bijzonder rustig.

b: Ophiomorus punctatissimus

^aEEn juveniel exemplaarr lengte 7 cn; onder een steen onder aan

een stapelmuurtje. Gestreepte blauwe staartr rug zonder streept

spitse snuit (eerst verward met jonge hazelworn). Reageerde

schichtiger en was vlugger dan een hazelworrre

c: Podarcis peloponnesiacus

AlLeen wijfjes, zonnend. op een muurtje.

d: Vervellingshuid. van een slang.

Gevonden tussen stenen van een stapelmuurtje. Het kopgedeelte

was verdwenen. Ongekielde rugschubben in 24 rijen: waarschijn-

lijk van een Elaphe..of een Telescopus.

Vindplaats 1).

Az 2/3.v.1980.

B: Kanpeerterrein rfEros-Beachttl 3 kilometer ten zuiden van Petalidion,

2) kilometer ten zuidvresten van Kalamata (Peloponnesus)"

C: O meter, kampeerterrein in het supral-ittoraal.

D: in de omgeving een supralittorale p1as, zonder open verbinding



rnet de zee; gevoed door een snelstroemnd beei:je; vuilnisbelten;

veiden met gei.ten; verlaten wijngaarden.

E: De bekende rtl':6diterranerr planten: Agave americana, Opuntia ficus-in-

dica, Carpobrotus edulis; verder Ophrys Iutea, Tra8opoFon porifoliug_t

Thymelea, l4atricaria, Ophrys scoloplax, Nigella damascena, Glaucium
4.-

flavum, Orchis coriophora, veel Unbelliferae, Papillionaceae, Labia-
't

tae, Spaans riet.

F: V/arm en zonnig.

G: Waargenomen reptielen en amphibieän:

a: Hyla arborea (kretensis?)

rs Nachts gehoord en gevangen in en om genoemde plas en in de

omringende rietkraag.

b: Rana ridibuntla

Gezien, springend in de pIas.

c: Dikkoppen.

Verzameld onder veldlummer JOB; bleken bij nadere d.lerminatie in

Leiden van Bufo virid.is te zijn. Een meegenomen watermonster van

de plas häd een zoutgehalte van O.Ol promille te hebben; het water

was dus, tot onze verbazLngr"zeer zoet". Bijzonder veel dikkoppen

in d.e plasr slechts een paar in het beekje stroomppwaartsl worden

ze naar d.e plas toegespoeld?

d: Iiauremys caspica rj-vulata

E6n mannülje, duidelijk van boven afgeplat (soortskenmerk). Afmetingen

12 x 16 cm. Gevangen in het water met een net. E6n exemplaar rs mor-

gens verstoord tijdens zonnen op de ocvsrr

e: Testudo hermanni

E6n volwassen en drie juveniele exemplaren, in het gras bij de

vuilnisbelten.

f: Podarcis peloponnesiaca

-Op de canping. A1leen wijfjesr op stukjes kale rots en op betonnen

trapjes.

g: Lacerta cf trilineata

Waargenomen, wegschietend in het gras; vrij grote exemplaren.



"/
Erg echuw, vluchtten zeer snel bij poginge.. ert zE te berraderen.

h: Algyroides moreoticus

Twee wijfjes zonnend op een half beschaduwd muurtje langs r,e beek,

er was op de p1-ek gefilterd licht. E6n mannetje onder een slaapzak.

i: Ablepharis kitaibelii

T\,ree exempLaren in het gäsr Op de vuil-nisbelten zaten er bijzonder

vee1. Kleine, snelle beestjes.

j : Ophiomorus punctatissirmrs

Twee volwassen exemplaren onder een rottend kokosnratje op

een vuilnisbeLt.

Vindplaats ongenummerd.

Az 3.v.198o.

B: Langs de weg van Kalamata naar Areopolis, enkele kilometers ten

zuiden van Kampas, in de bergen.

C: --

D: Olijfboomgaarden met seel rotsen en mrurtjes.

E: --

F: l,ilarm en zonlig.

G: hlaargenomen reptielen:

a: Podarcis peloponnesiaca

Verscheidene exemplaren, op de rotsen.

b: Lacerta cf trilineata

Verscheidene volwassen exemplaren.

c: Cyrtodactylus kotschyi

E6n exernplaar op een rots; het dier hatl dezelfde grijze kleur al.s

de rots; erg schuw, niet te fotograferen.

Vindpl-aats 15.

Az J/6.v.198o.

B: / kilometer ten zuidoosten van Kardamili, 7 kilometer ten noorden

van Platsa (Peloponnesus).

C: O-5O meter.



D: I'Joof met droge rivierbedding, veel rolsterreni zeer veel stapelrnuu:-

tjes in de omgeving; bijzonder veel bijenkorven. in de wanden van

de kloof ondiepe grotten, die rneestal in gebruik r/aren al-s schuil.'

plaats voor vee.

E: Serapias, Ophrys ferrum-equinumr Sarothannus, Vicia, Cupressus sem-

peqvirenst Orchis italica, Urtica pilulifera, Phlornis geelq Orchis

coriophora, Feru1a commuais, Cuscuta, Olea, Ceterach officinarum.

F: Zonnig en V/arm.

G: Veel schorpioenen, grote spinnen. Op Testudo rnarRinata teken verza-

me1d, door A.F.M. Garben gedetdrmineerd a1s Hyalomma aegypticum.

Waargenomen reptielen en amphibieän:

A:4.v.198Or

a: Lacerta trilineata

E6n juveniel, gevangen in het gras, bij aankomst op 5,v.1pBO gevangen.

Bij determinatie bleek het dier ook kenmerken van L. viridis te bezitte:

b: Lacerta graeca

Drie mannetjes, waarvan 66n vrijwel geheel zwaxt. De dieren zaluen

op de stapelnmurtjes.

c: Ablepharis kitaibelii
^aE6n exemplaar onder een steen naast de auto, samen met een schorpioen,

om 18.OO uur.

d: ?yphlops vermicularis

TVee exemplaren, onder 66n steen, langs de bedding van de beek.

e : Ophiomorus punctatissimus

Twee volwassen exemplaren, 66n juveniel. Onder stenen langs de d.roge

beekbedding, vertoonden maar weinig streping.

f: Podarcis peloponnesiaca

Cp muurtjes, aIle exemplaren gest::eepte wijfjes?

g: Een bruine s1ang.

Ruw, gekielde schubben? Natrix-achtig. Gezien door Kees l*lusters.

h: Testudo marginata

Drie juveniele en acht volwassen exemplaren )66n wijfje en zeven

mannetjes). Vrouwtje in holletje in de afgekalfde beekoever.



U
Iians Huijbregts verstoorde u'aarschijnlijk wreed een poging toi

paren. E6n mannetje kruipt nate zijn losgelaten in het holletje

van het wijfje (geur of toevaL?). Alle dieren zaten onder de

teken, d,eze zljn op al.coh'oi- ?V/, meegenomen (zie boven). Volwa.ssen

dieren a1le met grote littekens.

i: Rana graeca

'-tEEn exemplaar in de droge bedding, nidden in het zand in de zon!

j: Bufo viridis

-,EEn wijfje, in een olijfboomgaerd onder cypressenl ca 14.OO uur

op het heetst van de dag!

At 5.v.1980.

a: Lacerta graeca

Drie exemplaren (waarschijnlijk vrijfjes) op gemetselde brug over

het riviertje; 6än exemplaar op een steen in de beekbedding, aal de

schaduwzijde (t5.oO uur).

b: Podarcis peloponnesiaca

E6h exempl-aar aan de kust; cip een muurt je.

c : Ophiomorus punctatissi-rmrs

Twee volwassen exemplaren, 66n juveniel. Onder stenen.

d: Ablepharis kitaibelii

E6n exemplaar, onder een steen in de olijfboomgaard boven d.e vreg.

e: Af-gyroides moreoticus

-a- Eän exemplaar onder een steen in de olijfboomgaard, wijfje met

wat gelige kleur. Aan de:and, van de beekbedding in de schaduw,

op een steen; 66n exemplaar op een hoop dome takken.

f: Hemidactylus turcicus

^tEEn juveniel, onder een steen op de brug.

g : I,acerta lfili_neglg

E6n juveniel, 66n halfwas en drie volwarssen; zeer schuwe dieren.

T\rssen de struiken op de hellingen.

h: Testudo marginata

-tEän juveniel en negen volwassen exemplaren.



i: Typhl-ops verrnicularig

^aE6n exemplaar onder een steen; een zeer lang exemplaar ontsnapt

aal Hans Adema.

j : I.ialpolon monspessalanus iisig'nitus

-aEEn juveniel, slachtoffer van het snelverkeer,

k: Elaphe situla

E6n exemplaar, slachtoffer van de intelligentie van de autochtone

bevolking? Veldnummer JOgo

rs Avonds met zaklantaarn:

1: Hemidactylus turcicus

Gevangen tegen de zijkant van de rbug; verbLind met de zakla-ntaarn

en zodoende ger,rakkelijk te vangen. De staart was afgebroken.

m: Telescopus fal1ax

EEn exemplaar kruipend op de gemetselde zijkant van de brug

(l-oodrecht I ).

A:5.v.198o

a: Clrrtodactyl-us kotschyi -
Vijf exempS-aren op stapelmrurtejs, om 11.@ uurg 66n exemplaar ver-

morzeld bij vangpoging

b: I,acerta g?aeca

Verscheidene exemplaren op stapelauurtjes.

Vindplaats 17.

At, 6/7.v.198O.

B: Enige kilometers ten zuidoosten van Vathia op de zuid.punt van het

l'Iani-schiereiland (Peloponnesus ) o

Qz 21O meter.

D: Verlaten versterkt huis (Pyrgoi) op een vooruitstekende rots-

punt aan de zee.

E: Vele liliacea, o.a. Asphodelus a1bus, Euphorbia, Opuntia ficu"-i$]!C

Ihautia, Orchis, Anacamptis pyramidalis, Phl-omis, Genista, Thymelq-gr

Umbelliferae.

F: Veel winri., zonnig, in de avond sterke afkoeling. Gezien de waaibonen



waait het hier vrijwel constant.

G: Voor dit gebied uitzonderlijk grote schorpioenen; het grootste

exemplaar is levend meegenonen (ait exemplaar heeft bij Herman in

den Bosch jongen guktug"i, naar deze a1le zelf opgegeten)"

!'laargenomen reptielen en arrphibieän:

a: Podarcis peloponnesiaca

Twee wijfjes, zonnend op stapelrnuurtjesr on 12.@ uur.

b: Lacerta graeca

Vermoed.elijk enkele exemplaren van deze scrort waargenoneni vluchtten

vrijwel onmiddellijk; zonnend op een steen tussen Thvmelaea.

Vindplaats 18.

Az ?/8.v.1980.

B: Bij klooster Kataphiotissasl 1O kilometer ten zuiden van Sparti (Sparta

Cz 51O meter.

D: Slecht begaanbare, onverhard.e weg in het gebergte; 1OO meter lager

in het da1 een zeer snelstromend.e bergbeek.

E: Kale rotsen met Umbelliferae; Cymbalaria; Boraginaceae, Caryophyllacae.

F: ?.v*{9BO regen; B.v.19Bo warm en zonnig.

G: Raven.

l,/aargenornen reptielen en amphibieEn:

a: Podarcis peloponlesiaca

E6n exemplaar, zonnend op een steen; vluchtte een holletje in.

b: Lacerta graeca

Diverse exemplaren op stenen.

c: Algyroides moreoticus

E6n vrouwtje, op strooisellaag van dorre bladeren tussen struikjes

op een resthelling"

d: Typhlops verrnicularis

Drie exemplaren, onder stenen in de buurt van de bergbeek.

e: Telescopus fallax

E6n dood exernplaarl lläar de kevers al- in rond liepenl zovrel de

kevers als de slang verzameld (veldnumrner 111). De slang 1ag in



kl-eine, als polletjes groeiende, struikjes op vrij v1a-'r

terrein, hoger de berg op, langs een geitepad. Zo te zi-en een

natuurlijke dood gestorven.

f: Testudo marginata

-aEän exemplaar, alsmede een uiteen gevallen schild.

g: Lacerta trilineata (?)"

Groene hagedis, gezien door Kees,

h: Rana gTaeca

Drie exemplaren langs de beek, waar ze bij benadering in sprongenl

enkele dikkoppen in wat rustiger poeltjes.

i: Cyrtodaetylus kotschyi

Op een stapelmuurtje, gezien door Hans Adema.

Vindplaats 1p

Az 8/9"v.198O.

B: 15 kilometer ten zuidwesten van Argos op deheg naar tripolis, !o
kilorneter ten eosten van deze stad.(Tbipolis). 10 kilometer ten westen va

t.:i1i.
cz 69Q meter.

D: Zeer stenige berghelling vlak voor de kust, veel maquis.

E: Q.uercus iLex (ongeveer 15O cnt hoog), l,latricaria, Convolvulus althae-

oides, enkele Boraginaceae, enkele Cruciferae, veel doornige struiken

en distels.

Tz Zeer heett

G: VJaargenomen reptielen en anrphibieön:

a: Testudo marginata

E6n mannetje, carapax lengte ]O cm! (grootste maat die bekend j_s

in de literatuur! ); rnet veel grote teken. Dier nog fraai van tekening,

weinig littekens. Tegen 12.00 uur, ond.er een struikje,

' b: Ablepharis kitaibelii

E6n exemplaar, tegen 16.00 uur, in het gras.

c: Podarcis peloponnesiaca

Diverse exemplaren, waaronder juvenielen. E6n juveniei meegenomen,

gewurgd in zakje? Veldnumner J12.



O-

Paringsactiviteit: mannetje onrustig heen en v/eer rar:nerld, ziL et',r'

sti1, kronkelt dan met staart en rent lreer verder. Een half uur later

(tt.oo uur) benadert hij een wijfje: loopt op haar toe (zij is

beduidend kleiner), ,it zijn keel uit, waardoor de oranje kleur

ervan- die over de gehele onderzijde aanwezig is- goed uitkomt.

Het vrouwtje rent enkele tientallen centimeters weg, even achterna

Eezten door het mannetje t zii triLt van te voren even met haar

voorpootjes. Af en toe bijt het mannetje trillend in de staart van

het vrouwtje. Door ons vertrek geen verdere waarnemingen gedaan.

Vindplaats 2O.

Ar 1o/12,v.1980.

B: Bij Pelei, ongeveer I kilometer ten noorden van Didima, in de

Didimon oros (Peloponnesus).

C: 5BO meter.

D: Stenige berghelling met veel grote rotsblokkenl door geiten kaalgevrete

E: Charnaecyparis, Quercus ilex, l4atricarias gele Compositae, Papillionacae

F: Vrij heet, rs morgens bewolkt; in de verte onweer.

G: Een dode muilezel-,

hlaargenomen reptielen en amphibieän:

a: Ablepharis kitaibelii

Schoot weg onder een steen. 11.O1 r1r:,r.

b: Pod.arcis peloponnesiaca

Veel exemplaren; vooral bruine, de urouwtjes onduidelijk gestreeptt

wa.t grauw van kleur (l.erhardi???). op hellingr oP stenen, neestal

vluchtten ze bij benadering de struikjes in.

c: Algyroides lroreoticus

Veel exemplaren bij een bergverzakking, gezien door Kees l'1usters.

l'leestal scharrelend onder struikjes. Tevens rrij veel gezien

rn een ravr-Jn.

d: Testudo marginata

E6n mannetje, geheel zwart.



e: Lacerta graeca

E6n zeet donker juveniel, zonrrend op een steen; vluchtte onder

struikj es.

f : Lacerta tril-ineata

Tkee juvenielen, bruin, met drie lichte lengtestrepen en lichte

vlekjes op de flanken'

g: Bufo viridis

]i6n mannetje, tegen 2looo uur rondkruipend bij wat afval' Pas

]@ meter lager is het dichtsbiizijnde water'

Vindplaats 21"

A2 11/12.vo198O. (niet overnacht hier, weL op beide data wezen kiiken)"

B: zie vindplaats 20.

c: vergaarbak voor water, ,net cementen r6nden, oppervlak ca 20 meter,

ongeveer anderhal-ve meter diepl nret modderige bodem waarin tubifex'

Er mondde een zr,''ak stromend beekje in uit.

E: veel Rubus, Juglans regia, veronica, siLybium marianuml in d'e omge-

ving **eiden en akkers met Campanula, LeE(ousia speculum-venerisl

lhautia, Fhnaria, witte Orobanche, Papaver (zeer veeL!), Nigella

damascena. In de waterput veel Characaear op het water een dichte

Vaucheria-mat.

F: Warm en zonnig.

G: E6n mannetje en 66n wiifie van Potanron fluviat_i1e.

Waargenomen reptielen en amphibieän:

a: eieren van salamand-ers.

In de kranswieren werden eieren van salamanders aangetroffen.

Volgens Werner | 1978 komt op de Peloponnesus uitsluitend Triturus

vulgaris voofo

b: Lacerta trilineata

Zes exemplaren waargenomen; geel van onder, zeer schuw. Dreig- en

submissief gedrag Sezien: geel tonen en trappelen met de voorpoten'

Zaten tu,,,sen de begroeiing van vooral bramenl zonnend op kale stencnl

tot op hoogstens ! meter te benaderen, waarna ze met veel I'awaai



2f

E6n exemplaar' kunnen vangen in hoog opgeschoterr, kruidachtige

vegetatie (klaprozen edr ) : buikschilden 6, +2 kleine lateraal;

1J temporaal_schilden (net op de grenb van het verschil tussen

L. trilineata en L. virides); geen blauw op de keel; rij korrel-

d:

schil-djes duidelijkl rostrale raakt neusgat.

Ablepharis kitaibelii

Door het gras kronkelend.

Lacerta Btaeca?

l'Jegvluchtend.

Mauremys caspica rivul-ata

fn poe1, minstens 66n volwassen en twee juvenielenl

Iijk waren er meer. Doken snel weg, komen na enige

voorschijn.

Rana ridibunda

VeeI!, ook juVenielen. In het water kwaken (1Z.OO-14.OO uur).

E6n larve met een lengte van p cm Sevangen met de Hol-thuis-dreg.

Hyla arborea (kretensis?).

Eveneens larven verzamel-d met de dreg. GoudkleuriSr 2 cm lang.

Cyrtodactyl-us kotschyi

waarschijn-

tijd weer te

8:

h:

E:

I..

Op muurtje, nabij de peol. Hengelen 1"kfuniet.

Vindplaats 22.

A: 12.v.198o.

Bz 25 kilometer ten zuidoosten van

C: --

Korinthe (Peloponnesus),

D: Berm van de grote ',Jeg naar de Isthmusl langs de weg akkers en

ruderaal terreinl akkers ommuurt met 1age, onregelnratige stapel-

muurtej s.

Afwisselend regen en zonr veel wind.

Opvallend veel- mollusken.

lJaargenomen reptielen :



)/

a: Podarcis peloponnesiaca

Onder een steeno

b: Cyrtodactylus kotschyi

Op stapelmuurtjes, verscheidene grijze en 66n zwart exemplaar.

Vangpoging: maakte bij vluchten een hoog ratelend geluid, waarbij

de keel duidelijk op en neer ging in hetzelfde tempo.

Vindplaats 23.

A:12.v.1980.

B: 1O kilometer ten zuidoosten van Korinthe (Peloponnesus).

Ct 28 meter.

D: Recentelijk verbrand dennebos; de nog levende dennen mel aftap-

emrnertjes voor de hars (voor de retsina).

E: --

F: Regenachtig.

G: Geen reptielen en amphibieän waargenonen, slechts 66n monster

mollusken genomen.

Vindplaats 24.

A:12/13.v.1980.

B: 10 kilometer ten zuidoosten van Levadia, op de weg van Theve naar Leva

(Centraal Griekenland).

C: 1l+O meter.

D: Olijfboongaard met veel soorten grassen in de ondergroeil vochtige

omgeving, een beekje en veeL moerassige plaatsen.

E: Grassen met opvallend lange kafnaalden, enkeLe gel"e Compositae,

Liliaceae (uitgebloeide Asphodelus spec.), Echium creticum,

G1adiolus illlrricus.

F: rs Avonds regenachtig, overdag zonnig.

G: htaargenomen reptielen en amphibieän:

a: Lacerta trilineata

-,EEn mannetje, onder een steen.



b: Rana ridibunda

l-ltree exemplaren bij de beek.

c: Testudo marginata

Juveniel, bemodderd.

d: Ablepharis kitaibelii

In het gras.

Vindplaats 2J.

Az 13.v,1980

B: 18 kilometer ten zuiden van Lamia, langs de (toeristische hoofdweg)

(Centraal Griekenland).

Cz 35O meter.

D: Bergpas, wegberm, ruderaal terrein met veel struiken.

E: Quercus ilex, Convolvulus al-thaeoides, Cistus, Cephalantera, veel

soorten grassen.

F: Zonnig.

G: V/aargenomen reptielen:

a: Lacerta trilineata

E6n juveniel, vond de dood bij stenen keren.

Vindplaats 26.

Az 1J.v.198Ot

Bz 2J kilometer ten noorden van Lamia (Centraal Griekenland).

C: --

D: vlak laagland rnet veel al<kers en iirigatiekanalen, snel stromend

water in zeer vlak land!

E: r=

F: Zon, later 'r€g€nr wisselvallig.

G: l{aargenomen reptielen en amphibieän:

a: Elnys orbicularis
stEän mannetje, zat op de weg; tijdens het rijden gezien, van de

weg gered.

b: Rana ridibunda



l(wairend in eloten (l7.aO uur).

c: Hyla arborea

Goudkleurige larven in sloot. Geluidswaarnemingen.

Vindplaats 27.

n z 1J/14.v.198o.

Bz 12 kilometer ten zuidoosten van Alexandrie. (l"l,acedoniö).

C: O meter.

D: Verhoogde berm tussen droogstaande rijstvelden; veel betonnen

irrigatiegoten met hier en daar een verbrede put; in enkele van

deze putten water. Op de verhoogde dijk veel braamstruiken.

Populierhagerro

E: Veel grassenl Rubus, Urtica dioicar Populus; in het water geel

Zannichellia.

F: Zonnig, wärfio

G: 66n juveniel Accipiter nissus (sperwer).

Waargenomen reptielen en amphibieän;

a: Rana ridibunda

Veel; juvenielen, larven en adulten. Overdag kwa)<end. In putten

van irrigatiegoten halfwas diereno E6n zeer grote larve van 9 cm.

b: Hyla arborea

rs Avonds gekwaak gehoord".

c: Tbiturus vulgaris Fraecur

l.lannetjes en vrouwtjes, paartje in goot zien baltsen; eierenr

d: Triturus spec.

^aE6n farve van 2.5 cm, draadstaartje; witachtig van kleur.

e: Erirys orbicularis

E6n juveniel ter grootte van een rijksdaalderrin een gootl

had nog eilitteken.

f: Natrix natrix persa

EEn juveniel, 66n adult. Gestreepte vorm. In vergaarbalrken tussen

d.e goten. Struisvogelpolitiek: bij verstoring stopte de slang de

kop onder flap-a1g, waarbij de rest van het lichaam zichtbaar bl-eef.



g: Lacerta viriais/trillneata

Volwassen en lraarschijnlijk ook juvenielen waargenomen.

h: Podarcis taurica taurica

Eremplaren met vlekken op de rug'

i: Lacerta cf agilis (of Podarcis tar:rica??)

EEn vrouwtje. Diars gemaakt door Herman in den Bosch. Hengelen l-uk-

' te niet, ondanks het uithoudingsvermogen van Kees Musters. Indien

L. agilis, dal nieuwe soort voor het gebied!

j: Hagedis

Gezien door Herman in den Bosch; vluchtte wegi groenig met rozige

staart, afm. forse P. taurica.

Vindplaats 28.

A: 14.v.198o.

B: Rivier Laudias bij Alexandria (l'lacedoniä).

C: --

D: Oever met rietkraag, vrij brede rivier.

E: Trapa natans, riet.

F: Zonnig, wärftr

G: Oorspronkelijk slechts gestopt om de auto weer eens te repareren.

ldaargenomen reptielen :

a: Podarcis taurica

Langs de rivier.

b: Natrix natrix persa

Veel exepplaren, gestreepte vorm; vluchtend onder stenen; twee

slangenhemden langs de rivier.

c: Natrix tessalata

Twee exemplaren zeker waar6enoneno Vluchtten de rivier in"



Vindplaats 29.

Az 14.v.1980.

B: ! kilometer ten noorden van lJegotinos in Joegoslaviä.

C: --

D: Hoofdweg vanaf de Joegoslavische grensl weerszijden van de w€g akkers

en wijngaardeno

E: --

F: l{ind, zonnig.

G: Waargenomen reptiel:

a: l,{alpol-on monspessal-anus insignitus

E6n clood exemplaarr op een betohnen rand bij een parkeerplaats

langs de autoweg. fs in een spiraal gelegd (aardigheidje van de

autochtone bevolking?). l4eegenomen, veldnummet 314.

Vindplaats fr,
A:14/1r.v.193o.

B: Direct ten noorden van Titov Veles.

Cz 25O meter,

D: berghelling met loofbos en berweideng door langdurige regen zeer nat.

E: Quercus robur, Centaurea, Orchis laxiflora, Limodorum abortivumt

Orchis papill-ionacea, Aiuga, Thynus, Orchis simiao

F: V/olkbreuken.

G: aLl-een mollusken verzameld, geen reptielen en amphobieän verzameld of gez

Vind.plaat s J1 .

A: 15/16.v "t)98O.

B: Bergpas ten westen van Biogradska Gora Nationaal Park.

Cz 99O meter.

D: Stenige groeve langs de hoofdweg. Enkele grazige plaatsen met wat

struikgewas.

E: Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, Primula cf elatior, Helle-

borus r-_Lathraea.

F: lr/olkbreuften.



G: Sl-echte h'eer verhinderde het doen van waarnemtngen.

Vindplaats 32.

A. 16/17 .v.1980.

B: Ten zuiden van Dubrovnikr op de weg naar Trebinje.

C: --

D: Stenigs berghelling, steil; uitzicht op Herceg novi.

E: Thymelaea., Cistus, Vincetoxicum, orchis provincialis, l',irre.

F: Zonnig, warm, een enkele regenbui.

G: Zeer uitgebreide, lastige politiecontrole.

lr'/aargenomen rept ielen :

a: Podarcis melisellensis fiumana

Ql stenen tussen de begroeiing. Dieren met gele keel; wijfjes

met paringslittekens.

b: Testudo hermanni

EEn supracaudaalschil-d!, we1 duidelijke nagel aan de staart;

overige kenrnerken niet gecontroleerd.

c: Ophisaurus apodus (?)

Gezien door Hans Huijbregts.

d: Lacerta oxycephala

Gezien in Dubrovnik zelf; 66n wijfje, p1atl zonlend op een muurtje

vlak naast een holletje waar. het dier bij benadering inschoot.

Vindpl-aats 33.

tz 1?/19.v.1980.

B: l'{akarska.

Q: 21O meter.

D: BergeheJ-1ing met verspreide terrassen met akkertejs en olijf-

boomgaarden.

I F aa' E: --, öön paddestoel: Qlelhfgg r!!er.

F: Wisselva11ig, rs nachts koel.

G: lJaargenomen reptielen en amphibieän:

a: Salarnandra salamandra salanandra



E6n p-l ',tgereden exentplaar; in beekjes gezocht laar larven,

maaP tevergeefs.

b: Podarcis melisel-lensis fiumana

E6n mannetje gevangen, een ander gezien; zowel op stapelmuurtjes

41s in het gras. Ilannetje geelgroen van onder, zeer dikke staartwortel.

c: Coluber na.iadum dahli

E6n exemp}aar, vl-uchtte va;,r een stapelmuurtje het gras in. Beet

bij oppakken. Bek rnet schuinr ogen vuil ( ziek?). Lengte 85 cm.

Vindplaats 34,

Az 19ov.198O.

B: Wegberm J kilometer ten noordwesten van Sp1it.

Cz --

D: Stenige rmrurtjes langs de kant van de weg; opvallend. veel huisvuil.

E: All-ium roseumr Ficus carica, Sarothamnust Olea.

F: Warm, zonnig.

G: lrlaargenomen reptielen:

a: Elaphe situla

E6n exemplaar, kroop weg in een stapelnn-rurtje; aan staart vastge-

houden; het dier viel niet los te treiken, verbazingvekkend sterko

Uitgegraven; blijkt Can na ca 2O minuten uitgeput. Lengte 85 cn.

Omstreeks 12.0O uur.

b: Podarcis sicula campestris

Bij benzinestation, ongeveer 5OO meter ten noorden van de

stapelmuurtjes, genoemd onder a. fn gaten van de betonnen randen

van de bloemperkjgs van het benzine station. Geelgroen van onder.

l'lassaal- aanwezig!

c: Ophisaurus apodus

fn het gras naast een pari, verdween bij benadering zeer. snelo Adu1t.

Vindplaats ongenumrnerd.

A:19.v.198o.

B: fribunj, ) kilometer NW van Vodice.

G: Alleen rnol-lusken verzan,eld.
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Vindplaats ongenumnerd.

A:19.v.198o.

B: Bij restaura-nt 5 kilometer ten noorden van Zadar.

F: Zonnig en warm.

G: Bij restaurant Scarabaeidae verzarneld.

Vindplaats ongenummerd.

A:19.v.198o.

B: Senj.

F: Zonnig.

G: In de haven enkele exemplaren van Marthasterias glacialäs verzanneld.

Vindplaats 35.

A:19/2o.v.1980.

B: 2 kilometer ten zuiden van Klama; 10 kitometer ten noorden van Rijeka.

C: 42O meter.

D: Weide net muurtjes in een sterk parkachtig landschap. VeeI loofbos

met verspreide bosweitjes en stapelmuurtjes.

E: Polygal-a, Orchis laxiflora, Euphorbia, Hell-eborüs, Anemoner AristoLochia

Asarum europaeum, Cornus, Carpinus betulus, Quercus, Cyclamen, Poly-

gonatum, Pinus, Juniperus. Gezien de ruimtelijke structuur van de

denneboompjesr waTen deze aangepla:rt.

F: Wisse1vallig.

G: Geen reptielen en amphibieän vraargenomen. I{ollusken hier verzameld.,

bleken tot een ze].dzan.e endeem te behoren.
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Soorten ar,fibieän en reptielen, systernatisch gerangschiP-t.

De nummers geven de vindplaatsen bleer, waar de dieren ziin aengetroffen.

1 t/n 28 liggen in Griekenland G t/n 2t op de Peloporgre'os), 29, 32

en 33 in Joegoslaviä.

Salamandridae

Salanrandra salarnandra salamandra z 13.

Triturus vulgaris graecus z,_ 1 en 27,

Discoglossidae

Bombina variagata scabra: 1.

Bufonidae

Bufo bufo spinosus: 14.

Bufo viridis: 1t 15, 16 en 20.

I{ylidae

Hyla arborea arborea: 6, 7, 26 en 27.

Hyla arborea kretensis: !t 12, 1J en 21.

Ranidae

Rala dalmatina: B.

Rana graecaz 1, J, 4, 13, 16, 18.

Rana ridibund.a: 1, ?, B, 9, 15, 21, 24, 26 en 27.

Testudini.dae

Testudo hermanni: 2, (32)r 8, 9n 13t 15t 32 (2).

Testud.o Braeca: 2 en J(z).

Testudo marginataz 15, 18, 19t 20 en 24.

Emydidae

Enys orbicularist 71 8, 26 en 21.

l",auremys caspica rivulata: 1J en 21 .
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Geki,.onida'';

Cyrtodactylus kotschyi: 12, 15-16, 16, 1Br 21 en 22.

Hemidactyl-us turcicus: 16.

Lacertidae

Algyroides moreoticus; 9, 11, 15, 16, 18 en 20.

? Lacerta agilis: 27(?).

l,acerta graeca: 16, 17, 1Br 20 en 21(?).

Lacerta oxycephalaz +'12.

Lacerta trilineata: !, 10 (?) , 15, 1j-16, 15, 18, zO, 21 en 24.

Lacerta viridisz 1r 4.en ??(?).

Podarcis melisellensis fiumanaz 32 en 33.

Podarcis muralis albanica: 1, 2 en 13Q).
T:4*r- pelopmt'an<arü- . ta, tz,t]', tq) ts, ,Sf (, t(, t7,tg, t1,ao,72.
PJdarcfs @.33. 

I

Podarcis taurica- ionica: 4, 10, 12 en 13o

Podarcis taurica_ !.ql:ga: 1, 7, 8, 27 en 28.

Anguidae

Anguis fragil-is subsp. z ?t B, 11 .en 1J.

Ophisaurus apodus: 8, 9, 32(?) en 33.

Scincidae

Ablepharis kitaibelii kitaibel-iiz B, 15, 16, 19t ZO, 21 en 24.

Ophiomorus punctatissimus: 14, 1J en 15.

Tlrphlopidae

TYphlops vermicuLarist ), 11, 15 en 18.

' colubridae

Coluber najadum dahlii: lJ

E-laphe situla: 16 en 33.

l4a1polon monspessalanus insignitus z 16 en 29.
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Natrix natrix persa: 12, 27 en 28.

Natrix tessalata z 28.

Telescopus faIloc fallax: 16 en 18.
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Veldnunnmers

JO4: Anguis fragilis, vrouwtje, vindplaats l1 enige kilometers ten noorden

van Morfio (Epirus), Grieienland.

JOJ: Anguis fragil-isn mannetje, vindplaats B, enige kilorneters ten noorden

van Morfio (Epirus), Griekenland.

JO5: Lacerta trilineata, juveniel, vindplaats 1O, enige kilometers ten

. zuiden van Skiadas (zuidelijk van Patras), Peloponnesos, Grieken-

Iand.

3O7z \ala escuJ-ente rriomplexft, dikkoppen, gevangen in plas langs beekje

van vindplaats 1J, tussen Tripolis en Sparti (Sparta), Pel-oporuresos,

GriekenLando Beekdal met terrassen vraarop gras, boomgaard.jes en

walletjeso Op de steil-ere gedeelten maquis-achtige begroeiing"

JO8: Bufo viri.dis, dikkoppen, vindplaats 1), supralittorale p1as,

waarin een beek uitmondt, twee rneter van de zeeo Str,and van Peta-

l-idi, enige kilometers ten zuidwesten van Kalan'ata, Peloponnesos,

Griekenlando l,Iaterrnonster meegenomen; C3-r gehalte O"O5 promille!

JO9: Elaphe situla, vindplaats 15, Dood. gevonden langs de weg; kop in-

geslagen? Taygetos, ]5 kilometer ten noorden van Areopolist Peloponne,

sos, Griekenland.

]10: l'ial-poIon monspessalanus insignitus, vindpl-aats 16, verkeersslachtoffe:

J11: Telescopus fallax, vindpl-aats 18, dood gevonden. Tien kilometer

ten zuiden van Sparti (Sparta), Peloponnesos, Griekenland.

J12: Podarcis peloponnesiaca, juveniel, dood in zakje. Vindplaats 19t

10 kilometer ten westen van l.Iili, Peloponnesos, Griekenland.

JlJz La.certa tril-ineata, vindplaats 2J, ongeveer 2J kilometer ten

zuiden van Lamial Griekenland, op )@ meter hoogte in de bergen

langs de weg.

J14: Fial-polon rnonspessalanus insignitus, vindplaats 2), opgerold op

een muurtje larlgs de snelweg, dood" Ongeveer 5 kilometer na. Ne-

gotino, Joegoslaviö.


