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et is nog geen vijftien kilometer van het

Europese continent naar dit Afrikaanse

land. Toch gaat er achter de straat van

Gibraltar een totaal andere wereld schuil. Ma-

rokko houdt qua oppervlakte het midden tussen

Duitsland en Frankrijk, maar de diversiteit aan

landschappen en levensvormen is groter dan in

enig Europees land. Deze diversiteit is ook terug

te zien in het hoge aantal soorten herpetofauna,

met momenteel l l l soorten (exclusief de Wes-

telijke Sahara). Dit is zeker 50% van het aantal

soorten in heel Europa.

Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de bijzon-

derheden in de soortensamenstelling maken dit

land herpetologisch interessant. Ten eerste is

een groot aandeel van de Marokkaanse soorten

endemisch. Het genus Qtedenfeldtla bijvoor-

beeld, waaronder twee dagactieve gekkosoorten

vallen, komt alleen in Marokko voor. Ten tweede

vertonen de Marokkaanse soorten een hoge mate

van diversificatie. Dit heeft ertoe geleid dat veel

soorten zijn opgesplitst in verschillende onder-

soorten, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij de

Noord-Afrikaanse vuursalamander ( S al amandr a

algira) met vier ondersoorten. Ook de skinken uit

het genus Chalcides zijn hier een mooi voorbeeld

van: in Marokko komen veertien van de wereld-

wijd 32 beschreven soorten voor. Ten derde ko-

men er, dankzij het gunstige Atlantische klimaat

in Marokko, diverse relictpopulaties voor van

soorten waarvan het hoofdareaal in equatoriaal

Afrika ligt. Voorbeelden zijn de Afrikaanse huis-

s\ang (Lamprophis fuligino sus) en een eieretende

slang (Dasypeltis sahelensls). Tenslotte leven er in

Marokko een aantal iconische soorten, waarvan

menig herpetologenhart sneller gaat kloppen,

denk aan de Gewone pofadder (Bitis arietans),

de Egyptische cobra (Na1a hale) en de Woestijn-

varaan (Varanus griseus), door ons de 'grote drie'

genoemd.

Genoeg redenen voor ons team, bestaande uit Da-

vid Broek, David Brouwer,Jos Hoekerswever, Alf-

red l(ok en Remco Ploeg, om Marokko te bezoe-

ken. Vooronderzoek leerde ons dat oktober een

goede tijd is om met name reptielen te vinden.

Daarom vertrokken we 30 september naar Fez om

vanuit daar in negen dagen het land te doorkrui-

sen. Grofweg bezochten we vier onderscheidbare

regio's: Nationaal Park Souss Massa (t dag), de

woestijn tussen Guelmim en de Westelijke Sahara

(5 dagen), de Hoge Atlas ( 1,5 dag) en het gebied

rond Fez ( t,S dag).

Souss Massa
Na een korte vlucht van Eindhoven naar Fez en

de volgende dag een lange rit van Fez naar Sidi

Rbat, waren we er allemaal aan toe om de auto te

verruilen voor wat frisse buitenlucht. Sidi Rbat

ligt midden in nationaal park Souss Massa, vooral

bekend onder vogelaars door een kolonie Here-

mietibissen (Gerontictrs eremita).Voor reptielen

en amfibieön is het ook een interessant gebied,

met onder andere waarnemingen van Hoornad-

der ( C e r a st e s c e r tt st e s), Afrikaanse huisslang (L.

Juliginostts) en meerdere soorten skinken. In

het laatste daglicht hebben rve met de auto een

verkenningsronde gemaakt. Dat resulteerde in

een kort ritje, doordat u'e al gauw vast kwamen

te zitten in het mulle z.rnd. NIet wat hulp van

twee vriendelilke locals \\'aren rve vlak voor het

avondeten geluklde rveer onderrveg. Dicht bi; het

restaurant troffen \re een Berberpad (Sclerophrys

mauritanictt) in 6ön van cle straten van het dorp.

Na het avondeten zijn rve verder het park in

getrokken, waarbij u'e vanaf het begin vergezeld

werden door trvee ionqens uit het dorp.Ze

hielpen ons vrolijk mee met het omdraaien van

stenen. Het duurde dan ook niet lang voor we

een skink (Chalcides sphenopsiiorrrris) uit het zand

wisten te graven. Deze skinken hebben een zeer

puntige kop waarmee ze eenvoudig in mul zand

kunnen graven. Aangezien ze een groot deel van

de tijd onder het zand doorbrengen is een speci-

fieke techniek vereist om ze te zien te krijgen. Bij

het graven onder het zand laten ze kenmerkende

sporen achter. Door deze sporen te volgen totdat

het spoor doodloopt, en dan aan het einde je

hand onder het zand te steken, zijn ze relatief

eenvoudig te vangen.

Verderop vonden we ook twee Mediterrane

kameleons (Chamaeleo chamaeleon) en bij een

aantal verlaten gebouwen vonden rve meerdere

Muurgekko' s (Tar ent ola m au r i t ttrt i c tt). In een

kleine waterbak troffen we een accumulatie van

Afrikaanse groene padden (Br4btc.. I,otlengeri) en

meer S cl er o phry s m au' it tt tr i c tt.
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Yan Bufotes boulengeri is een

grote zouttolerantie bekend

(Arr rr- Cnll rz n,2020).
Gezien de waarnemingen die op

minclc'r dan 500 rrreter van de At-

lantiscl-re Oce;rirn langs de monding

van cle Ouecl Massa werden geclaan,

blijkt ook hierr-rit dat dit amfibie on-

der cleze omstandigl-recien goed gedijt.

Yan Sclerophrys mauritanica is dit niet

beschreven, echter gezien het voorkomen

op deze locatie nemen we aan dat deze

soort ook vrij zor.rttolerant is. S. rrtaurittt-

nici kornt voor in een grote diversiteit aan

habitats. Het is ook cle enige paclclensoort die

in hose dichtheclen in stromencle wateren wordt

aar-rgetroll-en in Maroklio (Arr Er- Cnot rr eL.,

2o2o).
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v Acanthodactylus

margaritae
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Langs de rivier Oued Massa vonden we meer

van dezelfde soorten. Rond een uur of 0l:00

besloten we dat het tijd was om weer richting ons

onderkomen te gaan. De twee jongens hadden

ons inmiddels ook al verlaten. Op de weg naar

Sidi Rbat vonden we een Helmgekko (Tarentola

chazaliae).

Vlak voor het dorp lagen een aantal stenenstapels

waaronder we twee franjeteenhagedissen vonden;

Acanthodactylus margaritae enA. aureus. De eerste

soort is pas recent beschreven en kent een zeer

beperkte verspreiding in de vallei van de Oued

Sous (ThueR Er AL., Z0I7).

De volgende dag wilden we, ondanks de lange

reis naar Tan-Tan die ons voor de boeg stond, nog

een stop maken in het park Souss Massa. Bij 6ön

van de meer zuidelijk gelegen ingangen lieten we

ons door een local verleiden om hem als gids in te

huren. Terwijl hij ons rondleidde draaiden wij alle

mogelijke stenen om. Met een goed uitzicht op de

rivier zagen we een Visarend (Pandion haliaetus),

een aantal Zwarte ibissen (nlegadisJalcinellus) en

wat flamingo's (Phoenicopterus roseus). De tempe-

ratuur begon aardig te stijgen, en het omdraaien

van stenen begon steeds minder op vakantie te

lijken. Vondsten van reptielen bleven echter uit.

Nadat we ook enige discussie ondervonden met

een parkwachter die, in tegenstelling tot onze

gids, het rondlopen met slangenhaken en draaien

van stenen minder wist te appreciören, werden we

min of meer gedwongen onze zoektocht hier te

staken. Terug bij de auto vloog er een Dwerg-

arend (Hieraaetus pennatus) opvallend laag over,

en voor we onze reis naar het zuiden vervolgden

werden we nog beloond met het schouwspel van

de arend die een Kwak (N7cf icorax nycticorax) üt
een boom sloeg enkele meters van ons vandaan.

Woestijn
Een hotel in Tan-Tan diende als uitvalsbasis voor

ons vijfdaagse verblijf in het absolute zuiden van

Marokko. Dit stadje ligt midden in de woestijn

maar ook op circa 22 kilometer van de Atlantische

oceaan. Dit zorgt voor geschikte klimatologische

omstandigheden voor onder andere Bitis arietans.

Tijdens het verblijf werden routes gereden naar

de kust, tot vlak aan de grens met de Westelijke

Sahara en oostelijk tot aan de Vallei van de Draa.

De laatste nacht in het zuiden van Marokko spen-

deerden we in het oasedorpje Tighmert, oostelijk

van Guelmim. Ook in de omgeving hiervan en op

de route tussen Tan-Tan en Guelmim zochten we

naar herpetofauna.

In deze regio zochten we vooral naar herpeto-

fauna door overdag waterputten te checken. Deze

waterputten zijn in hoge dichtheden aanwezig in

de aride delen van Marokko en zijn bedoeld om

het schaarse regenwater op te vangen. De "kikker-

trap" is in Marokko echter nog niet uitgevonden,

waardoor de waterputten onbedoeld een dode-

lijke valkuil vormen voor onder andere reptielen

en amfibieön, kleine zoogdieren en kevers. Het

controleren van deze putten vormt daarom een

beproefde methode om soorten te vinden die

anders erg lastig te vinden zijn. Toch was bij ons

het percentage putten waarin herpetofauna werd

aangetroffen relatief laag. Hoewel we niet het

precieze aantal gecontroleerde putten hebben

bijgehouden, zal dit ergens tussen de 100 en 150

JnnncRruc 80 Nuvrrvre n 2
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gelegen hebben. Daarvan werd in zes putten 66n

levend reptiel gevonden, in 66n put twee levende

en twee dode reptielen en in 66n put 66n dood

reptiel. Daarmee schatten we in dat grofweg vijf
procent van de putten een vondst van een reptiel

opleverde. Vergeleken lnet een onderzoek waarbij

658 reptielen en amfibieön werden gevonden

tijdens 1465 bezoeken aan een put (45%), is ons

succespercentage laag te noemen (Gencre-Cen-

DANETE ET AL., ZOl4). De oorzaak hiervan was

ons eerst onduidelijk, maar later hoorden we dat

een groep Tsjechische herpetologen ons enkele

dagen voor was geweest.

In totaal vonden we zeven soorten reptielen in

putten en geen enkel amfibie. In 66n put vonden

we Chalcides polylepis, Psammophis schokari, een

dode Malpolon nroilensis en een dode Eumeces

ttlgeriensis. Daarnaast werd in deze put ook een

dood knaagdier, waarschijnlijk een Vette zandrat

(Psammontys obesus) gevonden. In alle andere

putten werd nooit meer dan 66n reptiel gevonden.

Net als in het onderzoek van GencIn-Canos-

NETE ET Ar., laten onze waarnemirlgen een groot

verschil in vangstpercentage zien tussen de put-

ten. Er zijn vele mogelijke oorzaken hiervoor te

bedenken, zoals de ligging en het ontwerp van de

put en ofde put waterhoudend is. Tevens vonden

we tijdens het controleren van een put onze eerste

Tropiocolotes algericus onder een oud T-shirt.

Een bijzondere waarneming in een put betrof

een juveniele Chantaeleo chamaeleon. Het land-

schap rondom deze put was bijzonder kaal en

droog met slechts enkele lage, dorre struikjes. Een

dode Eunteces algeriensis in een put circa veertig

kilometer zuidoostelijk van Tan-Tan vorrnde

daarnaast de meest zuidelijke waarneming van

deze soort en tevens de enige waarneming ten zui-

den van de rivier de Draa voor zover ons bekend.

Daarnaast werden nog een tweede Psamntophis

s ch ok ctr i, lw ee M aip ol o n nr o il e n s i s, e en S au r o d a c -

tylus harrissi en een Henunorhois hippocrepis waar-

genomen in putten. De gevonden, nog levende,

slachtoffers haalden we uiteraard uit de put en

lieten we op enige afstand weer vrij.
's Nachts zochten we met behulp van eeu zak-

lamp interessante structuren zoals kloven, wadi's

en beekjes af. Er werden voornamelijk gekkot

waargenomen van de soorten Stenotlactylus

n t atn' it an i ut s, Tnre nt ol tt ch az al i a e en S ttw' o d a ctylu s

httrrisii.In los zand waren sporen van Chalcides

slthenopsijormes altljd talrijk aanwezig en mogelijk

vonden we ook enkele sporen van Lttorlrynchus

diadema.We hebben van deze slangensoort echter

geen exemplaren kunnen vinden. De enige slang

68 Lncrnre JRencnrue 80 NuN4t\4ER 2
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Snurodoctylushnrrisii is pr.15 q11lx,-tqs bcschrcten ( f ,*,rNirrnt{Dr Er';\1., 2019). Op Lrasis t.ap rtrorfirlgqiscIc ke1-

opsplitsirtg ilt vijf r,crscl"rillcncle soorte rr krqischeru'ijs voltclc. Dczc sorlrt u,crcl nict cnkcl 's n.rchts nra;lr gof t:rycr-

gr-ttrstige ctr.nstanclighcicl voorthcrrnoregulltie zonclcr clc schr.rilprll.rts te hocvert r.crlatcr.r (N{reri, 200S).
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.lic rvc 's rr.ichts votrrlcrr, is He trrorrltol.s rilgi rri.s. Hct

vintlcu vlrr rcPticlcn in ccn rvocstijngc[riccl in clc

rracht blijlt Lrittllgcntl, cn nroqclijk spcclclc .lc sncl

n.r z o n s r'r n.l c rqil n q rl.r I c n 11 c tc rn p c r.itu tr r h i c r i r i

ooli 1.r.i11c11.

's Nachts n cr'.1 .1c no.liqc tijd ooli gcsl',ctt.lccr'.1

larr ro.r.lcruiscn, op zock n.i;tr nrct nlnrc lJi li-i

üt'iLtLuts. Hcl.ias von.lctt u'c .lczc soort nict. t)oli
rvcstcli j li van (l ucl nr r nr rr'cr'.1 n rlg rorr clqcrc.lctt

in gcbiccl rvrlr clc soort clc .1lq crr'..r..rr rrog (als

r-o.itlliill) n'largcnr.tnlcn \\'Js. Nirfii /rrifc Irillttcrt \\'c

Itcl.r.rs cvcnr.r.rir.r rr'.rar. \\tl rvcr',.l [rii rlc ing.inq vln

ccn put ccn .lccl r crvclling qcvou.lcn, tocbcho-

r.cn.1 ;i.rn t'lczc soolt. Hct nrocst hicr zclicl orl ccrr

groot voIrr'.isscrr cxcnrplJJI' git.in. HcI;r.rs vo()I' ()rrs

u .is ,.lc ptrt zcli lcct. O1t g{111 .itr.lct'c n'cttssoort,

\ irnrrrris grl.sclr.s, n'cr.tl cvcr.tccns qoc,,1 gclct tr jdcrrs

hct rorrclrijrlcn ovL'r(liq. E,cn liccr z.lg tleitt \'.trr r)rts

ccu zccr sncl .licr cllt ovcr' .lc rr'cg sclroot, cchtcr'

e r kon viln\\'cqc cic ef.sterrcl crr vcr.blirrciitrq .lrrtrt' .1c

zou nrct bcpaald rr'or.lctt of hct hicr ()r'tr ccrr I.cp-

ticl oi zooqclicr ging. Onrl.inlis zorqvtrlcliq z..,clictr

op dic loc.rtic vonclcr.r rr'c hct rlicr nict nlccr tcruq.

()p dc rotrtc t.tr.r (iuclrrrirn n.t.u' l'.rn 'l.rn rr'crrl

.loor elön vJn ()ns clc Noorcl-Afl'iI<.i.rnsc tloor-t.t-

stir.rrtilqinr c ( L 
rrrr 

r r r, t.il-t'.r i r i gri ler r tri.s ) \\'l.rrgc r1 () -

nrcn, z()r'lncncl op g(111 stccn llngs rlc ncq. L.itcr

rr'cr.cl cr oostclijli van 'f.in-T.in no{nriils ötin llngs

.lc n'cg \\'ililr.qcuonlctr, iu ccrstc instltrtic cloor'

trr'cc r'.u'r olrs, nr.liu' n.t cniq gr.i.iirvcrk ooli tloor

rlc lcst verr hct tclrn. I)oornstllrt.iqlnrcn zorltcrt

.lor''rg.L;u.rs cnlicI tijrlcns rlc rr'.'Lrnrstc urcn vln

.lc daq (ongcve cr. tusscn ll:()() cn l-l:()() uur').

t) i chtb i j tlc I oc;rti c r'.ui .lczc rloorrrstl.irt.lq.inr c

vr'rnclcn \\'c ccn tn ccclc ilg.ulclrs()or-t: '1)irpc/rr.s

lttrc/lire i. Hclaas qinq hct ()nr ccn .loo.1 crctnl'tlaar',

qcspicstl ()p ccn tloorrrstruili .loor ccu Iilatru ie r'.

VcrLrr t clc nrccst \\'JJl'gcnonr cn .rq.inrclrsoot't tr'.ts

.lc Atlrsagarlc (.{g,irt t,r i r r t 
1t 

al r',1 v i ; ). [)czc soort

vorrrlcrr rvc in hct liclc I.rn.l rr'cl.

Vccl crcnrl.tlrrcn \'.ln hct l.istiq tc cictcrnrirtcrcrt

gcrr us .{ citt t //ttrri,tcl.t'/tt., rr'cr.lcn valli zotr tr crr.l

of tijdcns hct rln.ricn vln stcncn \\'Jlrgcnonrcn.

\\'.t.irqcno nt ctr crcIrr l'tI.it'ctt i n clczc r-cqi o lrchoot'-

clcrr tot ciric r crschiIlcntlc sooltcn: .\. rlirti'r.i, .1.

1'rr..,r. fi .'" . 1. 1',rif,i.ti1i:.

,\ ;i n .r nr ti l't i c ri rr s t.r o r tc r r z i j u n o c s t i j n qc ['t i c cl c n

eloorgl.Lns nict crg njli. [)c rr'ocstijrr r'.rn zuitlclijli

\I.rroklio vorn.rt cl.r.rrop gccrr uitzonrlcring. Änr-

li b icön rr'cr'.lcrr voo rnlnr cl i j li rr'.i.rr.gcnorrr crr bi j
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Chalcides polylepis.

Psammophis schokari.
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.i n t ro p o gc n c rr'ate rstt 
l.r p l c t i c s, ri v i c rc I.r c rt Lr c c ki c s.

E, n kc I Sc/crrr 1t 
I r r t's t t t t tr it tt r t i c tt, 13 u.f tt t c s I, o t rl u r -

qerl crr /)e/op/r.t'/ri.t stlri:ictrs liorl.ie tl qcvotltlcl.t

u'ortlctr. Pc/op/1 1'/11.1 -sct/t rt r.i ct t-s u'ct'cl rr'largcll o l'llcll

lartqs cic Dr.ra. Dezc soort ltcclt cctl vcltlrkctlr vt)L)r

pcnrlncntc tr'rltcrctt ttt ct cc tt qrotcrc u'iltcrcl i cP tc

(Ait Er- C,r,nt lr'rr-., l.0l()). l)c loclticslvl.rr rvii

clczc sr.ro rt altrtroflc I't \\'irc 11 I'oortr.rrlr cl i j li ( tlcvc r-

zr.rncs varr) rivict'err oiu'a.li's. Hicr is Pcrlllalllcllt
n,ltcr a.rtrn'cziq. Htrcrr'cl in qcschilit oqctr.l Il;rLrit.rt

rr u r .l c p;icl 13 it rlrrr n t P l t r.l' t t c l, rtr t t{c r'-s r t i, t i rr'c rtl

qczocht, ooli 's n.rchts, kottcictr hcllas gccll c\clll-

pl.rrc rr vln .lczc ttt o o i c st't ttrt gct'tt tr clc Il rvtlrtlc rr.

Hoge Atlas
Na vijirlaqcrr in hct hctc ztriclcn vcrtttilcrl rvil clc

id1'llischc r.rrscs ir.t rlc br-rtrrt varl (ltrclrlrirlr voor .lc

snclrr'c g ri chtirt g N I.irralicclt. O rr clcrrr'cq c'lachtc rr

u'c tijclcns hct rijrlcn Itoq cnkcle qrotc hlqcclis-

scn tc zicr.r lanqs .lc u'cg, rlic bij rt.irlcr irtzictr

[3.rrb;iri j sc {ro r.r.lccl<.l.r oorrt s (,{ f /it r l f ().!cr-l l-s te l r r /r r.s )

bctroficn. \1i.r Nlarrakcch, ook u'cl .lc poort llJlr

clc Hoqc Atlas qcnoctlcl, rcclctr rvij clc litlclc

bcrgctr in.

\1lnaf clczc stlrl is hct Irog ongcvccr tu'cc ttltr

rijclcn rrllr L)uliairlctlcrr, irt tic Hogc Ätlas. Rillrcl

It):00 r.rur rcclcn u'ii vil clc P1030 biirra Otrlia-

inrcclen [ritrtrcn, toe rt cr tt1't .lc rr'c{ ccll Strccl.tlozc

b tr rr n.r Ii i klic r' ( H.t' h t r t e r i,l i o r r d i s) ovc rsta k. N.rast

rlc rvcq licp ccn strotrcttclc [rccli. Dit blccli clön
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lV;inor..r.cr

Aca nthodactyI us ma rga rttae Aca nthocla ctylus alreus

Hct genus Ä canthodactylus vormt eell soortenrijk geslacht me't mourcnteel ruim '10 beschreven soor-

ten clie voorkomen op hc't Iberisch schiereil;rnd, geheel Noorcl-fu}ilia, het gehele Ar;rbisch schiereiland,

noorclc-lijk tot aan Turkije en oostelijk tot aan rvestelijk Inclia (TnrvraR Er-,rr., 2016). In Marokko zijn

uromenteel elf soorten bekencl, w.larvall er twee bergsoorten zeer recent beschreven zijn (Mrn.lr-lrs
ET Ar.., 2020) . De Actutltttlttcty,lll5-r.ssrten hebben rnet elkir;rr gelneen dat ze op kale, meestal zande-

rige boclem leven met een schaarse vegetatie van lage struilijes. Ondanks deze sterk overeenkonrende

habitatvereisten, komen er in Marokko vaak meerdere soorten naast elkalr voor. Van de drie soorten

clie wij rondom Tan-Tan vonden, kornt A. LtureLts voornamelijk voor op los, zandig substraat, A. busttcki

op vlakke, ldeiige of lemige gronclen of grover grind en A. boskianus in de valleien van wadi's (Manri-
NEZDELMÄnuor ErAL,Z0l9).Eenvierdesoort,dieweinSousMassavonden, A.margaritae, leeftin
vlakke steppegebieden rond de Oued Massa. Dichtbil de kust kan de soort echter ook in vergelijkbaar,

zandig habitat gevonden worden als A. aereus en wij vonden beide soorten hier zelfs onder dezelfde

stapel stenen. Ten slotte is de vijfde soort die we vonden, de Moorse franjeteenhagedis (Ä. erythrunrs),

meer gebonden aan het Mediterrane klimaat in het noorden. Door de sterke gelijkenis tussen de soor-

ten en doordat het zeer snelle hagedissen zijn, was het vaak een uitdaging om tot een juiste determinatie

te komen. Tevens is nog veel onzeker over de taxonomische status en verspreiding van diverse soorten.

Ongetwijfeld gaan toekomstige onderzoeken nog tot veel nieuwe inzichten leiden.

Aca nthoda ctyl u s bu sacki
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van de vele exernplaren van deze soort die we

nog zouden zien op deze locatie. Op de rotswar.rd

langs de weg vonden we in korte tijd al meerdere

individuen van deze soort.

Na een goede nachtrust in een volledig verlaten

skihotel hebben r.r'ij ontbeten onder het genot

vall een prachtig uitzicht over de bergen rondom

Oukarmeden. Oukairneden staat bekend om het

f-eit dat je rondorn het dorp al veel biizondere

soorten kan vinden. Denk l-rierbii aan de Atlas-

d aggekko ( Q r e d e nJ et dt i ct t r tt cl ryb I e p h rth n r s ), e en

dagacti eve geklioso o rt, en V ip e rtt nrc nt i c ol tt, e en

endemische adder.

Enkele rneters naast ouze accornrnodatie

vonden we al de Moorse muurhagedis (Potlrtr-

cis yturcheri). Niet veel later ook de eerste Q
trttchyblephttrus, zowel volwassen als jonge dieren.

Deze soort bleek het meest algemene reptiel

te zijn van deze plaats. Even later werden ook

de eerste Brilhagedisse n (Sce/c rcis 1t 
e r sp i c ill ttt a)

gespot, een juveniele Marok-liaanse parelhagedis

(Tinron tangitttnus) en een vervellingshuidje van

de Girondisclre gladde slang (Cororrclltt girontlictt).
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Het vorrrkomcn \I;In Hyln oyt een clcrgelijlic hooqtc lijkt rvat .rt;,piscl-r. ln l\llroklio is l.rooqtc ccl'rtcr juist cen 1.rt'rsi-

,it-., 20 l6). Dc Lrckcncle hooqtegrcr.rzen voL)r rleze sc'rortcn in l\llroklio ligqcn o1.r rcspccticvelijk 2650 cn 2750 nrcter.
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Rondom het sturvmeer voncien \ve nleer boonr-

lii like rs, P c I o p I t l, I a.r -s r r / i cr ri c r r -s e n Acl cl e r r i n gs I a n g

(N,rf rl.r' ntüut'(t).

We l-roclprteu tussen rlc vele h.rgeclissen c'rok Äf/rrrr-

toltccrttr strdrcrurskt'i te herliennen, nrair c'lit bleck

noq niet ecnvontlig. Nir cle lunch in het hotel zijr-r

u'e ir.r cont.'rct gekclr.nen nret een local c]ie ons eel.l

rurcs met sl.rnqenleer (r'olqens herr een ,rcicler)

n'ilde verkopen. Hij u'ist ons ook te melcler-r cl.rt

n'e het hoqe rol-l in cle berqerl moesten zocken .rls

\\'c een .rdder *,ilclen z.ien. \Ve qinqen \veer op

plcl en trofl'en toen einclelijk cle cerste "echte"

,{. (lr(/r-cdn.sl-l,l .t.tn tusseu steuen in eett clrooq-

ger'.rllen beek. Al snel r,onclen n,e rtteerclere incli-

vicluen. Het cluurcie even voorcl;rt n'e c-leze schttrr,e

sr.rort vi'rst kclnrlen leqcen rttet onze ci1mer.r.

'ferrvijl \ve ons or.er tle berqflanli r,erspreiclcleu,

rr'err.len r,erschilIencle i nciiviriuerr virn .rclulte en

jrrveniele Clnlcide s nt()ntLutus gezicn bij het om-

kcrcn r'.rn steuen. A.'rn l-ret eincle r,;'ru de nriclcl.rq

tregor-r niet .rlleen c'le z.ot.t te z.;rkker-r, tttrtar ch.trtttee

ooli cle moecl in onze schoenen. Zourlen \ve noq

ccr.r lclcler zieui Het urenl.ruge lopen op cle steile

trcrqhelling rnet losse stcncn cn stekelige struikjes -*,ai'
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Mnnorxo

Het genus Quedenfeldfia is endemisch voor Marokko en bevat twee soorte n; Q moerens en Q trachyblephanrs (foto's).

Beide soorten hebben de voor gekkot bijzondere eigenschap dat ze uitsluitend dagactief zljn. Deze eigenschap is

waarschilnlijk een aanpassing aan het leven op grote hoogten, waar de nachten erg koud kunnen worden. Qmoerenskan
echter ook tot enkele meters boven de zeespiegel gevonden worden. Uit onze waarnemingen rond Oukaimeden viel op

dat Q trachyblepharus op grotere hoogtes donkerder gekleurd leek te zljn.Deze aanpassing levert waarschijnliik meerdere

voordelen op. Door de donkere kleur kunnen de dieren sneller opwarmen op grotere hoogte, waar de temperatuur lager

is. Op grote hoogte is de UV-straling sterker en biedt de donkere kleur meer bescherming tegen dit verhoogde straling-

sniveau. Deze aanname wordt de 'thermal melanism hypothesis'genoemd (Clusrlra-Tnur,las ET AL.,2003) en is ook

onderzocht bij andere hagedissensoorten als de Levendbarende hagedis Zootoca vivipara (SeN-Josr Er AL.) 2008) en de

Algerijnse zandloper Psammodromus algirus (Rrcurne ET AL,Z0I4). Een ander voorbeeld van een dagactieve gekko uit
het hooggebergte vinden we bijna 4000 kilometer oostelijker, bij Mediodactylus amictopholis in IsraöI.
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MRRo<xo

in cle felle z.on en de i;le lucht becon zijr-r tol te

eisen. Nir l-rct cir-rcleloos keren vrtn stcnett l.cr,;.tt'tt

het verlclssenclc {croep virnrrf cle trerqfliu.rk, eer.r

Y i 1t': v s1 r r r tt n t i c o I t. D i t ex e rn p l.r rt r n'e rc'l qc v o u cl e t.t

r)Lr eeu l-rooqte v.llr ci. 2730 m.

Noq eufbrisch over clc vclr-rc'lst r':rn I/ipclrt rrtttttti-

co/cr c]eclcn rve c'lic .tvclutl nog een c-lt.tsttccesvolle

Pogiltg ont Dl.sco{/o-s-stt-s,scot,rt::i te vir.rclen in tle

beek clie cloor Ouk.rinreclen strootlt. \\rel vonclcrr

\\'e een 13rr/ir .spi119.s11.{ op cerl r'oclr cleze sc'lort

opmerkelijke hoogte.

N.r cl e h e r pr e t o f .ru n.r - I u rr,e rr'o e s t i j tr ge b i e cl e rr

rv.rs cle Hoqe Atl.rs een overcla.rcl .ran lctiviteit
r'.1r'r, n.rct n;ulc, l'rirgcc'lisscn. Tttsseu rle rcltscn kotr

clkc p.r.rr rleter rvel eetr ttieutv inclivic'lr-r \\r.t.lrge-

nonren rvclrclert. Bclvenclien is er best rr,lt vali.rtic

.r;r r.r so o rtc r.r c'l i c h i e r syr-up.rt ri s ch vo cl rlio t'tt e u.

Sorls leiclt .leze l'roqc c'lichtheic.l tot lqressie ttrs-

sen inc'livicluen; zo zAqen \\rc een schenlLttseling

ttrs s e n S celarcis 
11 

c t's lt i c i I k t t c n Po r/rt rci.s t' Lt u c I t c r i.

I{ e n r.r-r e rke n cl vo o r d e No o rt{ -A fl' i k.r.r n s e b e rg -

cctrieclen is ccr.r sterlie l-n.ltc \,.'ur P.rleo-encleruisttrc
(Raule F,r ÄL.t 2012). Dit rvilzesqerr cl.rt

sr'lorten ciie eerst een groterc versprcirlin{ h.rrlclcn,

ntr cloor klin-r.utoprvarming in clc lairtste millenni;t

sIcchts noq vc-lorkonren in rclict1.'clpr.rllties op

qrotcre hoogtc n. S. pcr--spi cll/rt frt i s eetr cnclcn-riscl.r e

st'lort voor M.rrolilio. De soort hecft zijn rtil.ltr te

.llnken .rru ecn tr;rnsparantc schub in het ooqlicl.

S. I,crslticillrrfct rvel'cl voorheeu geschlartl oncler

het gcnus Te lrtt, s:tttteu met rle M;rcleirahtceclis

(Tcirtt tlugcsii).

Ftr-''w "q,.-
tt lGf - $ ''*'"

Atlontolacerts sndreansliyi is een voor cle Hoge

Atlas endemische hageclis, clie clua uiterlijk enigs-

zirrs doet clenken aall onze Neclerlandse Zotttoctt

t,iyipttrtt. Door zijn slanke, languerekte lichaarn is

rle soort goecl aangepast aau een specifiek habit;rt:

onbegroeide plaatsen met een los substraat van

kleine kiezels, rvaartussen cleze clwerghagedis zich

snel en wendbaar kan bewegen. De drie anclere

Lacertiden Scc/rtrcis perspic illttttt, Potlttrcis v turclreri

en Tirrrorr tLlngitLltuts, clie opr dezelfcle hoogte voor-

korneu, ziin qewoonlijk afwezie op cleze locaties,

wat ook uit ouze eigen waarneuringeu bleek. Vaak

korlt cle soort it't de buurt van kleine waterstroour-

pjes voor. De binding ntet waterstroompjes, doet

ook denken aan de Europese hooegebergtesoor-

ten trit lret geslacht Iberolctcerttr.
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Viperamonticolais een kleine (tot +O centimeter) addersoort die

enkel voorkomt in het Atlasgebergte. De taxonomische positie van

de 'Atlasadder" is nog onderwerp van discussie. Volgens Bmro rr
l't. (zOOe) enManrfNEzDr;LMÄnuolrr n. (zotg) behoort de

in de Atlas en het Iberisch schiereiland voorkomende wipneusadder

tot 66n en dezelfde soort, namelijk Viperalatastei. Morfologisch is V
monticolaweinig afwilkend van de wipneusadder in Zuidwest-Iberiö,

die tot de ondersoortVlatastei gaditana wordt gerekend. Zelfs binnen

de verspreiding van deze ondersoort wordt een gotere morfologische

variatie aangetroffen dan tussen Algerijnse en Iberische populaties.

ManriNrz-Fnrrnia ET AL. komen in een zeer recent artikel inJournal

of Zoological Systematics and Evolutionary Research (november 202I)
tot een herverdeling, waarbij de populaties in het westelijke Atlasge-

bergte als een nieuwe ondersoort Vipera monticola atlantica worden

aangemerkt, en die in het oostelilke Atlasgebergte, de Midden-Atlas,

Rif, Tellian Atlas en hetAurös-gebergte alsVpera monticola saintgironsi,

eveneens een nieuwe ondersoort. De wipneusadder die voorkomt in het

zuidelijke Iberisch schiereiland wordt door hen nu aangeduid alsVipera

latastei arundana, een derde nieuwe ondersoort.
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Habrtat van orrder

andere Vipera nton

ttcola, Quedenfeldtla

trachyblepharus en

ChalclCes montantts

Fez
Aangezien onze terugvlucht weer vanuit Fez ver-

trok, moesten we het hooggebergte weer achter

ons laten om onze lange reis naar het noorden

te hervatten. Dat was zeker geen straf, rvant ook

in het noorden van Maroklio stond ons rlog eell

aantal endemische soorten te wachten die hoog

op onze verlanglijst stonden. Na ruirn vier uur

rijden was het tijd voor een liorte pauze en uiter-

aard moest dit gecombineerd worden rnet het

draaien van stenen. We kozen een groene plek op

de kaart, genaarncl Foröt de Bouskoura, hopende

op een paar nieurve soortell. De bosrand bleek be-

zaaid te liggen met stenen, u'aarcfoor onze pauze

eerder op een stevige workout begon te lijken. Al
snei l'onclen we eel'r aantal juve'niele Moorse land-

sclrildpadcle n (Te sttulo grtteca), Tarentoltt mats"itn-

rica en Agamtt intptrlettris. We rverden echter pas

echt blij toen öc1n van de meest bizarre reptielen

onder een diep verzc.rnke'n en z\vare steen vancl;ralr

lovirrn : de S chaakb o rdwonnhaged is ( Trogor oplr l.s

rt, i c gn n n n i clcg,t r r.s).

Na nog eens een paar Llrell rijrlen rnaakten \\rc eell

kclrte tussenstop op ee'r.r iocatie r'r.aar cle encler.ui-

s clr e S rr r r r-rr r/ tt c t.1, I t t s 
_f 

tt s c i ti f r r -s z o n rr o c te n z i bte n.

Een korte tijcl stenen clraaien leverde enkel n.reer

'I'tstutlo groccLt opr. \\re li'rv:tr-nen p:rs laat bij onzc

airbnb aan, waar we verbleven voor het absurd

lage bedrag van anderhalve euro per persoon.

We hadden nog een hele dag te spenderen

rondom Fez en tegen beter weten in besloten we

deze dag te gebruiken om een poging te wagen

voor eell aantal endernische arnfibieön. Het was

begin oktober, aan het einde van een lar-rge, droge

en hete zomer. Van poelen en zelfs zwernmeertjes

was niets dan een gescheurde bodem overgeble-

ven. Niet bepaaid de ideale omstandigheden om

op zoek te gaan naar amfibieön. We besloten ons

gelul' te beproeven in Nationaal Park Tazekka,

\vaar we nret nane Srtltunandra ttlgita, Discoglo.ssas

scoyttzzi en c{e Marokkaanse vroedmeesterpad

(Al1,tes maw"tr) hoopten te vinden. Rij een eerste

stop op een piek rvaar een beek had moeten io-

perr, bleek dat het inderclaad heel drooc rvas. Toch

vonden we een Pelolth.lictx sctharicus, Psonunotlro-

rrrtrs olgirus, Podnrcis t,duclrcri en een mooi qroot

rrrannetj e Tinrcn tnt git trt ttr s.

We hadden op cle li;rart gezien drt er in het

Nation:ral Park een grot ligt en rve hoopten dat de

o n d e ra;lrd s e ko el e e n vo ch t i ge. o m s t irn cl irth e cl e n

in tijdcn van clroogte een toevir-rchtsoortl z-ouden

bieclen rr:rr.r anrhbieön. Ilij iranl<onrst bleek c.chter,

tot onze teleur:stelling, clat het {rote gaprcncle gat
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van de Grotte de Friouato afgesloten was en totaal

ontoegankelilk zonder daarbij ons eigen leven op

het spel te zetten. Het simpeie idee ontstond dat

water altijd naar beneden stroomt en dus kozen

we het steilste bergweggetje dat zich konkeler-rd

een weg naar beneden baande in een diep dal. En

inderdaad, hoe dieper in het dal we kwamen, hoe

groener en vochtiger alles werd, totdat zelf.s smalie

beekjes zichtbaar werden in de naurve kloven

in de rotswand. Precies wat r,ve zochten, dus we

parkeerden de auto en ldornmen via een beekje

omhoog. Na het keren van stenen vonden u'e vrij

srrel een juveniele l)iscog/ossrrs scoyazzi onderaan

een rvatervalletje. Vervuld rnet nieuwe hoop zet-

ten \4re nog een tandje extra bij en binnen een paar

nrinuten vonden r,r'e ook een jurreniele Sslsmtm-

drtt algira tttltuttictr en een juveniele en subadulte

Al1,tg5 ,rrrrrtnr-s. Met onze drie hoofddoelen san-rerl

op dön fbto, rvaren we lrreer dan tevreden.

\\'e vervolgclen het lilonkelu'eggetje verder naar

bene'den totdat rve uitkwamen bii de beel< Barr;rce

Bab Louta. Niet alleerr vlosen er vele bijzonc-lere

libellen, ook vonclen we Pcloltlnlo.r sdrttricus,

j uverri ele S c I c r o p I v1,s m tu n' it tt rri c tt en Mo ors e

b eeks clrildpadden ( Iv[ ct ur e n ry s I e 1, r o s,t) . Het be go n

al l;iat te worden en clus rvas het ti;d om te'mq te

rijden naar onze ;rirbnb om cle tassen erl rloq een

pa.rr uurtjes slaap te prkken voor onze vroeqe

vlucht terus naar Eindhoven.
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linksboven: Eirfo

spinosus

rechtsboven en

onder: Drscogiossus

scovazzi, sLrbadult

) Trogonophis

wiegnanni elegans

92 LnceRrn

Schaakbordwormhage dis Tro gonophis wiegmanni

Net als wormhagedissen zoals we die ook in Europa kennen (soorten van het geslacht Bla nus),heeft

de Schaakbordwormhagedis een wormachtig uiterlijk. Daarbovenop is deze soort ook nog eens een

stuk groter, heeft een zwart-wit geblokte tekening en beweegt zich op een merlcvrraardige wormachtige

manier voort. Kortom, een zeer speciaal dier.

Het exemplaar dat we vonden had een licht zalmroze onderkleur met een grijszwarte bloktekening.

Een onderkleur die kenmerkend is voor de ondersoo rt elegans. De onderso ort wiegman rci heeft een

meer gelige onderkleur (Me r.vooNge & Hannrs ,2007) . T. wiegmanni is de enige soort binnen het

genus Trogonophß. Daarnaast is het ook de enige Noord-Afrikaanse vertegenwoordiger van de familie

Trogonophidae (SÄNcnnz & Esconrzn,2014). Toch zijn er aanwijzingen dat het in werkelijkheid

om meerdere soorten gaat binnen dit genus, gezien de grote variatie in mitochondriaal DNA en het

ontbreken van intermediaire vormen tussen de ondersoorten (gescheiden door de Hoge Atlas) en

de Tunesische populaties. De soort lijkt op basis van onderzoek een voorkeur te hebben voor dunne

rotsen met een groot oppervlak en daarnaast een bedekking met vegetatie van 5-10 cm (Crvawtos rr
e42003). Dit biedt de meest gunstige omstandigheden voor zowel de thermo- als hydroregulatie en

een hogere dichtheid aan prooidieren. De locatie waar wij de soort vonden kenmerkte zich door grote

stenen die diep verzonken lagen, omgeven door vooral grassen. Aangezien wij de soort in de droge,

late nazomer vonden, en Crvarvros ETÄ-L. in het voorjaar, zou dat kunnen verklaren waarom wij de

soort juist onder een diep verzonken steen vonden.

Jnnncnrue 80 Nuvrven 2



Mnnorxo

Jnencnruc 80 Nuwtrrrn 2 LacEnrn 93



Mnnorro

Conclusie
Marokko is een zeer interessant land met een

grote diversiteit aan landschappen en biizondere

cultuur. Het is alleen daarom al zeer de moeite

waard om het land te bezoeken. De soms uren-

lange ritten door enorm uitgestrekte woestijnge-

bieden met slechts weinig of geen herpetofauna,

waren door de indrukwekkende landschappen

zeker geen verspilling van de tijd.

Opvallend was wel een groot verschil in

succes met het vinden van alle doelsoorten. In

het zuidelijke woestijngebied waren we relatief

onsuccesvol met het vinden van de 'grote driei

Daarentegen vonden we in de Hoge Atlas vrijwel

alle te verwachten soorten, waaronder ookVipera

monticola. Ook in Nationaal Park Tazekka vonden

we opvallend genoeg alle drie de amfibieön die we

nog graag wilden zien, ondanks het ongunstige

seizoen. Wellicht waren de soorten hier door de

droogte juist meer geclusterd en daardoor lokaal

makkelijker te vinden.

In vergelijking met bijvoorbeeld een eerdere reis

naar Israöl kostte het vinden van woestijnsoorten

relatiefveel moeite. Welke factoren daarin een rol

spelen is lastig te zeggen. In elk geval hebben we

nog genoeg soorten overgelaten voor een volgend

bezoek. Marokko heeft als groot voordeel dat je,

althans in het westen, vrijwel overal ongestoord

herpetofauna kunt zoeken. Lokale bewoners zijn

meestal zeer vriendelijk en willen zelfs helpen met

het zoeken naar reptielen. Ook in Israöl was dit

het geval, maar de vele militaire terreinen en mij-

nenvelden maakten het soms lastig om geschikte

zoeklocaties te vinden.

Marokko is relatief dichtbij en goed bereisbaar,

maar toch valt er nog veel te ontdekken, getuige

het feit dat de taxonomie van veel soorten nog

niet is opgehelderd en dat er nog regelmatig

nieuwe populaties worden ontdekt buiten het

bekende verspreidingsgebied. Het is daarom ook

zeer de moeite waard om buiten de gebaande

wegen, in afgelegen en slecht onderzochte delen

van het land op zoek te gaan naar reptielen en am-

fibieön. Wie weet wat dit land allemaal nogvoor

ons verborgen houdt aan herpetologische parels.

De salamanders (Caudata) worden op het

Afrikaanse continent slechts door vier soorten

vertegenwoordigd en komen uitsluitend voor

in de Maghreb (Marokko, Algerije en Tunesiö).

Salamandra algiraheeft een zeer fragmenta-

risch verspreidingsgebied, bestaande uit negen

geisoleerde populaties over een afstand van ruim

duizend kilometer langs de Marokkaanse en

Algerijnse noordkust. De populaties leven in re-

latief vochtige, beboste en bergachtige gebieden

met een diep onderaards gangenstelsel waar de

salamanders zich kunnen terugtrekken tijdens

de droge zomers. Van een aantal ondersoorten

(ssp. splendens en sp elaea) is bekend dat ze zich

soms terugtrekken in grotten (HnnNewotz,

94 LncEnrn JRRncRruc 80 Nurvrven 2
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Salantandra algtra

atla ntrca, jLrven iel
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201 tla). Vrur clc rcccnt trcschrcvcn onrlcrsr.rort

ttlttrtictr is sintls kort zclf.s bckcnci cl.rt zc zich cr

vrrrrrtpl.urtcn (H nnNlx t'tv.'t.,21) l9 ). Dc rlcqcrl

.\. rilrJinr-popul.rtics z.ijn oncicrvcrclccl.i in r ijt

r)ndcrsoorte n, \\'JairvJn cr vicr in Nl.rroklitr

lcvcn. L)c onclersoort tlic n'ij vonclen in T.rz.clika

\;ttion.ral Plrli rr'crrl vr.rothecn ge schllrrl onrlcr

.\. rt. -sp/crtrler.s, m.l.rr is in f 019 tot apr.rrtc onclcr-

\oort vcrhcvcn; S. ir. ültntictt (Hl.nNarutttz &

Escttntz,L, 2019). Dczc onrlcrsotrrt is vc)or zovcr

Ir c lic n c'l u i tsl tr i tc n cl I a r v i p.r.r r, h e tgc c n Lr ctchc r.r t

.l.it l.rrven n'orclert gctrirarcl cn cl;it r'lczc onrlcr-

sr.rort rlus afhankclijli is vln tlc aanrr,czighcicl vrrr

rr'atcrlichrrnrcn. L)c onc'lcrsr.rort S. rr. llrrqi lrrrrrr is

.lcrnr.rte aillrqeprst a.rn het clroqc klinr.rat, clat

Jrnncnruc B0 Nul,,tnrrn 2

st'r n.r r.n iqc 
l.r o p u I lt i c s vo I I c d i q gc rl c tan.r o rftl -

sccrrlc jonqcn voortbrcngcn crr is clus juvipaar

(Sr.rrel .\ Llr,RH.c.Rrrr',2()16). ln 2017 is cr noq

ccn nicuu'c qcisolccrclc iroptrl;itic ontriclit, tlie

ir.urscliijnlijli tot dc onclcrsoort S. t. ttlnüictr

bcl.rcrcrrt ( H enrueN re z, 20 llib ). I)czc poptrlatic

Lrcvinclt zich in clc Nlicltlen-Atlls, op circl lc)t)

li i I o nr c te r te n z.u i ti o o ste n vlr.r tl e rl i c h ts tlr i j z i j n d c

l'tckcnric pr)puhtie. Hct vornrt dl.rrnrcc eieln r'.rr.r

clc zuiclclijkstc l.roprr-rlatics \'.in hct qcr.rus. Hct is

nog ,,rn[',ckcntl hoe rlezc l.toptrlatic a.u.rsltrit op

lntlcrc pop11l11ic5. Nlotcliik zijn er mcer nicun'e

1.rr'lplrl.rtics tc vinclen in hct tlrsscnliggcnclc gcbicd

of in .urrlerc tltlen r';rn .lc Atl.rs.
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Habitat en voort-

plantingswater van

Salamandra algira

atl a n t i c a, Discoglossus

scovazzi en Alytes

maurus.
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Alytes tnaurus is enige vertegenwoordiger van de vroedmeesterpadden in Afrika. De soort vertoont de grootste verwant-

schap met de, geografisch ook meest nabije, A. dickhilleni en de Balearenpad (A. nniletensis). A. maw"us kornt vooral voor

langs permanente stromen en andere waterlichamen in bossen (oe Pous Er AL.,2013). Ook onze vindlocatie was als

zodanig te typeren.
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Soort

Hagedissen

I Ac antlttt tlttcf-l,/tr.s rtttt'ctt-s

2 Acantltodttctylus Ltoskiar:r:'s

3 Ac tt ttl r tt tl trcf-ylrr-s brr-s,rcli

4 Moorse fi'ar-rj etc'enhagedis (Äcor f li o d o c t yltr s er y tl u' u rus)

5 Ac tu rtl t tt d ttc t t l us r r t lr"gtr r it trt

6 Atlasagirrn e (Agrtrrtrt impalearis)

7 Atlantolacertt ttndre mrszkyi

8 Chalcidesrrtontarurs

9 Chalcitlcs l'ol)'lcl,is

I 0 Cll:;ltides splrttrollsi.f'ortnis

I I N{ecliterrirne kameleou (Chanrudto clr,trttmlcon)

12 Ewnecesalqeriettsi-s*"

l -l Helmsekko (Tarcntoh clra:,tli,tc)

l4 Moorse muurhagedis (Podarcis ttLtLtcheri)

l -s Grote zandloper (P.r,ututto drottrus rrlqirrr-s)

I 6 Atlasd.rggeko ( Quederry'' I tl t i a t ra cl wble ph ttr u s)

I 7,\rnrr-rrrlrril.t'/rrs /r,illisii

l8 Blilhagedis (Scelrtrcis perspicillttttt)

l9 Slcrtor/rlcf-y/rr,s nILuffitLlttictts

20 lvluurgekli o (T,tru t ol a nr atu'itttttic tt)

2. I N{.rrokkiranse parel h.ruecli s ( T i n t tt r r t d t t gi t Lt t I u s )

22 Scha.rkbo rclwo rrnhageclis ( Tr o go n o p h i s w i e g n ttn ni)

23 Trtt 1t i tt c ttl ttt c s rtlgcltctt-s

24 Noord-Afrikaanse doornst.rartlgarne ( Urorrtas 4,x nigrit,e ntris)

Slangen

25 Girondische glaclde slang (Cororrella girontlica)'

26 Algerijnse toornslanq (Hctrrorrltoisitlqirrr.s)

27 Hoefi jzersl.rr.r g (Hemttrrhois hippocrepis)

28 Älrr/polort ltoilcrt.si.s

29 Westeli j ke l-ragerlisslan g ( Mal 
1t 

ol on n rorr-rpc.s-su/,t ri 1,.) 
*

-30 Eey;rtische cobr.r (N.r7,r /r,rfc)*

3l Aclderringslang (Ndh-irr rnaw'n)

ll P.s,irrrrlrr}l/li.s .;i/ttrl',1'i

33 lripera monticolu

Schildpadden

34 Moorse beekschilclpa d (Mtutremvs lelrrosrt)

35 N'lcrcrrse lanclschiIclpacl (Ttstuio grtrcct)

Kikkers en padden

36 Marokkaause vroedtneesterpad (Alvtes,trrutnts)

-1 7 \Veste'l i j ke gel\ro n c pad ( B rr/o .sp irr o-srr-i)

38 Ali'ikaanse groerle pad (Bu-iotes boilengcri)

-1 9 Nl a ro k k ;.r.r n s e s ch i j fto n cki kke r ( l) i-. c,rg/tr..-. r r-. -s co r',t : : i )

40 Streeplozeboorlkikker (Ht,l,t nrcritliondis)

+ I Pc/trl'/n'/,r.t s,t/trlt ictt.s

42 Berberpad (Sclerophrys mauritttnictt)

Salamanders

43 Noord-Afrikaarrsc' vuttrsirlarnaud et (5.11 L1 t t t a n (] ro ttl gi ra)
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A herpetological tour through Morocco: strolling through deserts, mountains and streams

In autumn 2019, our five-man team visited Morocco for nine days, aiming to find as many of the

currently known 111 species of herpetofauna as possible. We spent most time looking for desert

species in the very south of Morocco, but some days were spent in Souss Massa National Park, the

HighAtlas and the surroundings of Fez in the north as well. Although not all quests for target species

were successful, we eventually found a total of 43 species of reptiles and amphibians, amongst which

some highlights like the Moroccan spiny-tailed lizard (Uromastyx nigriventris), Atlas mountain viPer

(Vipera monticola) and North African fire salaman der (Salamandra algh'a). Next to our own expe-

riences, we discuss some interesting topics from recent literature, like checking water cisterns as a

method of finding reptiles in arid regions, the influence of elevation on amphibian occurrence and

the colour of High Atlas day gecko (QtedenJeldtia trachyblepharus), differences in niches of syntopic

fringe-fingered lizards (Acanthodactylus sp.), reproduction strategies of S. algira, the taxonomic status

of newly described lizard-fingered gecko's (Saurodactylus sp.) and hybridisation between two whip

snakes (Hemorrhois sp.). Although close to the European continent, Morocco is a country harbour-

ing a diverse and distinctive set of species, where potentially interesting findings are still awaiting to

be discovered.
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