
En ildsalamander, Salamandra salamandra, / en bjergstrøm i det centrale Grækenland (8-9 km syd for 
Gardiki). Den er almindelig på sådanne levesteder, men lever ofte skjult. 



Turistvenlige Karpenisi 
i Centralgrækenland: 
Et ideelt rejsemål til 
herpetologiske udflugter 
Henrik Bringsøe 
Esthersvej 7, 4600 Køge 

Varmen lader vente på sig. Tid
ligt søndag morgen på en klam 
dansk forårsdag, afsted til luft
havnen, check-in klokken 5.30, 
afgang på charterrejse til Athen 
klokken 6.30! Efter en godt 3 
timer lang flyrejse lander vi i 
Athens temmelig nye charter
lufthavn ved middagstid - i et 
lunt græsk forårsvejr ser vi 
frem til at komme på vandretur 
i bjergene! 

Vi følger med rejseselskabet 
med bus ind til selve Athen. 
Men nu siger vi fra og begiver 
os på egen hånd videre i det 
centrale Grækenland. Straks 
tager vi ind til busterminal B, 
der ligger på Liosion nær 
Lårissa-banegården. Vi køber 
billet til byen Karpenisi, der lig
ger små 300 km væk, og som 
også er endestation for én rute. 
Så det er ikke så svært at finde 
den avocado-grønne bus, hvor 
der med store bogstaver står 
KAPnENHSI. De store græske 
bogstaver er ikke så svære at 
læse, men de små bogstaver er 
nok sværere! Bussen kører kl. 
14.30. 

Hvis man hellere vil slappe 
lidt af i Athen, kan man f.eks. 
kigge på Akropolis om efter
middagen, overnatte på hotellet 
og køre med bussen næste 

morgen. Der er hver dag to af
gange, den anden er kl. 7.00. 

Det meste af busturen går 
gennem det tørre og temmelig 
kedelige Østgrækenland til den 
store by Lamia. Men herfra be
gynder det at blive seværdigt, 
idet vi kører vestpå ind i landet 
langs den store flod Sperchios. 
Landskabet bliver gradvis mere 
frodigt, og efterhånden kom
mer vi op i bjerge med klipper 
og skov. Vi fornemmer, at for
ventningerne til bjergferien 
nok skal blive indfriet! 

Endelig! Om aftenen, efter 5 
timers kørsel, er vi i Karpenisi 
og bliver indkvarteret på et af 
byens 10 hoteller eller hos en 
privat udlejer. 

Når vi skal rundt i omegnen, 
vil jeg anbefale, at man lejer en 
eller anden form for køretøj, så 
man selv kan bestemme, hvor 
(og hvornår) man vil hen. Af
hængig af økonomi, tempera
ment og fysik kan man enten 
leje en bil, knallert eller cykel. 
Men efter sigende skulle der 
ikke være biludlejning i Karpe
nisi, hvorfor man kan stå af i 
Lamia og leje bil dér. 

Selve byen Karpenisi er gan
ske ren og pæn. Det er et sted. 
hvor man godt kan være be
kendt at tage familien med! 

Den er ikke overfyldt med faci
liteter til det. man kan kalde 
»turist-underholdning«, men 
det er vel heller ikke, derfor 
vi er rejst op i bjergene. Ellers 
havde Mallorca nok havde et 
mere passende rejsemål! Imid
lertid er turisme slet ikke no
get fremmed begreb i Karpe
nisi. som har tennisbaner og 
diskoteker, fordi om vinteren 
er der få kilometer derfra et 
yndet skisportsted for græ
kerne. M^:: :::cre om den loka
litet senere. 

Vi er herme :: klar til at køre 
ud i omegnen for at finde spæn
dende steder med krybdyr og 
padder! Men tidspunktet er vist 
også inde til. at jeg må krybe til 
korset og komme med en til
ståelse! Ud fra mine nu 12 rej
ser til Grækenland har jeg et 
solidt kendskab til landet, og 
jeg har fundet meget interes
sant omkring Karpenisi. Dog 
rejser jeg på en anden måde i 
Grækenland. Jeg flyver derned 
på den billigste måde. typisk på 
en charterrejse. Derefter lejer 
jeg en bil i Athens Lufthavn, og 
så går rejsen ud i de mest øde 
og ofte svært fremkommelige 
egne af Grækenlands fastland. 
Jeg bor aldrig på hotel, men 
overnatter i telt i det fri. 
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Sådan var det også i foråret 
1996, hvor jeg rejste sammen 
med Henrik Graff. Vi havde 
mange fantastiske oplevelser. 
Men efter en uges tid mente 
Henrik, at han godt kunne 
have tænkt sig bare et mini
mum af luksus med et hotel i 
en pæn by. Han havde så småt 
fået opfyldt sine behov for det 
primitive feltliv, men det havde 
jeg ingenlunde! Netop da vi sad 
på en taverna midt i Karpenisi, 
talte han om, at det var en by, 
som kunne udgøre en slags 
»base camp« til en ferie med 
sin hustru. En hyggelig by, og 
han kunne begive sig på eks
kursioner i bjergene. Det syn 
kunne jeg godt sætte mig ind i, 
men personligt foretrak jeg sta
dig at overnatte i felten, hvor 
krybdyr og padder kunne ople
ves, når som helst man måtte 
ønske det! 

Ikke desto mindre inspire
rede disse ord mig til at lave en 
appetitvækker her i NHF, for 
Henriks synspunkt deles nok 
af flere andre. Jeg undersøgte 
derefter busforbindelser og 
indkvartering i Karpenisi via 
Det Græske Turistbureau i 
København, så jeg følte egent
lig, at jeg kunne stå inde for 
min indledning i denne artikel! 
De læsere, som kunne tænke 
sig at følge mine anbefalinger, 
bør naturligvis selv kontrol
lere, om mine praktiske rejse
informationer stadig er gyl
dige. Det kan f.eks. gøres via 
Det Græske Turistbureau, som 
ligger på Vester Farimagsgade 
1 i København, telefon 3332 
5332. 

Der er så megen pragtfuld 
natur i det indre Grækenland, 
hvorfor jeg ikke specielt har 
styret efter Karpenisi, hvor jeg 
dog har besøgt meget forskel
ligartede lokaliteter i 1987, 
1988 og 1996. 

Mine rejser til Grækenland 
ligger altid om foråret, dvs. 
april og maj. Selv om turisme i 
middelhavslandene langt over
vejende foregår om sommeren, 
finder jeg den årstid meget 
dårligt egnet, hvis man gerne 
vil se på natur med dyr og plan
ter. Sommeren er nemlig sær
deles varm og tør; vegetationen 
er svedet væk, og mange kryb
dyr og padder er endog gået i 
sommerdvale. En undtagelse, 
hvor en sommertur kan være 
på sin plads, er, hvis man vil 
højt op i de græske bjerge, der 
kan være lovligt kolde om for
året. Faktisk er den anden af 
lokaliteterne ved Karpenisi, 
som jeg beskriver, et højtlig
gende bjerg, som man kan be
søge om sommeren. Selvom de 
andre lokaliteter ligger i væ
sentligt lavere højder, ligger de 
fleste i bjerge. Jeg vil derfor til
råde, at man besøger området i 
maj eller tidligt i juni. 

I Karpenisi kan man opsøge 
det lokale turistkontor for yder
ligere oplysninger og navnlig 
klubben af bjergvandrere, som 
har en aktiv lokalafdeling i Kar
penisi. Den kendes som Greek 
Alpine Club eller Ellinikós Ori-
vatikós Sindhesmos (E.O.S.). 
Man har brochurer med tur
forslag og giver gode råd. 

Der er ingen campingplads i 
omegnen. Når jeg camperer i 
det fri, opsøger jeg naturligvis 
de mest øde steder. Når nogle 
grækere af og til har bemærket 
mit telt, har de aldrig brokket 
sig. 

Jeg vil skrive lidt om ni loka
liteter, der ligger inden for en af
stand af 30 km fra Karpenisi. På 
fig. 1 er de angivet med numre 
fra nedenstående omtale; dog 
ligger lokalitet nr. 7 så tæt på 
Karpenisi, at den ikke er afmær
ket særskilt. Byen ligger i en 
højde af 960 meter over havet 

og er omkranset af højere lig
gende bjerge. Den har 10.000 
indbyggere. 

Man bør afgjort medbringe 
den gode felthåndbog af Arnold 
& Burton (1978). 

1. Lefkas ved floden 
Sperchios 
Vi lægger ud i det nærmeste, vi 
kommer lavland, 500 m over 
havet. Der lever næppe mange 
krybdyr og padder i denne 
store flod, men landet omkring 
den er frodigt, og der er en 
række små bifloder. Hovedve
jen mellem Karpenisi og Lamia 
løber langs den smukke flod, 
på dens nordside. Der er ikke 
megen plads mellem vejen og 
floden til at kigge efter krybdyr. 
Hvis man vil undersøge land
biotoper og vandløb, der ligger 
i tilknytning til Sperchios, bør 
man krydse floden og således 
komme over på den mere ro
lige og mennesketomme syd
side. 11-12 km øst for Karpenisi 
kommer vi til byen Tymphri-
stos. Efter yderligere ca. 1 km 
drejer vi til højre og passerer 
Sperchios, og vi kommer til 
byen Lefkas (Lefkada), som 
netop ligger tæt på en biflod. 
Fra Lefkas kører man vestpå til 
bifloden. Her besøgte Henrik 
Graff og jeg en god biotop den 
18. og 19. maj 1996. 

Vi ankom efter solnedgang 
og fik slået teltet op i en fart. Vi 
hørte kvækkende grønne frøer, 
men mere om dem senere. 
Vejret var lunt og behageligt. 
Ved 22-tiden var temperaturen 
13°C, næste dag var der 22°C 
kl. 9.30, 24°C kl. 10.30 og 28,5°C 
kl. 13. 

Om morgenen gik jeg i gang 
med at vende sten (som for
sigtigt lægges på plads igen!) 
fra kl. 6.30, og udbyttet var 
udmærket, som det fremgår af 
nedenstående liste. Der var tørt 
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buskads og små træer, men 
visse steder var der mere fro
digt. 

Ud over nedenstående kryb
dyr og padder fandt vi ret 
mange af de 5-7 cm lange gul
brune skorpioner Mesobuthus 
gibbosus med de typiske 
spinkle gribekløer. De lever i 
varme og tørre egne. Deres 
stik er ubehageligt og kan 
være farligt. Euscorpius car-
pathicus lever i fugtigere og 
køligere dele af Grækenland; 
den er mindre og mørkere, 
kløerne er kraftige, og stikket 
er ufarligt. Endelig fandt Hen
rik under sten (på land) to 
ferskvandskrabber på 5 cm; de 
er almindelige omkring fersk
vand, men til tider ses de et 
stykke fra vand. 

Øglesnog, Malpolon 
monspessulanus 
Iagttagelser: Det første, jeg 
fandt under en sten, var en lille 
og ret lys øglesnog på 38,0 cm 
(heraf 29,5 cm kropslængde). 
Sammenholdt med tabel 1 må 
den have været helt ung, altså 
fra 1995. Jeg opbevarede den 
blot i en pose, indtil den op ad 
formiddagen skulle fotografe
res og måles, og så blev den 
sluppet løs igen. 

Dog skete der noget uventet 
1 posen, hvilket jeg burde have 
forudset. Da jeg vendte sten, 
fandt jeg også fire ormeslanger, 
som blev anbragt i samme, 
flugtsikre pose. Da jeg efter ca. 
2 timer skulle fremvise »byttet« 
til Henrik, var øglesnogen nu 
kun i selskab med tre orme

slanger i stedet for fire! Den 
havde altså ædt én ormeslange! 
Den slags sker ikke sjældent, 
skønt man kunne tro, at en 
slange skal have mere ro for at 
æde. 

Beskrivelse: Øglesnogen er 
en stor slange, der i sjældne 
tilfælde kan blive indtil 2 m. I 
reglen bliver den under 1,5 m. 

Farvetegningen kan være 
anonymt og ensfarvet brunlig 
eller grå, evt. med et grønt an
strøg. Den kan enten være lys 
som ved dette eksemplar (fig. 3) 
eller være meget mørk. Navnlig 
ungdyr kan have lidt mørkere 
og sjældnere også lysere plet
ter på oversiden. På snuden, 
dvs. den del af hovedets over
side foran øjnene, kan der op
træde et kønt mønster, hvor 

40 Nordisk Herpetologisk Forening 



Fig. 2. På denne biotop med buskads ved Lefkas nær floden Sperchios 
så vi syv krybdyrarter og en paddeart. Henrik Graff kigger efter snoge 
og firben. 

skjoldpladernes sømme (kan
ter) kan være helt lyse. Dette 
ses især hos yngre dyr. 

Bugen kan have en lys 
grundfarve med mørke pletter. 
Men den kan også have en nær
mest orange grundfarve med 
mørke og lyse pletter - et for 
græske arter entydigt bug
mønster. 

Helt karakteristisk er imid
lertid skælbeklædningen på 
hovedet. Arten har mellem 
øjnene et meget smalt pande
skjold, der tillige er forsænket, 
hvilket giver slangen et mar
kant øjenbryn og et lidt bistert 
udseende. 

Øglesnogen er vidt udbredt i 
Grækenland, både på fastlandet 
og øerne. Den mangler måske i 
dele af det nordgræske Pindos¬
massiv. 

M. monspessulanus er inddelt 
i to underarter. I Grækenland, 
resten af Balkan, Mellemøsten 
og det meste af Nordafrika 
lever M. m. insignitus, der i reg
len har 17 rækker af skæl på 
tværs af kroppen. Der er ten
dens til, at den har kraftigere 
tegninger på bugen og underti
den det føromtalte mønster på 
snuden. På den Iberiske Halvø, 
i Sydfrankrig, nordvestlige Ita
lien samt det vestlige og nord
lige Marokko lever nominatfor-
men, altså M. m. monspessula
nus, som sædvanligvis har 19 
skælrækker. 

I Grækenland er øglesnogen 
meget almindelig på alle mu
lige tørre og halvtørre biotoper. 
Men én gang har jeg dog på 
Ewia fundet en øglesnog ba
dende i stillestående vand i en 
flod. Mindre dyr kan man finde 
under sten, men større indivi
der skjuler sig snarere i gnaver-
gange og andre større huler. 
Den er bundlevende. 

Den er en aktiv slange med 
et godt syn. Den har en karak

teristisk jagtteknik, hvor den 
flittigt bruger synet: Den hæver 
hovedet og den forreste del af 
kroppen op fra bundlaget og 
spejder rundt, medens den kry
ber afsted i håb om at opspore 
et bytte. Opdager den et bytte, 
bliver det jagtet med stor fart. 
En stor del af føden består, som 
navnet antyder, af øgler, men 
den tager også gnavere og slan
ger. 

Øglesnogen er giftig, idet 
den er furetandet, men regnes 
for at være ufarlig for menne
sker. 

Europæisk ormeslange, 
Typhlops vermicularis 
Iagttagelser: Som sagt fandt 
jeg fire ormeslanger under 
sten, som jeg vendte. Efter at 
én slange var blevet fotografe
ret, blev de tre ormeslanger sat 

Fig. 3. En lille øglesnog fra Lefkas ved floden Sperchios. 
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ud igen (én blev jo ædt af øgle
snogen!). 

Beskrivelse: Den er en lille, 
slank og cylindrisk slange på 
indtil 30-35 cm, og i Europa kan 
den næppe forveksles med no
gen anden slange. Den minder 
om en regnorm, men i stedet for 
at være slimet er den meget glat 
og alligevel tør. Hovedet er lille 
og kort; de rudimentære øjne 
skimtes som et par sorte prik
ker. Halen er kun få millimeter 
lang og ender i en torn. Bugen 
mangler bugskinner. Farven 
kan veksle fra brun til orange
brun eller næsten lyserød. 

I Grækenland er ormeslan
gen vidt udbredt både på fast
landet og øerne. Udbredelses
kortet i Grillitsch & Grillitsch 
(1993) giver et fejlagtigt ind
tryk af, at den i Grækenland 
nord for Peloponnes skulle 
være begrænset til kystnære 
områder. Dette fund samt fun
det fra lokalitet nr. 9 modbevi
ser dette. 

Den er almindelig på tørre 
biotoper i den vegetationstype, 
der kaldes phrygana (minder 
om maki), men jeg har også 
fundet den i lidt mere frodige 
områder. Som kuriosum kan 
jeg oplyse, at jeg i 1995 fandt to 
ormeslanger ved foden af Akro-
polis midt i Athen! 

Ormeslangen fører en un
derjordisk levevis. Om foråret 
finder man den hyppigt under 
sten og klipper, ligesom den le
ver i sine underjordiske gange, 
men om sommeren lever den 
langt overvejende i gangene. 
Den spidse hale benyttes til at 
opnå fæste med, når den be
væger sig under jorden. Ved 
kraftige regnskyl om foråret 
kan den tvinges til at komme 
frem fra sit skjul om dagen, 
men ellers ses den praktisk talt 
kun om natten. 

Det volder sjældent proble

mer at fange en ormeslange, 
når man finder én under en 
sten. Det gælder faktisk bare 
om at samle den op, fordi den 
i reglen overraskes, medens 
den er inaktiv. Men sætter man 
den derefter ned på jorden, be
væger den sig med hurtige, 
akavede bevægelser og vil for
søge at komme i et skjul og 
grave sig ned. 

Føden består af forskellige 
hvirvelløse dyr; specielt æder 
den mange myrer og myrepup
per. 

Når jeg finder ormeslanger, 
opbevarer jeg dem undertiden 
et kort stykke tid for bagefter at 
sætte dem uden igen (som på 
denne lokalitet). Man skal være 
klar over, at den er eminent til 
at få boret sig ud af de mindste 
sprækker. 

Den er skjult levende og ikke 
just et attraktivt terrariedyr. 

Stålorm, Anguis fragilis 
Iagttagelser: Ved 9-tiden fandt 
jeg en stålorm under en stor 
sten på et mere fugtigt og fro
digt sted, der lignede en tid
ligere mødding. Ikke overra
skende, at denne art holdt sig 
fra de helt tørre steder. Den var 
stor og havde en totallængde på 
39,3 cm, hvor kroppen ud
gjorde 16,0 cm. Den smed 
straks en stump af halen, skønt 
jeg ikke fastholdt den i halen. 
Senere smed den endnu et 
stykke af den tiloversblevne 
hale, da jeg igen skulle hånd
tere den! Enkelte dyr, som jeg 
har fundet i Grækenland, kan 
være næsten umulige at hånd
tere, uden at de afkaster halen. 
Man skal selvfølgelig på alle 
måder tilstræbe, at de bibehol
der halen intakt. 

Beskrivelse: Stålormen er 
en indtil 50 cm lang øgle. Halen 
er længere end kroppen, hvil
ket aldrig forekommer hos 

slanger (f.eks. hos øglesnogen 
udgjorde halen under en fjerde
del). 

Da stålormen hernede ligner 
den danske stålorm, vil jeg hen
vise til sædvanlige beskrivelser. 
Men i Grækenland nord for 
Peloponnes, hvor den er vidt 
udbredt (og enkelte steder på 
Nordpeloponnes), findes un
derarten A. f. colchicus, der ad
skiller sig fra den vestlige og 
dermed danske nominatform 
ved nogle detaljer i hovedets 
skælbeklædning som beskre
vet af Dely (1981). Den østlige 
underart har i hele livsforløbet 
en synlig øreåbning, hvorimod 
den vestlige sædvanligvis kun 
har den i fosterstadiet. 

På Peloponnes og de Ioniske 
Øer mod vest findes den selv
stændige art A. cephallonicus 
(tidligere kun regnet som en 
underart, A. f. peloponnesiacus), 
som er slankere. Ungdyrsteg
ningen med lys ryg og mørke 
sider bibeholdes hele livet; hos 
denne art er skillelinien mel
lem disse to farver bølgeformet 
oppe ved halsen. 

Stort smaragdfirben, 
Lacerta trilineata 
Iagttagelser: Da vi spadserede 
omkring i det tørre buskads, så 
og navnlig hørte vi jævnligt 
denne almindelige art. Vi kom 
ikke særligt tæt på dyrene, 
førend de flygtede i sikkerhed 
ind i krattet. 

Beskrivelse: Arten kan 
blive stor, op mod 50 cm, hvoraf 
kroppen udgør lidt under en 
tredjedel. Farven er strålende 
grøn, som gør arten til et af lan
dets smukkeste krybdyr. Se bil
ledet i Kurt Jørgensens (1995) 
artikel. På Grækenlands fast
land har navnlig hannen gul 
strube. Unger er brune, enten 
ensfarvede eller med tre eller 
fem smalle længdestriber. Hos 
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det andet smaragdfirben, L . 
viridis, der især forekommer i 
det nordlige Grækenland, har 
stribede unger et lige antal stri
ber, dvs. striben langs rygraden 
mangler. 

Stort smaragdfirben er al
mindeligt i hele Grækenland, 
hvor det forekommer på tørre 
og halvtørre levesteder, også i 
ved menneskebeboelse. Det le
ver af alle mulige hvirvelløse 
dyr, men kan også æde små øg
ler. Hvor de to arter af smaragd
firben findes på samme egn, af
løses L . trilineata af L . viridis 
på fugtigere steder. 

Terrariehold: Hvordan er 
stort smaragdfirben som terra
riedyr? Har man set det udfolde 
sig i naturen, vil man tænke, at 
det vil være for nervøst og vildt 
at holde. Men erfaringer viser, 
at det hurtigt falder til og bliver 
et yderst interessant og tillids
fuldt terrariedyr, der trives og 
endda kan yngle. 

Man kan holde smaragd
firben parvis eller en han og to 
hunner. Et rummeligt ter
rarium indrettes ret tørt med 
klatremuligheder i form af 
grene og klipper. Terrariet bør 
være godt oplyst, også med ul
traviolet lys. Giv dyrene gode 
varmepladser på ca. 35°C; el
lers vil en lufttemperatur på 
25°C om dagen være passende. 
Om vinteren bør dyrene læg
ges i en dvale af et par måne
ders varighed ved 6-8°C under 
tørre forhold. De skal ikke hol
des sammen med bare lidt min
dre øgler (Schmidt, 1984). 

Om foråret kan man være 
heldig, at dyrene vil parre sig. 
Antallet af æg svinger meget (5¬
18 æg) afhængig af hunnens 
størrelse og alder. Kuldet gra
ves ned på et let fugtigt sted 
med moderat varme. Husk der
for at indrette et sted med fug
tigt bundlag. Anbringes æg

gene fugtigt i en rugemaskine 
ved 27-28°C, kan de klække 
efter godt et par måneder. 
Opvæksten af unger volder 
sjældent problemer, hvis de 
fodres varieret med tilskud vita
minpulver, der specielt skal in
deholde megen vitamin D 3 og 
kalcium (og mindst muligt fos
for). 

Dahls snog. 
Coluber najadum 
Iagttagelser: Ligesom stort 
smaragdfirben så jeg kun på af
stand dette tilsvarende hurtige, 
men meget mere elegante 
krybdyr. Det solede sig på jor
den om formiddagen og flyg
tede lynhurtigt op i små to me
ters højde i buske af tamarisk 
og noget, der lignede guldregn. 
Det virkede lidt usædvanligt, da 
jeg plejer at se Dahls snog-
flygte ind i stenterrasser, sten
dynger og vegetation på jorden. 
Klokken var da 10 om formid
dagen, og lufttemperaturen i 
det dejlige solskin var 23°C. 

Beskrivelse: Dahls snog er 
ualmindeligt slank og elegant 
og bliver godt 1 m. Hovedet er 
afsat, og øjnene er store. Krop
pens forreste del er grålig til 
olivenfarvet og er her besat 
med store sorte til sortbrune 
pletter på siderne - yderst ka
rakteristisk. Længere ned ad 
kroppen bliver den gradvist 
ensfarvet brun. Dahls snog er 
sammen med leopardsnogen 
nok Grækenlands smukkeste 
slanger. 

Dahls snog forekommer på 
hele det græske fastland og på 
mange øer, primært nær fast
landet. Den er almindelig i den 
tørre og stikkende græske krat
vegetation, phrygana. Særligt i 
stenterrasser, ruiner og mure 
af løse læggesten kan den være 
talrig. 

Ikke overraskende er en 

Dahls snog i sin aktivitet overor
dentlig svær at fange, fordi den 
bevæger sig med lynets hast. 
Ja, sådan virker det i hvert fald, 
når man har set den skyde over 
klipper og gennem vegetation! 
Så meget desto større er glæ
den, hvis man kan overraske en 
Dahls snog og betragte dette 
graciøse dyr ved i ubemærket
hed at liste sig ind på den. Det 
er ikke uden grund, at slægten 
Coluber kaldes pilsnoge. 

Føden består næsten udeluk
kende af øgler, som aktivt jag
tes eller »plukkes« ud fra huler 
og sprækker, men den æder 
også lidt insekter og mus. 

Denne fødespecialist er ikke 
et velegnet terrariedyr, skønt 
nogle terrarianere har fået den 
til at æde små mus. 

Græsk landskildpadde. 
Testudo hermanni 
Iagttagelser: Jeg gik og sun
dede mig over den forgæves 
jagt på snogen, da jeg stødte på 
dens diametrale modsætning. 
Kl. 11 (25°C) hørte jeg en støj 
fra nogle visne blade i skyggen. 
Med min erfaring med land-
skildpadder var jeg ikke i tvivl -
det var en græsk landskild
padde, der nok var ude at fou
ragere i skyggen, hvor urte
vegetationen virkede friskere. 
Med den store kraftige hale var 
den tydeligvis en han. Dens 
rygskjold var 15,4 cm langt, og 
bugskjoldet var 13,0 cm. Den 
havde et pænt skjold med tyde
lige tegninger. Ikke så overra
skende, idet jeg havde fundet 
benplader fra et skjold, da vi 
satte teltet op aftenen forinden. 
Det var kendetegnende, at det 
netop skulle være græsk land
skildpadde, der levede her, 
men mere om det senere. 

Beskrivelse: De fleste læ
sere kender nok denne art, der 
kan blive op til 25 cm i skjold-
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Fig. 4. I vandsamlinger ved Lefkas nær Sperchios var der grønne frøer, som nok var Rana balcanica. 
Bemærk haletudserne på bunden. 

længde (stokmål) og har et 
skjold, der changerer nydeligt i 
gulbrune og brunsorte farver. 
Bløddelene med de kraftige 
skæl er diskret sortbrune. Se 
fig. 8. 

Det er væsentligt at kunne se 
forskel på de tre arter af land
skildpadder i Grækenland. 
Græsk landskildpadde har på 
bagpartiet mellem bagben og 
hale ingen sporer, den har delt 
haleskjold og har en »negl« i 
form af to store skæl på ha
lespidsen. Maurisk landskild
padde, T. graeca, har frem
trædende sporer mellem bag
ben og hale, har udelt hale
skjold og har ingen »negl« på 
halespidsen. Bredrandskild-
padden, T. marginata, har højst 
svagt udviklede sporer mellem 
bagben og hale, har udelt hale
skjold og har ingen »negl« på 
halespidsen. Voksne bredrand-
skildpadder er ikke til at tage 
fejl af, da de er store, lang

strakte, har bagudvendte rande 
på den bageste del af rygskjol
det og er meget mørke. 

I Grækenland findes græsk 
landskildpadde over næsten 
hele fastlandet med undtagelse 
af højere bjerge og lever tillige 
på visse øer nær fastlandet. 
Maurisk landskildpadde er sjæl
den i Centralgrækenland og 
mere almindelig mod nordøst. 

Græsk landskildpadde findes 
på mange forskellige biotoper 
med passende skjul af buskads 
og klipper. Den findes over
vejende i lavlandet og bjerge af 
moderat højde, typisk indtil om
kring 1000 m over havet. Bjer
gene er sjældent så stejle. Ar
ten kan findes i fugtigere egne 
end bredrandskildpadden, som 
til gengæld kan manøvrere i de 
mere stejle bjerge. Bredrand
skildpadden har behov for en 
højere kropstemperatur end 
den græske, hvilket den kan 
opnå med den mørke farve og 

den større overflade i form af 
de udfladede rande. 

De tre landskildpaddearter 
ernærer sig af urter, græsser 
og andet bladmateriale, som er 
de lettest tilgængelige typer af 
vegetabilsk kost. Hvis de finder 
frugter eller svampe, tager de 
også dem, men de danner kun 
et supplement. 

Græsk landskildpadde er un
der de rette forhold et godt ter
rariedyr, der endog kan op
drættes. Men det vil jeg ikke 
komme ind på her, da der se
nere på året vil udkomme en 
opdrætsar tikel. 

Balkan latterfrø. 
Rana balcanica? 
Iagttagelser: Fra den tørre bio
top op ad den ret heftige biflod 
spadserede jeg 300 m over til et 
områder med større vandsam
linger stammende fra floden, 
medens Henrik forblev ved lej
ren. Jeg fandt nogle grønne 
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Fig. 5. Bjerget Tymphristos er smukt, men forholdene er barske. Dette billede er taget den 30. april 1987 
i et koldt forår. 

frøer - helt som ventet, da vi af
tenen forinden havde hørt dem 
kvække. Jeg fik fotograferet 
nogle af dem (fig. 4). Der var 
også talrige haletudser. 

Beskrivelse: Arten R. balca
nica er en relativt ny art inden 
for komplekset af grønne frøer, 
dvs. R. ridibunda-gvuppen, be
skrevet af Schneider et al. 
(1993). Det er ikke kun i Dan
mark, at situationen med 
grønne frøer er vanskelig! 

Også på Balkan sker der me
get nyt i disse år. Tilsynela
dende er Grækenlands almin
deligste art R. balcanica og 
ikke R. ridibunda, idet sidst-

Fig. 6. Den 25 meter brede og 
32 meter dybe sø på Tymphri

stos med bjergsalamander 
(Triturus alpestris) og gulbuget 
klokkefrø (Bombina variegata). 

nævnte skulle være begrænset 
til det nordøstlige Grækenland 
nær europæisk Tyrkiet. 

Udseendet eller morfologien 
er ikke så afgørende. Det skal 
dog siges, at oversidens grund
farve er grøn med brune an
strøg. Ofte er der en lysegrøn 

rygstribe. Kroppen er i reglen 
7-8 cm. 

Derimod er hannernes kvæk
ken helt afgørende. Dens par-
ringskald kommer i serier, og 
hver gruppe består af gennem
snitlig fire lydimpulser, hvoraf 
de to midterste er de kraftigste. 
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En sådan gruppe varer ca. 1 se
kund. Hos R. ridibunda består 
en gruppe af omkring syv im
pulser. Med lidt øvelse kan man 
høre forskel med det blotte øre. 
R. epeirotica fra Vestgræken
land har en skrattende stemme. 

Vi fik desværre ikke optaget 
stemmerne fra denne lokalitet 
på bånd, men jeg mener, at de 
passede på R. balcanica. 

Rudesnog, 
Natrix tessellata 
Iagttagelser: I vandsamlin
gerne med latterfrøer så jeg en 
rudesnog, der øjensynlig gerne 
ville have fat i en frø eller to. Da 
stedet var skyggefuldt, satsede 
jeg på at fange snogen fremfor 
at fotografere den. Da jeg i rask 
tempo gik ud i det ca. 1 m dybe 
vand, dykkede slangen hurtigt 
ned på den mudrede bund, 
hvorefter den ikke var til at få 
øje på. Jeg blev stående og ven
tede. Efter et par minutter be
mærkede jeg, at den var krøbet 
langs bunden 3-4 m derfra og 
beslutsomt styrede op på den 
del af bredden, der bestod af 
stendynger og buskads - og 
væk var den! Nå, men den 
manglende fangst var til at leve 
med, for slangen var helt sik
kert en rudesnog, og jeg be
høvede egentlig ikke flere bille
der af denne neutralt farvede 
art, som jeg har fotograferet 
mange gange før. 

Beskrivelse: Denne meter
lange snog har som en tilpas
ning til sin akvatiske levevis øj
nene placeret højt oppe på det 
tilspidsede hoved. Farven er di
skret i forskellige grå, gråsorte 
eller gråbrune toner med møn
stre af regelmæssige mørke 
pletter. Den har aldrig nakke
pletter, i modsætning til N. na
trix, hvor den græske underart 
persa tit har orange nakkeplet
ter. 

Rudesnogen er udbredt over 
hele det græske fastland og de 
større øer, men forekomsterne 
kan være spredte, da de afhæn
ger af permanent ferskvand. 

Arten er den mest vand
levende slange i Europa og til
bringer det meste af tiden i van
det. Den kan leve i søer, større 
vandhuller og floder uden for 
stærk strøm. Den foretrækker 
soleksponerede områder. 

Skræmmes den lidt, svøm
mer den længere ud på vandet, 
og hvis den føler sig truet, dyk
ker den ned i vandet. I lighed 
med de andre Natrix-arter kan 
den udskille et ildelugtende se
kret, hvis den gribes. 

Som føde foretrækkes klart 
fisk fremfor frøer. Det så Kurt 
Jørgensen og jeg et eksempel 
på i Stimfalia-søen på det nord
vestlige Peloponnes i 1994, 
hvor der er tusinder af rude
snoge (Jørgensen, 1995). 

Terrariehold: Rudesnogen 
er sjælden i terrariekredse, 
men den er interessant. Den 
har vist sig at være følsom over 
for infektioner, hvorfor holland
ske terrarianere har erfaret, at 
landdelen bør være helt tør, og 
for at holde en høj hygiejne skal 
det være let at skifte vandet. 
Skønt rudesnogen er meget 
vandlevende, opnås gode resul
tater med at lade landdelen op
tage ca. halvdelen af grundfla
den. Lufttemperaturen holdes 
høj (25°C eller mere) med 
varmepladser med højere tem
peraturer. Afkøling kan ske i 
vandet. 

Det er en betingelse, at man 
har adgang til at fodre slan
gerne små ferskvandsfisk så
som skalleyngel eller akvarie
fisk. Nogle rudesnoge accepte
rer døde fisk, medens andre 
kun vil æde dem levende. 

T i l opdræt bør dyrene 
lægges i 1-2 måneders vinter

dvale ved 4-10°C. De parrer sig 
umiddelbart efter endt dvale. 
Det meget svingende antal æg 
(5-25) afhænger af moderdy
rets størrelse. Ved 28-30X 
klækker æggene efter 43-50 
dage. De 21-25 cm lange unger 
fodres med små fisk. 

Wishaupt (1990) giver anvis
ninger til generelt hold, og er
faringer fra opdræt gives i et 
par notitser i samme holland
ske tidsskrift, dvs. Litt. Serp. 
11(6): 145-146 (1991) og 15(6): 
160 (1995). 

2. Bjerget Tymphristos 
Herpetologisk set må dette 
2315 meter høje bjerg kaldes 
byens vartegn! Det er koldt, og 
det plejer ikke ligefrem at være 
gunstigt for vore vekselvarme 
venner, der ynder at varme sig 
op i solen. Men sådan er det 
altså ikke altid. Bjerget kaldes 
både Tymphristos og Velouchi, 
hvilket er forvirrende, men en 
sådan navneforvirring kan vi 
komme ud for med de græske 
bjerge. Tymphristos er nok det 
hyppigst anvendte navn i dag. 

Tilsvarende gjaldt for den 
tidligere omtalte nordgræske 
bjerglokalitet, der kaldes både 
Lakmos og Peristeri (Bringsøe, 
1995a). 

Der er en fin, men stejl as
faltvej, der fører de 13 km 
nordpå op til Tymphristos, og 
skiltningen er god. Vi her har 
det berømte skisportsted, som 
mange grækere valfarter til. 
Vejen fører til en parkerings
plads i 1840 m højde. Man kan 
evt. indlogere sig i skicenteret 
oppe på bjerget. Jeg kan bero
lige herpetologiinteresserede 
med, at løjper og skilifte befin
der sig i en passende afstand 
fra den seværdige natur. Om 
foråret og sommeren er der 
ikke så mange mennesker der
oppe. 
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Det skulle om sommeren 
tage en time fra centeret mod 
øst at bestige den 2315 m høje 
bjergtop. 

I bjergene kan vejret veksle 
meget fra år til år, og foråret 
kommer ofte pludseligt. Det har 
jeg også måttet sande på dette 
bjerg, hvor attraktionen for os 
er et vandhul med bjergsala
mander og gulbuget klokkefrø. 
Om foråret er der is i den ene 
ende, hvilket ikke gør så meget. 
Men i foråret 1987 var det helt 
dækket af sne og is, og så måtte 
jeg slukøret køre tilbage til Kar
penisi med uforrettet sag. I 
1988 og 1996 var jeg der lidt se
nere, og vejret var godt. Jeg vil 
sammenfatte, hvordan dagtem
peraturerne har været, når jeg 
har været deroppe: 
30. april 1987 kl. 14 +1'C (luft) 
22. maj 1988 kl. 16 +13"C (luft) 
22. maj 1988 kl. 20 +6*C (luft) 
19. maj 1996 kl. 19 +15-16"C (luft) 

+8-9T (vand) 

En belgisk herpetolog målte i 
juli vandtemperaturen til +13°C. 

Første gang man kommer 
derop, bør man i skicenteret 
spørge om vej til søen. Der er 
kun én sø deroppe, og alle de 
fleste kender den. »Sø« hedder 
på græsk »limni« - bestemt et 
nyttigt ord at kende for en her
petolog! Man går nogle hund
rede meter mod vest. Det me
ste af vejen kan man følge en 
lille grusvej, som dog ligger i 
læ, så den ofte er dækket af 
store driver af sne og is. De kan 
være farlige at gå på, fordi de er 
stejle og fører direkte ned til 
kalkstensklipper! Ovre mod 
vest kan man kravle op på en 
bakketop, hvorfra man kan se 
søen. 

Søen ligger i en højde af 1870 
m. Den er rund og har en dia
meter på 25 m. Efter sigende er 
den 32 m dyb! Blot én meter 

ude i vandet bliver siderne 
stejle, og søen får nærmest 
form af en tragt, hvor den på 
midten virker bundløs. 

Der hersker nogen usikker
hed om, hvordan den er op
stået. Den kan være en parallel 
til de geologiske karstformatio-
ner af kalk i det tidligere Jugo
slavien. Her opløser rindende 
og nedsivende vand kalken, 
hvorved meterdybe furer og 
underjordiske huler opstår. Ved 
sammenstyrtninger af disse 
underliggende hulrum dannes 
de tragtformede fordybninger i 
jordoverfladen, der kaldes doli-
ner. 

En anden mulighed er, at 
søen er dannet under en form 
for snebold-effekt, hvor en me
get C02-holdig sne har opløst 
kalkformationerne, så »snebol
den« har skuret sig ned i under
grunden. 

Man skal være meget forsig
tig med at gå ud i vandet og bør 
(iført gummistøvler) ikke gå 
længere end ca. 1 m ud i van
det, hvor man stadig kan se 
bunden. 

Siden mine besøg i 
1980'erne er der foretaget en 
»biotoppleje«, som jeg har lidt 
svært ved at forstå. Men som 
det i reglen foregår i Græken
land, er disse tiltag sjældent af 
hensyn til naturen! Flade sten 
og cement er støbt på bredden; 
da Henrik og jeg var der i 1996, 
var en tredjedel til halvdelen af 
bredden dækket af sne, hvorfor 
vi ikke kunne se, om manipula
tionen også var sket dér, men 
jeg gætter på, at grækerne har 
støbt hele vejen rundt om søen 
(se fig. 6). Det er måske af hen
syn til fårene, som hyrderne 
om sommeren lader græsse 
oppe i højderne, medens vege
tationen er udtørret på de lave-
religgende græsgange. Voksne 
bjergsalamandre holder sig 

nok i vandet, men for klokke
frøer og nogle unge bjergsala
mandre betyder det en alvorlig 
reduktion af deres skjulesteder, 
hvilket kan medføre en decime
ring af populationen. 

Jeg har et billede af søen, der 
er taget i maj 1934, da svenske
ren Otto Cyrén indsamlede de 
første salamandre, hvilket førte 
til beskrivelsen af en ny under
art (Wolterstorff, 1935a). Det 
billede ligner søen, som den så 
ud i 1980'erne, idet den forreste 
del af min fig. 6 var flad grus
bund, og der var blokke af 
kalksten på bredden i baggrun
den, hvorimellem padderne 
kunne skjule sig. 

Fra bredden kan man sag
tens følge med i de to paddear
ters adfærd, dvs. bjergsalaman
der og gulbuget klokkefrø. Jeg 
har ikke set krybdyr, men i lidt 
lavere højde kan man nok finde 
murfirben (Podarcis muralis). 
Endelig kan det ikke udeluk
kes, at der kan leve den i 
Grækenland sjældne Orsinis 
hugorm (Vipera ursinii) over 
trægrænsen i f.eks. 1600-1800 
m. Det kunne i øvrigt være 
spændende at undersøge hele 
bjergsiden fra de 1000 m højde 
i Karpenisi til de 1800 m. 

Navnlig bjergsalamanderen 
ses i rige forekomster på det 
lave vand ved bredderne. Gul
buget klokkefrø er også almin
delig (eller har været det), men 
den er ret sky og gemmer sig 
mellem klipper og dykker ned i 
vandet eller under isen. De to 
arter begiver sig næppe ud på 
det helt dybe vand. Søen er ve
getationslos, og vandet er lidt 
uklart. 

Bjergsalamander, 
Triturus alpestris 
Iagttagelser: Jeg har før be
skrevet græsk bjergsalaman
der og dens biologi på dens 
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sydgrænse (Bringsøe, 1994, 
1995a); her samt i Kurt Jør
gensens (1995) artikel er der 
bragt fotos af den. Jeg kan op
lyse, at arten i Grækenland er 
fundet i tilknytning til det store 
Pindos-massiv, der strækker 
sig fra Makedonien og Alba
nien næsten ned til Korinth
bugten, altså havet nord for 
Peloponnes. Tillige lever bjerg
salamanderen i spredte fore
komster på det nordlige Pelo
ponnes. I dag kendes henved 
25 græske lokaliteter. 

Tymphristos har en interes
sant historie, fordi den er type
lokaliteten for den græske un
derart af bjergsalamanderen, 
T. a. veluchiensis. I første om
gang fik den navnet T. a. graeca, 
men underartsnavnet graeca 
kunne ikke bruges, fordi en 
underart af T. vulgaris allerede 
havde det navn, hvorefter den 
blev opkaldt efter selve bjerget 
(Wolterstorf f, 1935a, 1935b). 

Som nævnt i min artikel fra 
1994 er denne underart blevet 
re-defineret. Da det oprindeligt 
blev nævnt, at den skulle være 

en dværgform, ville jeg i 1988 
undersøge dette ved at måle 12 
hanner og 14 hunner - dem fik 
jeg hurtigt fisket op fra den 
store bestand. Jeg vil gengive 
deres kropslængder og total
længder. 

12 cfcf: 
Kropslængde 41-46 mm, gen
nemsnit 44,1 mm ± 1,65 mm. 
Totallængde 73-82 mm, gen
nemsnit 78,3 mm ± 2,36 mm. 

14 $ ? : 
Kropslængde 46-62 mm, gen
nemsnit 53,0 mm ± 4,34 mm. 
Totallængde 82-108 mm, gen
nemsnit 93,5 mm ± 6,90 mm. 

Værdien, der følger efter »±«, 
er en såkaldt standardafvigelse, 
som fortæller, hvor meget vær
dierne spreder sig omkring 
gennemsnittet. Hvis vi går ud 
fra, at variationen inden for po
pulationen er normalfordelt, vil 
standardafvigelsen statistisk 
set dække godt 68% af popula
tionen, og 2 x standardafvigel
sen vil dække ca. 95,5% af popu

lationen. Hvis jeg havde fanget 
et repræsentativt udsnit, skulle 
68% af hannerne derfor have en 
totallængde på 75,9-80,6 mm. 

Det ses, at hannerne har en 
mere ensartet størrelse end 
hunnerne. Hunnernes stør
relse er mere variabel. Disse 
vilkårligt opfiskede bjergsala
mandre er noget større end 
sædvanligt i Grækenland og 
faktisk større end de fleste an
dre steder i Europa! 

Den tørre og forblæste land
biotop er bestemt ikke »sala
mander-venlig«, og jeg tror, at 
bjergsalamanderen har en for
længet vandfase på denne loka
litet. 1 1988 fandt jeg en død og 
indtørret bjergsalamander ca. 
300 m fra søen. Efter forvand
lingen plejer Triturus-arteme at 
leve et par år på land, inden de 
går ned i vandet for at yngle. 
Men i 1988 fangede jeg et for
vandlet ungdyr i søen på 41 mm 
(22 mm krop + 19 mm hale). 
Jeg forestiller mig, at overlevel
sen er bedre i vand end på land. 

Den 19. maj 1996 kunne Hen
rik Graff og jeg betragte utal-
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Fig. 8. En 18,2 cm stor hun af græsk landskildpadde (Testudo hermanni) fra den åbne skovlokalitet, 
16-17 km øst for Karpenisi. 

lige hanners ivrige og fascine
rende kurmageri på det lave 
vand (fig. 7). Vi kunne i ro og 
mag spadsere rundt på bred
den og fotografere deres 
elskovsakt udspille sig for 
åbent tæppe! Men vi havde ikke 
megen tid ved søen, da vi først 
ankom kl. 18.30. 

Gulbuget klokkefrø, 
Bombina variegata 
Iagttagelser: Jeg har i 1988 og 
1996 haft besvær med at se de 
voksne dyr. I 1988 målte jeg 10 
frøer, der alle må have været fra 
foregående år. 1 frø var 15 mm, 
4 var 16 mm, og 5 var 17 mm, 
hvilket giver et gennemsnit på 
16,4 mm. Kun i 1996 så vi 3-4 
voksne frøer. 

Ved søen bemærker man ar
tens tilstedeværelse ved, at de 
små frøer svømmer lidt forvir
ret rundt på det lave vand, in

den de svømmer i skjul. Den 
umiskendelige kvækken høres 
hist og her: »Uuh-uuh-uuh«. 
Denne kvækken foregår hurti
gere end hos rødbuget klokke
frø. 

Beskrivelse: Også for gul
buget klokkefrø kan jeg hen
vise til min NHF-artikel fra 
1995 for enkeltheder. Dette er 
en typisk bjerglevende art, der 
er på størrelse med vor hjem
lige rødbugede klokkefrø. Men 
som en camouflage-farve er 
den lysebrun på oversiden, og 
bugen er gul i stedet for rød
orange. 

Vi finder den i praktisk talt 
alle bjergområder med rent 
vand, der er stillestående eller 
langsomt rindende, på det 
græske fastland med undta
gelse af Peloponnes og provin
sen Attika, hvor bl.a. Athen lig
ger. 

3. Et vandreservoir 
i bjergskoven øst for 
Karpenisi 
Efter besøget på bjerget Tym
phristos den 19. maj 1996 kørte 
Henrik og jeg videre i vor udlej
ningsbil mod øst om aftenen. 
Ned ad den stejle bjergvej til 
Karpenisi og derfra østpå ad 
hovedvejen. Det var ved at blive 
mørkt, da jeg omkring klokken 
halv ni skimtede en vandsam
ling på højre hånd. Vandsamlin
ger betyder næsten altid inter
essante paddeforekomster og 
ofte lidt flere krybdyr p.g.a. for
bedrede livsbetingelser. Altså 
steg mit humørbarometer et 
par grader! 

Vi stoppede bilen, og jeg 
sprang ud for at se efter. Vi be
fandt os i en højde af ca. 1000 
m, 16-17 km øst for Karpenisi 
og 5 km vest for byen Tymphri
stos. Det var et vandreservoir 
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støbt i cement med en grund
flade på 6 x 6 m2 og vanddybder 
svingende mellem 0,5 og 1,5 m. 
Det kunne umiddelbart virke 
skuffende, at det ikke var et rig
tigt vandhul, men disse vand
reservoirer kan huse et varieret 
dyreliv, hvis de ikke tørlægges 
for ofte (vandet bruges til over
risling af marker). Det modtog-
vand fra et lille vandløb fra bjer
gene. 

Bassinet var svært tilgænge
ligt, idet det var omkranset af et 
tæt, stikkende krat af bla. 
brombær, og cementkanten var 
høj. Da jeg iført waders med 
møje og besvær havde balance
ret mig op på den blot 10 cm 
brede cementkant, var strabad
serne ingenlunde overstået. 
Bundet var nemlig dækket af et 
meget tykt lag slam med et tæt 
dække af kransnålalger, så det 
var svært for mig at vurdere 
dybden. Med stor forsigtighed 
kunne jeg stå på plantedækket 
uden at synke ned i slammet. 
Den tætte plantevækst gjorde 
det sværere at fiske efter sala
mandre. Tillige var der i både 
bassinet og på den plantedæk
kede jord smidt et pigtråds
hegn fastgjort på halvrådne 
hegnspæle, hvilket harmone
rede dårligt med mine waders 
og mit net! 

Jeg gjorde også nogle herpe-
tologiske observationer i nær
heden af reservoiret, navnlig 
ved det lille vandløb, men de 
var overfladiske. 

Bjergsalamander, 
Triturus alpestris 
Iagttagelser: Inden jeg fik ro
det for meget op i slammet, 
ketsjede jeg med mit net efter 
padder. Efter en halv times ar
bejde havde jeg fanget fire hun
ner og en stor larve af T. alpe
stris. Det var ved at være mørkt, 
så jeg kravlede forsigtigt op og 

fik midlertidigt anbragt dyrene 
i syltetøjsglas. Jeg nåede at få 
halet pigtråden op af vandet. 
Vandtemperaturen var 13°C. 

Nu var tiden inde til at få 
slået teltet op et stykke op ad 
bjerget, og så kunne vi spise en 
velfortjent portion spaghetti 
med kødsovs. 

Næste morgen klokken 7 sty
rede jeg direkte ned til reser
voiret. T i l min forbløffelse så 
jeg, at det i nattens løb havde 
mistet det meste af vandet! Jeg 
måtte tage imod hånlige kom
mentarer fra Henrik, som anty
dede, at jeg havde været hård
hændet over for biotopen! Sand
heden var nok, at en hegnspæl 
og/eller bundslam havde ud
gjort bundproppen i karret. Det 
skulle nok blive fyldt igen! 

Om morgenen fik jeg fanget 
yderligere nogle bjergsalaman
dre, så der i alt var tre hanner, 
fem hunner og tre store larver. 
Hannerne havde en krops
længde på 42-46 mm (gennem
snit 44 mm) og en totallængde 
på 73-80 mm (gennemsnit 78 
mm). Hunnernes tilsvarende 
mål var 46-52 mm (gennemsnit 
47 mm) og 81-91 mm (gennem
snit 86 mm). Hannerne havde 
således samme størrelse som i 
bjergsøen, hvorimod hunnerne 
var mindre. De tre larvers 
kropslængde var 27-32 mm 
(gennemsnit 30 mm), og total
længden var 52-60 mm (gen
nemsnit 56 mm). Larverne har 
givetvis været fra foregående år. 

Jeg bemærkede fra salaman
drenes afføring, at de bl.a. 
havde ædt bønnemuslinger. Dy
rene blev herefter sat ud igen. 

Bassinet i bjergskoven i 1000 
m højde var meget forskelligt 
fra den foregående barske bio
top i 1870 m højde. Det viser 
blot, at bjergsalamanderen ei
nleget tilpasningsdygtig og kan 
klare sig i mange typer af no

genlunde stillestående vand i 
bjergene. Et tredje eksempel 
var pytten på Lakmos (Bring-
søe, 1995a). 

Disse to vandsamlinger er de 
hidtil eneste kendte lokaliteter 
for arten på Tymphristos. 

Ildsalamander, Sala
mandra salamandra 
Iagttagelser: Det skal tilføjes, 
at efter indfangningen om afte
nen og efter aftensmaden be
gav jeg mig på en lille tur op 
langs det lille vandløb, som for
synede reservoiret med vand. 
T i l min fryd så jeg i alt fem små 
larver af ildsalamander, som 
var ca. 25-30 mm lange. Jeg kig
gede forgæves efter voksne ild
salamandre. Men havde det 
været en meget fugtig eller 
endog regnfuld nat, ville chan
cerne have været langt større. 
Kl . 23 var luften 15°C. 

Beskrivelse: Også ildsala
manderen blev beskrevet i min 
NHF-artikel fra 1995. Blot skal 
jeg sige, at den er vidt udbredt i 
de græske bjerge på fastlandet, 
hvor klimaet ikke er for ba
gende varmt, men afgørende 
er, at der er vandløb med helt 
rent vand. Derudover forekom
mer den på Ewia. 

Vil man finde ildsalamandre, 
er det en god idé at lede langs 
de vandløb, hvor man ser dens 
iøjnefaldende larver (ingen an
den græsk salamander yngler 
i deciderede vandløb). Chan
cerne er størst om natten, men 
vejret skal være meget fugtigt 
og gerne regnfuldt. Det er sim
pelt hen et enestående syn at 
opdage en flot sort og gul sala
mander spankulere langs et 
vandløb i den idylliske bjerg
skov! 

Græsk frø. Rana graeca 
Iagttagelser: På min morgen
tur oppe fra lejren ned til vand-
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reservoiret passerede jeg det 
lille vandløb og nogle pytter 
med rent vand herfra. Ikke 
overraskende fandt jeg to an
dre paddearter dér. Den første 
var én græsk frø, og jeg så kun 
et eksemplar. 

Beskrivelse: Denne art af 
brun frø har jeg beskrevet i 
1995. Den kan kendes på den 
brunt marmorerede strube, der 
langs midten har en lys læng
destribe. 

Man finder den udelukkende 
i bjerge i forbindelse med rin
dende vand. Det kan være i de 
meget stærke bjergstrømme, 
hvor ingen anden padde på Bal
kan kan leve. Men også i pytter, 
der modtager en smule vand fra 
vandløb, kan vi finde den. Det 
var på denne biotoptype, jeg her 
fandt den, og det samme gjaldt 
på Lakmos. Man finder aldrig 
græsk frø i bjergsøer, selv om 
vandet måtte være klart og rent. 

Gulbuget klokkefrø. 
Bombina variegata 
Iagttagelser: Sammen med 
græsk frø hoppede nogle klok
kefrøer omkring i de lavvan
dede pytter, men ellers brugte 
jeg ikke megen tid på dem. Det 
er netop på en sådan bjergbio
top med vandsamlinger med en 
meget svag strøm, at gulbuget 
klokkefrø og græsk frø kan leve 
sammen. I helt stillestående 
vand lever kun klokkefrø, og i 
vandløb med en bare nogen
lunde strøm lever kun græsk 
frø. 

Murfirben, 
Podarcis muralis 
Iagttagelser: På spadsereturen 
ad den snoede grusvej mellem 
lejren og reservoiret så jeg 
nogle murfirben. Det var en 
biotop af lysninger i løvskov, 
der ingenlunde var rig på klip
per eller store sten; mure var 

der kun i form af små stalde, 
men på dem så vi ingen murfir
ben. Det er karakteristisk, at 
murfirbenet i Grækenland fore
kommer i skove i de køligere 
og fugtigere bjergegne - deres 
levevis minder her om den 
måde, skovfirbenet lever på i 
Danmark. I Grækenland lever 
murfirbenet på sådanne bjerg
biotoper på store dele af fast
landet og på Ewia. Øvrige be
skrivelser kan læses i min 
NHF-artikel fra 1995. 

Græsk landskildpadde. 
Testudo hermanni 
Iagttagelser: Medens jeg om 
morgenen hastede frem og til
bage til reservoiret med bjerg
salamandre, tog Henrik den 
med ro oppe ved lejren. Da han 
traskede lidt omkring og i fulde 
drag nød stilheden, dukkede en 
græsk landskildpadde frem fra 
sit skjul kl. 9.30, da luften var 
20,5°C. Den var stadig kold og 
var lige kommet frem for at 
blive opvarmet i solen. Det var 
en nydelig hun, der havde en 
rygskjoldlængde på 18,2 cm og 
en bugskjoldlængde på 15,2 
cm. Se fig. 8. Den var altså 
større end den fra den fore
gående dag i lavlandet. 

Stort smaragdfirben, 
Lacerta trilineata 
Iagttagelser: Dette var den sid
ste art, vi så; på den lidt åbne 
biotop ved lejren, hvor skild
padden også holdt til, bemær
kede vi enkelte eksemplarer, 
der løb lidt omkring i græs og 
urter for at fouragere og sol
bade. Vi måtte sande, at det 
også her var svært at komme 
tæt på dette sky firben. 

4. En klippeslugt 
ved Karitsa 
Vejen ned i sydsydvestlig ret
ning mod Prusos er speciel. El

ler rettere, den bliver speciel ef
ter ca. 15 km. I starten kører vi 
i et landskab af ordinære sletter 
med lidt bjerge, men derefter 
gennem en klippeslugt (fig. 9), 
der danner en floddal, hvor vi i 
én henseende kan gøre nogle 
(efter min mening) usædvan
lige iagttagelser. Jeg besøgte 
første gang stedet den 23. maj 
1988, og jeg vendte tilbage sam
men med Henrik Graff den 19. 
maj 1996. Nærmere betegnet 
var det 17-18 km sydsydvest for 
Karpenisi, i nærheden af vejen 
mod Karitsa. Der var groft set 
tre typer levesteder: Lysåben 
skov, udtørret vandløb i klippe
slugt og åben slette. Uforstyr
ret natur, hvor der ret sjældent 
kommer mennesker! Området 
ligger i ca. 700 m højde. Den 19. 
maj 1996 målte jeg kl. 17 tem
peraturen til 28°C. 

Dalmatisk kølfirben, 
Algyroides 
nigropunctatus 
Iagttagelser: Det var fundet af 
denne art, som skulle være 
usædvanligt! Det var hidtil ikke 
kendt, at den skulle leve her. I 
1988 besøgte jeg området alene 
og så til min overraskelse en 
brun hun på en plet i skoven, 
hvor nogle solstråler trængte 
igennem. Den vimsede rastløst 
omkring på de spredte kampe
sten og i det visne løv, men det 
lykkedes mig at fotografere 
den. Senere så jeg flere dyr på 
afstand. 

I 1996 vendte jeg tilbage 
sammen med Henrik Graff, og 
denne gang afsøgte vi et ud
tørret vandløb, hvoraf en del 
var i en klippeslugt (fig. 11). 
Det var Henrik, som havde 
øjnene med sig og udpegede to 
kølfirben. Ja, han havde ret -
det var den »rigtige« art, og lyk
kelig var jeg! Vi fik fotograferet 
hannen med turkis strube (fig. 
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10), skønt den med sin rastløse 
adfærd voldte mig problemer. 
Men den mindre hun (mere 
ensfarvet brun, uden turkis 
strube) var for sky. 

Beskrivelse: Et 20 cm langt 
firben med fremspringende, kø
lede skæl. Grundfarven kan an
tage forskellige brunlige farver 
med sorte pletter. Den tydelig
ste kønsforskel ligger i undersi
dens farver, idet hannens 
strube er skinnende blå i for
skellige nuancer, og bugen er 
orangerød. Hunnen er oftest lys 

på undersiden. Hannen er 
større end hunnen og har kraf
tigere hoved. 

Dalmatisk kølfirben findes 
på Balkan-halvøen, hvor den 
har en udpræget vestlig udbre
delse. Samme tendens gælder i 
Grækenland, hvor vi finder den 
på det vestlige fastland nord for 
Peloponnes og på de Ioniske 
Øer. I dens sydlige udbredelse 
er den hidtil kun fundet 40 km 
inde i landet, medens den læn
gere mod nord er registreret 
170 km inde i landet. Her ved 

Fig. 9. Klippeslugten ved 
Karitsa (lokalitet nr. 4) med 
bla. dalmatisk kølfirben. 

Karitsa befinder vi os sydpå og 
er 50 km inde i landet. Vi er 15 
km nordvest for den nærmeste 
kendte lokalitet, som jeg be
søgte i 1994 (Bringsøe, 1995b). 

A. nigropunctatus foretræk
ker stenede og klipperige omgi
velser samt ruiner og gammelt 
murværk. Der må gerne være 
en nogenlunde rig vegetation. 
Her i dens sydlige forekomster 
lever den således også i skove. 
På den nordvestgræske ø Ker-
kyra (Korfu) ses den nærmest 
alle vegne såsom på oliven
træer og lygtepæle. Som sagt er 
arten sky og rastløs, men det 
gælder alle slægtens fire arter. 

Hele slægten Algyroides udvi
ser en unik parringsadfærd. 
Selve parringen forløber nor
malt i løbet af ca. 1 minut, hvor 
hannen bider sig fast i siden på 
hunnen. Men derefter fasthol
der hannen sit bid i et kvarter 
til godt en halv time; kortvarigt 
efter parringen kan også hun
nen bide sig fast i hannen (In 
den Bosch, 1985). Funktionen 
af dette efterparringsbid ken
des ikke. 

Terrariehold: Kølfirben er 
interessante og livlige pleje
børn, som bør have et terra
rium med klipper og klatre-
grene og en god beplantning i 
den ene ende. Skjul i f.eks. klip
pesprækker skal kunne kon
trolleres. Lufttemperatur ca. 
25°C samt varmepladser. Fode
ret består af forskellige hvirvel
løse dyr, men firbenene er 
særligt begejstrede for edder
kopper. 

Opdræt kan lade sig gøre, 
hvis dyrene sættes i en dvale
eller hviletilstand et par måne-
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Fig. 10. Smuk han af dalmatisk kølfirben (Algyroides nigropunctatus) fra Karitsa. 

der om vinteren ved 4-10°C. 
Der lægges 3-6 æg i hvert kuld 
(én hun kan lægge flere kuld på 
en sæson), og ved 28°C klæk
ker de efter godt én måned. 

Erhards murfirben, 
Podarcis erhardii 
Iagttagelser: Denne art levede 
udpræget på åbent land, i mod
sætning til kølfirbenet. Jeg iagt
tog den i 1988, da jeg for en 
kort stund spadserede omkring 
på dette flade terræn af urter 
og mellemstore sten. 

De fire her omtalte lokalite
ter (nr. 4, 5, 6 og 7) er interes
sante, fordi det faktisk er første 
gang, at E erhardii rapporteres 
fra denne del af landet (Gruber, 
1986). Den er slet ikke sjælden 

Fig. 11. Udtørret vandløb 
som biotop for dalmatisk 

kølfirben nær Karitsa. 

her, men området er bare 
dårligt undersøgt. 

Beskrivelse: Et ca. 20 cm 
langt firben med diverse grå
lige og brunlige (eller endog 
grønlige) farver og længdestri
ber. Selvom den er ret diskret 
farvet, er den uhyre variabel. 

Rygskællene er glatte eller 
næsten glatte, hvorimod P. mu
ralis har kølede rygskæl, og 
A. nigropunctatus har stærkt 
kølede og fremspringende ryg
skæl. Bugen er i reglen orange 
hos hannen og hvidlig eller 
bleggul hos hunnen. 
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Erhards murfirben er meget 
almindelig i navnlig det sydøst
lige Ægæiske Øhav. Den findes 
også i sjældnere forekomster 
på fastlandet, men er særligt 
sjælden på Peloponnes og i 
Pindos-massivet. 

Der er opstillet hele 28 under
arter, og omkring Karpenisi 
skulle P e. livadiaca forekomme 
(Gruber, 1986). Men den engel
ske herpetolog Richard Clark 
(pers. medd. 1996), NHF-med-
lem og bosiddende i Norge, ar
bejder med denne underart og 
har bemærket en variation, som 
hidtil ikke skulle være beskre
vet. 

De i reglen spredte forekom
ster på fastlandet er generelt 
knyttet til åbne og stenede om
råder. På øerne er arten langt 
mere talrig, måske p.g.a. mang
lende konkurrence. 

På nogle øer ses en interes
sant symbiose med Eleonora
falken, når denne har unger i 
reden om sensommeren. På 
det tidspunkt er der knaphed 
på føde og vand for firbenene, 
og de samles omkring rovfugle
nes reder. Her kan de æde bl.a. 
fluer, der tiltrækkes af kød
rester, og måske utøj fra reden. 
Begge drager fordel af denne 
sameksistens, idet firbenene 
får føde, og fugleungerne be
fries for generende insekter og 
større ydre parasitter. Kun få 
firben falder som bytte for fal
kene. 

Stort smaragdfirben, 
Lacerta trilineata 
Iagttagelser: På vejen tilbage 
til bilen bemærkede Henrik en 
L . trilineata (19. maj 1996) i et 
soleksponeret område med 
buskads. 

5. 9 km sydsydvest 
for Karpenisi 
Lidt tættere på Karpenisi kom 

jeg til et tørt og klipperigt busk
landskab, domineret af det spe
cielle egetræ Quercus cocci/era 
med spidse blade som en krist
torn. Disse ege holdes nede i 
buskhøjde p.g.a. jævnlige ned
brændinger, karakteristisk for 
den græske phrygana. Mine 
iagttagelser blev især gjort 
langs en klippeskrænt fra en 
grusvej. Højde ca. 700 m. Be
søgt stedet den 23. maj 1988 om 
morgenen fra kl. 8-10. Vejret 
var skyfrit, og kl. 10 var der 
16°C. 

For denne lokalitet skal jeg 
nøjes med stort set at remse ar
terne op. 

Podarcis erhardii: Mange ek
semplarer. 

Lacerta trilineata: Jeg så 
et voksent dyr, der flygtede i 
sikkerhed i det stikkende 
buskads. 

Coluber najadum: En snog 
smuttede ind i krattet; det var 
tydeligvis den art, da den 
slanke snog havde de typiske 
tegninger på halsen. 

6. 8 km vest 
for Karpenisi 
Jeg kørte denne gang stik vest 
op i en højde af 1100 m, hvor 
der var både græsområder og 
nåleskov. Datoen var den 22. 
maj 1988. 

Anguis fragilis: En stålorm 
var den første art, jeg fandt i 
skoven (under en sten), typisk 
for lidt fugtigere forhold. 

Podarcis muralis: Overalt var 
murfirbenet rigtigt almindeligt. 

Lacerta trilineata: Viste sig 
også at være ret almindelig. 

Podarcis erhardii: I et åbent 
område fangede jeg en drægtig 
hun. 

7. 2 km øst 
for Karpenisi 
Den 30. april 1987 kørte jeg fra 
Karpenisi lidt ud af byen til et 

åbent, stenet og rimeligt fladt 
terræn med lidt lav urtevegeta
tion. Kl . 13 var temperaturen 
blot 10°C, og det var blæsende. 

Podarcis erhardii: I det ugun
stige vejr fotograferede jeg en 
drægtig hun (fig. 12). Den var 
let at fange. En typisk biotop for 
arten, som nok var almindelig 
her. 

8. 6 km øst 
for Karpenisi 
På en tur den 19. maj 1996 om 
eftermiddagen gjorde Henrik 
og jeg holdt ved et lille vandløb, 
hvor vi fik set et par arter. 

Rana graeca: Et eksemplar 
blev set i vandløbet. 

Podarcis muralis: Murfirbe
net virkede almindeligt i de 
halvfugtige omgivelser. 

9. 1 km øst 
for Agios Georgios 
En lokalitet på nordsiden af flo
den Sperchios med en åben og 
ung egeskov i 500 m over ha
vet. Besøgt den 30. april 1987 
om eftermiddagen. Kl . 18.30 
var temperaturen 19°C. Her vil 
jeg også nøjes med at remse ar
terne op, med undtagelse af jo
hannesøglen, som jeg ikke har 
omtalt tidligere i artiklen. 

Testudo hermanni: En han 
med et noget udvisket mønster 
blev fundet i løvet. Den havde 
en rygskjoldlængde på 19,5 cm. 

Lacerta trilineata: Jeg så 
to halvvoksne smaragdfirben, 
begge med spor af striber. 

Typhlops vermicularis: Jeg 
fandt en ormeslange under en 
sten. 

Johannesøgle, 
Ablepharus kitaibelii 
Iagttagelser: Jeg fandt en gra
vid hun, der forsøgte at gemme 
sig mellem de visne blade. Den 
målte 10,7 cm, hvoraf krops
længden var 4,7 cm. 
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Beskrivelse: En lille og me
get slank skink på indtil 12 cm. 
Benene er meget små, og hove
det er lille. Den er skinnende 
bronzebrun med mørke sider. I 
modsætning til andre skinker 
har den ikke bevægelige øjen
låg. 

Den er meget almindelig i 
Grækenland, men ofte får man 
ikke øje på den lille fyr. Den har 
mange slags levesteder, men de 
må ikke være for tørre, og der 
skal være nogen vegetation og 
lidt skygge. 

Afslutning 
Udover disse forslag til ekskur
sioner er der mange andre 
spændende steder i omegnen 
af Karpenisi. Ca. 80 km mod 
nord kan man køre via Selon til 
et afsidesliggende bjergterræn 
omkring Agrapha, som betyder 
»uskrevne steder«. Her er bjer
gene ret høje, og derfor er der 
relativt få arter af krybdyr. 

Syd for Karpenisi og floden 
Sperchios ned mod Korinth
bugten finder vi i bjergmassi
verne Panaetolikon, Vardusia 
og Giona særligt dårligt under
søgte områder, hvor faktisk de 
eneste mennesker, man ser, er 
grækere. Vejene kan være me
get ringe, selvom der med EU-
støtte bliver asfalteret flere ste
der. Bjergene er ikke nødven
digvis så høje, ofte omkring 
1000 m. Jeg kender to interes
sante strækninger med syd, 
den ene mod Domnista og Ara-
chova, den anden mod Gardiki 
og Artotina. Der er tørre ste
nede egne, og der er mere fro
dig bjergskov. Et usædvanligt 
syn mødte os mellem Gardiki 
og Grammeni Oxia, hvor der 
var en stor lysegrøn bøgeskov 
(Oxia betyder bøg) med bl.a. 
ildsalamander og græsk frø. 
Forsidebilledet af en ildsala
manderen midt i en bjergstrøm 

i en nåleskov blev taget 8-9 km 
syd for Gardiki. 

Den 19. maj 1996 fandt Hen
rik og jeg en overkørt stribe
snog (Elaphe quatuorlineata) i 
Makrakomi, 48 km øst for Kar
penisi. En prægtig slange, der 
nok er almindelig i området. 

Denne artikel omfatter fund 
af 16 arter af padder og kryb
dyr, men der findes mange flere 
omkring Karpenisi, specielt 
slanger, der fører en temmelig 
skjult tilværelse, og som man 
skal være heldig (og ihærdig) 
for at finde ved f.eks. at vende 
sten. Da området dækker over 
et bredt spektrum af levesteder 
(i lavland og højland, tørre og 
fugtige), vil næsten alle de ar
ter, der er vist for Central
grækenland i Arnold & Burton 
(1978), kunne forekomme. 
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Fig. 12. En gravid hun af Erhards murfirben, Podarcis erhardii, fra en stenet slette 2 km øst for 
Karpenisi. 

Summary. The vicinity of Karpe
nisi in Central Greece is suitable for 
herpetological excursions in spring 
and early summer. Its herpeto-
faunas are not well known. Nine lo
calities within a distance of 30 km 
have been surveyed during the 
spring of 1987, 1988 and 1996 and 
are recommended as they repre
sent diverse habitats in altitudes 
from 500-1870 m. For each locality 
the records were as follows. The 
numbers refer to the map, fig. 1. 

1. W of Lefkas. Vegetation of 
shrubs near a tributary of the river 
Sperchios, 500 m: Rana balcani
ca Q), Testudo hermanni, Anguis 
fragilis, Lacerta trilineata, Typhlops 
vermicularis, Coluber najadum, Mal-
polon monspessulanus and Natrix tes
sellata. The distribution map of Gril
litsch & Grillitsch (1993) gives a 
wrong impression that T. vermicula
ris should have a coastal range. 

2. Mt. Tymphristos. Mountain 
pond, 1870 m: Triturus alpestris and 

Bombino variegata. The type loca
lity of T. a. veluchiensis originally 
described as a dwarf subspecies, 
but the specimens proved rather 
big (see page 48). T. alpestris was 
especially abundant. 

3. 5 km W of the town of Tym
phristos. Cement reservoir and 
small stream near a forest, 1000 m: 
Salamandra salamandra, T. alpe
stris, B. variegata, Rana graeca, T. 
hermanni, L . trilineata and Podar
cis muralis. The few adults and big 
larvae of T. alpestris form only the 
second known locality on Mt. Tym
phristos. The females were smaller 
than those at locality no. 2 whereas 
the males were the same size. Shell 
remains of orb mussels were found 
in the faeces of the adults. 

4. 17-18 km SSW of Karpenisi, 
near Karitsa. Habitats of gorge with 
a dry stream, open forest and plain, 
700 m: Algyroides nigropunctatus, L . 
trilineata and Podarcis erhardii. 
The new locality of A. nigropunc

tatus expands its known range. 
P. erhardii has been unknown from 
this Central Greek inland (Gruber, 
1986) but four new localities are re
ported here. 

5. 9 km SSW of Karpenisi. 
Rocky phrygana, 700 m: L . triline
ata, P. erhardii and C. najadum. 

6.8 km W of Karpenisi. Pastures 
and coniferous forests, 1100 m: A. 
fragilis, L . trilineata, P. erhardii and 
P. muralis. 

7. 2 km E of Karpenisi. Open 
and dry terrain with low and scat
tered vegetation, 1000 m: P. erhardii. 

8. 6 km E of Karpenisi. Small 
forest stream: R. graeca and P. 
muralis. 

9. 1 km E of Agios Georgios. 
Around the northern banks of the 
river of Sperchios, 350 m: T. her
manni, L . trilineata, Ablepharus ki-
taibelii and T. vermicularis. 

One Elaphe quatuorlineata was 
found dead on the road in Makra-
komi. 
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