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INLEIDING 
In juni '79 hebben tijdens een verblijf van 
drie weken een aantal waamemingen ver-
richt aan de reptielen en amfibieen van 
West-Joegoslavie. We kozen voor. dit 
gebied vanwege haar schoonheid en soor-
tenrijkdom aan Lacerta's (Lacerta agilis, 
L. horvathi, L. mosorensis, L. oxycep-
hala, L. trilineata, L. viridis, L. vivipara, 
Podarcis melisellensis, P. muralis, P. 
sicula). 
Alvorens we vertrokken waren er lijsten 
gemaakt, waarop aile voorkomende dieren 
per te bezoeken gebied stonden vermeld. 
Verder hadden we ook nog 
tielijsten, waardoor alle waargenomen 
dieren snel en eenvoudig geregistreerd 
konden worden en als belangrijkste waren 
er determinatietabellen, die toegespitst 
waren op diersoort (slang, hagedis etc.) en 
gebied (lstrie, Slovenie etc.) Hierdoor 
vennijdt men de ove:vloed aan informatie 
die in veldgidsen staat. 

BOHINJSKA BISTRICA 
Het bij dit dorp behorende meer en om-
geving was het gebied van onderzoek. Dit 
dorp ligt in de buurt van de bekende 
toeristenplaats Bled. Gelukkig is dit 
gebied nog niet aangetast (in Bled vonden 
we aileen Rana ridibunda ridibunda). We 
hebben hier te maken met een alpenge-
bied; het onderzochte gebied ligt op een 
hoogte van 523 m. De biotopen bestonden 
o.a. uit droge steenhellingen, open loof-
bossen met rotspartljen en ondiepe, be-
groeide poeltjes langs het meer. Op zo'n 
steenhelling vonden we Vipera ammody-
tes ammodytes. Het betrof 'n halfwas 
exemplaar met een roze kleur. Volgens 
ARNOLD et al (1978) zijn o o meestal 
lichtgrijs en <? <.? grijsachtig, bruinachtig 
of roodbruin, doch zelden gelig of rozig. 
We hebben zowat de hele omgeving afge-
zocht naar Lacerta horvathi maar we 
zagen er geen enkele. De enige hagedis die 
we vonden was Anguis fragilis fragilis die 
in het gras langs de poeltjes huisde. Hij 
deelde deze habitat met een aantal Bufo 
bufo bufo. Tijdens een uitstapje naar de 
Plitvice-watervallen in het Plitvice natio-
naal park werden, behalve enkele zeer 
grote B. bufo bufo, ook nog talloze R. 
ridibunda ridibunda gezien. 

SELCE 
Selce ligt aan de Adriatische kust ter 
hoogte van het eiland Krk. Hier heeft het 
klimaat, zoals aan de gehele Joegosla-
vische kust, een mediterraan karakter. In 
verband met de nogal snel stijgende tem-
peratuur is het 't beste om al om een uur of 
zeven ·s morgens op pad te gaan. Vooral 
slangen zijn schuw als ze hun voorkeurs-
temperatuur hebben bereikt. Het is nu ge-
makkelijker om foto 's te maken en het 
gedrag te observeren. Slechts een twin-
tigtal meters van onze tent verwijderd 
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werden in de buurt van steenhopen en 
dicht struikgewas twee slangen gezien. Ze 
waren zich in het vroege ochtenduur aan 
het opwarrnen op de geasfalteerde cam-
pingweg . Het waren Elaphe quatuorli-
neata quatuorlineata en Coluber gemo-
nensis. 

KASTEL GOMILICA 
Dit dorpje maakt deel uit van een zestal 
doFpjes gelegen in een vruchtbare kust-
strook tussen Split en Trogir. Het dorp, 
met typische muurtjes en subtropische 
vegetatie, is het woongebied van Podarcis 
sicula campestris. De aanwezigheid van 
mensen deerde de dieren niet, mits de 
afstand niet te kritiek werd. 
Op het eiland Ciovo dat nu via een brug 
met Trogir is verbonden (wat op zijn beurt 
ook weer door een brug met het vasteland 
is verbonden), vonden we eveneens P. 
sicula campestris. We zochten tevergeefs 
naar P. melisellensis traguriana die aileen 
op dit eiland schijnt voor te komen. Ook 
een ondersoort van P. sicula komt voor op 
enkele naburige eilandjes: P. sicula ko-
lombatov.ici. Door gebrek aan gedetaii-
Ieerd kaartmateriaal en de benaming van 
deze eilandjes konden we dit interessante 

fenomeen niet nader bekijken. Soms zijn 
de dieren op de eilanden verbazend anders 
gekleurd en getekend. Op het eiland Vis en 
op het eiland Lastovo komt P. melise/-
lensis lissana voor, die zwaar gemarrnerde 
flanken heeft. Soms ook zijn de verschii-
Ien niet zo opvallend zoals zal blijken bij 
P. me/isellensis fiumana en P. melisel-
lensis curzolensis (zie onder Korcula). 

KORCULA 
Korcula is een voor Joegoslavische nor-
men groot eiland, dat voor een groot deel 
bebost is. Opvallend zijn de vele hoge 
coniferen. Het is er in de zomer nog droger 
dan op het vasteland. Evenals op het iets 
zuidelijker gelegen eiland Mljet komen op 
Korcula geen slangen meer voor. De door 
zeelieden ingevoerde mungo's (roofdier 
dat gespecialiseerd is in het doden van 
slangen), hebben het slangenbestand snel 
uitgeroeid. Volgens een eilandbewoner 
zijn ze daarna overgestapt op pluimvee, 
zodat ze nu een plaag geworden zijn. 
Omdat er op Korcula geen slangen voor-
komen en op het vasteland (zo'n 2 km 
verder) wei, noemt men de op het vaste-
Iand liggende berg de Adderberg. 
Op grotere eilanden zoals Cres komt La-
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certa trilineata tri/ine(lta voor. Op 
Korcula werd deze hagedis niet gevonden 
. L . viridis viridis heeft een voorkeur voor 
vochtigere biotopen zodat Korcuia 
voor dit dier nie t in aanmerking komt. 
Podarcis sicula werd ook niet gevonden. 
Ook informatie bij de e iiandbewoners 
Ieverde niets op (Ievert soms goede tips 
op) 
Tot de dieren die we wei zagen behoren: L. 
oxycephala, P. melisellensis curzo/ensis, 
Hemidactylus turcicus turcicus, Bufo vi-
ridis viridis en Hyla arborea arborea. 
Plaats van waarnemeing was een camping 
en omgeving in de buurt van Korcuia-stad, 
de hoofdstad van het e iiand. 
L. oxycepha/a, een ste rk afgepiatte hage-
dis met een opvallend gekieurde staart, 
heeft a is enige soort in Joegoslavie twee 
rijen brede schiiden aan de onderzijde van 
de s taart . Voigens ARNOLD et al (1978) 
zijn sommige ei iandpopuiaties donkerder 
dan die op het vaste iand. Ons is daarvan 
bij de Korcuia-popuiatie niets gebieken. 
Zoals reeds vermeld, hebben P. melisel-
lensis fiumana (vasteland) en P. mefisel-
lensis curzolensis (Korcuia) geen direct 
opvallende verschillen . Beide hadden de-
zelfde geie, ongevlekte buik en een groene 

rug zonder s trepen. Dieren die het bin-
nenland van het bewonen zijn 
wei anders. Het egaal groene rugdek 
maakt piaats voor een donkere s treepte-
kening . He t precieze verschii konden we 
niet ontdekken omdat je meerexempiaren 
naast e lkaar moet hebben ter vergelijking. 
L. oxycephala en P. melisellensis curzo-
/ensis bewoonden hetzelfde biotoop: 
muurtjes, rotsblokken , s teenhopen. De 
eerste is echter meer een klimmer, de 
tweede meer een grondbewoner. P. me-
lisellensis curzolensis kwam ook aan de 
rotsachtige kust voor. Hemidactylus t . 
turcicus vonden we in en bij de huizen . 
VooraJ 's avonds zagje deze gekko'sjacht 
maken op de door het kunstlicht aange-
trokken insecten. B. viridis viridis werd 
aileen 's avonds waargenomen. Je hoefde 
aileen op het krekelachtige geiuid af te 
gaan, waarna je met een zaklamp he t 
d iertje opspoorde. Omdat het eiiand geen 
natuurlijke waterreserves heeft, is Hyla a. 
arborea voor z ijn voortplanting aange-
wezen op de waterpoeitjes die in het 
vroege voorjaar blijven staan. In juni was 
e r nergens in de buurt water te vinden. 
Aileen op de camping-w.c. 's . Sommige 
dieren verzamelden zich in de stortbakken ; 
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als men de w.c. doorspoelde werden ze 
meegesleurd en klauterden daarna weer uit 
de w.c.-pot! Ze werden ook gezien in het 
gras, in struiken en in kastanjebomen. 
DUBROVNIK 
Tijdens de trip naar een camping enkele 
kilometers ten zuiden van Dubrovnik, 
werd op het schiereiland Peljdac een 
overreden Malpolon monspessulanus in-
signitus op de weg gevonden. Op de 
camping en in de naaste omgeving hier-
van, die dicht begroeid en gedeeltelijk in 
i::ultuur gebracht was, vonden we de vol-
gende diersoorten: Rana ridibunda ridi-
bunda en Triturus vulgaris da/maticus. De 
kikkers waren allemaal bruin. De sala-
manders hadden een draadstaart en ze 
hadden huidlijsten aan de rugkam. Po-
darcis melisellensis Jiumana, sicula 
ragusae en Coluber gemonensis vonden 
we op de grond langs de dicht begroeide 
wegrand. 
Het onderscheid tussen P. sicula en P. 
melisellensis van het vasteland is vast te 
stellen door de volgende verschillen: P. 
sicula is Ianger en forser en heeft meer 
tekening op de rug. Ook heeft P. sicula 
een kleiner massetericumschild dat de 
supratemporaalschilden niet raakt. Bij P. 

melisellensis is dit meestal grater en raakt 
de supratemporaalschilden wei. 
P. sicula ragusae is nog groter dan P. 
sicula campestris en is bruiner van kleur. 
De toevoeging ragusae komt van het 
woord Ragusa. Dit is de oude naam voor 
de stad Dubrovnik. Deze ondersoort komt 
aJieen voor in Zuid-Dalmatie waarvan 
Dubrovnik ongeveer het centrum is. 
Op de muurtjes leefden Lacerta oxycep-
hala en subadulte en juveniele L. trilineata 
trilineata. In de dichte begroeiing en de 
plantages langs de kust voelden de vol-
wassen L. trilineata trilineata zich thuis, 
evenals Testudo hermanni hermanni en 
Ophisaurus apodus. L. trilineata trili-
neata dankt zijn naarn aan de drie rug-
strepen, die hij tijdens zijnjeugd heeft. Dit 
kunnen er ook vijf zijn, doch we zagen 
aileen 3-strepige exemplaren. Een andere 
karakteristieke eigenschap van jonge 
dieren is het vlekkenpatroon op de flank. 
Volwassen dieren hebben die eigenschap 
niet. Volwassen o 6 hadden een gele 
keel en waren uitzonderlijk groot. 
T. hermanni hermanni en 0. apodus zijn 
!wee luidruchtige dieren, aileen met dit 
verschil dat de eerste gewoon opgeraapt 
kan worden en de tweede er snel vandoor 



Lacerta trilineaw 
trilineata, typisch 
pat roon. Omgcving 
Dubrovnik. 
foto KRUYNTJENS. 

135 

gaat. Grote gebieden \Vaar voorheen veel 
schildpadden voorkwamen zijn ontvolkt 
door het wegvangen voor de handel. Van 
uitroei ing in dit gebied is geen sprake: een 
half uurtje zoeken leverde acht exempla-
ren op. De scheltopusik die lijkt op een 
overmaatse hazel worm ziet er op het eerste 
gezicht nogal gevaarl:jk uit. Uit voorzorg 
werd daarom een ca. 70 em lang exem-
plaar met handschoenen aan gevangen. 
Het dier probeerde zich wei door te 
kronkelen te bevrijden, maar bijten deed 
hij niet. Als onmiskenbare kenmerken 
bezit de scheltopusik een groef op de 
flanken en twee rudimentaire achterpoot-
jes bij het anaalschild. 
In het oude ommuurde stadsgedeelte van 
Dubrovnik vonden we a ileen L. o:rycep-
ha/a . Van P . sicu/a ragusae was geen 
spoor te bekennen. Hij is echter wei be-
kend van dit biotoop. 

STARIGRAD PAKLENICA 
De bij dit dorp gelegen bergkloof Velika 
Paklenica (nationaal park . 10 km lang en 
tot 400 m hoog), was het doel van een 
stevige wandeling . Door het oveneffect in 
deze canyon was het er bloedheet. Toch 
waren er enkele dieren te vinden zoals een 
dode Bufo viridis viridis en een aantal 

kikkervisjes waarvan we de soort nie t 
konden vaststellen. Een volwassen Lacer-
ta trilineata trilineata die z ich schuil hield 
in de schaduw van het dichte struikgcwas, 
was ons tijdens een vangpoging te snel af. 
Verder nog een vondst van een dode An-
guisfragilis colchicus. Aan de voet van de 
kloof, waar het niet zo warm was, hie lden 
zich nog een tweetal Podarcis sicula 
campestris op. 

PREMANTURA 
Premantura ligt in het zuidelijkste puntje 
van het schiereiland Istrie. De kust is vrij 
vlak en bestaat hoofdzakelijk uit gras en 
steenhoopjes. Ook de vele kleine eilandjes 
zijn hier veel vlakker dan in de rest van 
Joegoslavie. Podarcis sf _·u/a campestris 
komt hier in g roten getale voor. Door 
gebrek aan voldoende schuilgelegenheid 
zijn ze gemakkelijk te vangen door er 
eenvoudig een tijdje achteraan te hollen 
zodat ze moe worden. Opvallend in ver-
gelijking met de waargenomen dieren in 
bijvoorbeeld Kastel Gomilica, is de zwarte 
vertebrale streep. Ook de dorsolaterale 
strepen waren duidelijk. Verder hadden ze 
opvallende w ine vlekken op de flank . Als 
variete it horen ze meer bij de ltaliaaanse 
dan bij de Joegoslavische vorm. 
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PULA 
Het amft theater van de stad Pula was ons 
laatste doe!. Tussen Premantura en Pula 
zagen we nog een bijna volgroeide larve 
van Hyla arborea arborea in een poe!. In 
het centrum van Pula ligt de Arena, een 
amfitheater waarop zeer vee! Podarcis 
mura/is maculiventris voorkomen. Deze 
dieren komen aileen in het noorden van 
Joegoslavie aan de kust voor. In Midden-
en Zuid-Dalmatie bewonen ze minder 
wanne biotopen in het binnenland; hier 
gaat deze ondersoort over in een andere 
ondersoort . 
De van P. mural is maculiventris zien 
er als volgt uit: bovenzijde: wit vlekken-
patroon op zwarte ondergrond, dat kan 
overgaan in een !letvormig patroon aan de 
achterzijde; onderzijde: wit met zwarte 
vlekjes; flanken met blauwe schildjes. Een 
enkel heeft een groene schijn op de rug. 
Bovenzijde: witte nettekening op bruinige 
ondergrond . Onderzijde: wit met zwarte 
vlekjes. Flanken met witte streeptekening. 
Opvallend was dat, ondanks de drukte (de 
Arena wordt druk bezocht door toeristen), 
de dieren niet schuw waren en bij grove 
verstoring binnen enkele seconden weer 
uit hun schuilplaats te voorschijn kwamen. 
Uit eigen ervaring weten wij dat deze to-
lerantie bij de Maastrichtse muurhagedis 
veel lager is. Er waren op dit tijdstip ook 
veel juvenielen te zien (19 juni). 

OVERZ!CHT 
BOH!NJSKA BISTRICA: Vipero ammodytes am-
modytes. I : Anguis fragilis Jragilis, I: Bufo bufo 
bufo. 5. 
PL!TV!CE: Bufo bufo bufo. 2: Rana ridibunda 
ridibwula. ticntallcn. 
SELCE: Coluber gemonensis. I: Elaphe quatuor-
lilleaw quaw orli11eata. I . 
KASTEL GOM!LlCA: Podarci.1· sicula campestris. 
15. 
C!OVO: Podarcis sicula cm11pestris. 7. 
KGRCULA: Bufo viridis viridis. 2: Hyla arborea 
arborea. 8: Hemidactylus 111rcicus turcicus. 5; Po-
darcis me/ise/le11sis cur..olensis. 15: Lacerta oxy-
cephala. 2 1. 
PEUESAC: Malpolo11 monspessula11us insignims. 
I. 
DUBROVN!K (OMGEV!NG): Rona ridibu11da ri-
dibunda. ticntallen: Triwms vulgaris dal11uuicus. 
tientallen: Lacerra oxyceplwla. 3: Podarcis sicula 
ragusae. 4: Lltcerw tri/ineata rrili11eata. 8: Teswdo 
hermmmi hermmmi. 17: Ophisaurus apodus, 14: 
Lncerta meliselle11sis jiuma11a. 2: Coluber gemo-
llellsis. I. 
DUBROVN!K (STAD): Lltcerta oxycephala. 
STAR!GRAD PAKLENICA: A11guis Jragilis col-
chicus. I : Podarcis sicula campestris. 2: Lltcerta 
trilill('(ll/1 trili11eata. 3: Bufo vi rid is vi rid is. I: kik-
kervisjcs (soon onbekend). ± 20. 
PREMANTURA: Podarcis sicula campestris. tien-
tallen: Hylaarborea arborea. I larve. 
PULA: Podurcis mural is maculi•·emris. tientallen. 
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SUMMARY 
The authors give a description t•f the herpetofauna of 
some area ·sin Yougoslavia they visited in june 1979. 
Some attention is given to the habitat of several 
species. The difference> between cenain island and 
mainland populations of some utcerta- and Podar-
cis-species are discussed to some extend. 

NAGEKOMEN 
In augustus 198 1 bezocht ccn van de auteurs 
(KRUYNTJENS) Jocgoslavic nogmaals. Op het ei-
land Pasman werden toen de volgende waamemingen 
gedaan: 
Podarcis simla campestris. tientallen: 
Podarcis melisellemisjiwllalla. tientallen. 
Van dezc laatste soon hadden veel cxcmplaren een 
erg uonkere rug. Beide soonen bewoonden hetzelfde 
biotoop: steenhopen met een wcelderige begroei'ing. 


