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Enkele waarnemingen aan de reptielenfauna in het
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lngezonden oktober 1972.
lnhoudsoverzicht: het Borröze-dal - muurhagedissen -
Natrix-soorten - Coluber - summary.

HET BORREZE-DAL

De eerste twee weken van september 1972
brachten wij onze vakantie door bij het ge-
hucht Bourzoles, gelegen aan het riviertje
de Borröze. De Borröze is gemiddeld zo'n
meter of twee breed. Bij Souillac (Lot) komt
ze uit in de rivier de Dordogne.

Fig.1. De Borröze met aan de kant een Natrix.
Foto: Koster.

Onze camping in het Borröze-dal lag pre-
cies op de grens van de provincies Dor-
dogne en Lot. Het dal is karakteristiek voor
de omgeving. De vegetatie is weelderig.
Onder de bomen vallen vooral de grote aan-
tallen eiken en walnoten op. Vrijwel alle
bomen zijn begroeid met verschillende soor-
ten mossen en klimplanten. Grote, oude
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r-r9.2. Lacerla mulalls. Foto: Fo€kema.

bomen ziet men er relatief weinig, wel veel
dode bomen waarop de andere vegetatie
nog welig tiert. In het dal verbouwt men
onder andere mais en tabak.
Het klimaat van dit deel van Zuid-Frankrijk
is tamelijk mild. De zomers zouden in het
algemeen niet echt heet zijn en de winters
zacht. Van de dagen die wij er doorbrach-
ten (september) was ongeveer de helft on-
bewolkt, met koude nachten en 's morgens
mist. De andere dagen waren meer of min-
der zwaar bewolkt met soms flinke regen-
val. Opvallend was dat de wolken 's mor-
gens af en toe zeer laag hingen, lager dan
de wanden van het dal, die ik een meter of
50 hoog schatte.

MUURHAGEDISSEN

Alle hagedissen die werden gezien waren
Lacerta muralis. Ze komen overal voor, zo-
wel in de ongerepte natuur als ook in tui-
nen en op campings. Op stralende dagen
waren ze steeds present, maar ook op be-
wolkte dagen kwamen ze tevoorschijn, kort
nadat een bleek zonnetje zich liet zien. Ver-
schillende malen zagen we er een met een
prooi in de bek: steeds een kleine sprink-
haan. De volwassen exemplaren kan men
bij het fotograferen meestal niet dichter na-
deren dan ruim een meter. De jonge dieren
laten zich duidelijk gemakkelijker benade-
ren en zijn, als ze niet vlak bij een nauwe
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spleet zitten, zonder moeite met de hand te
vangen.

NI?R/X.SOORTEN

In de Borröze waren veel kleine vissen te
zien. Slangen heb ik niet zelf in het water
kunnen waarnemen maar de heer K o s t e r
(Leiderdorp), die van de camping vertrok
op de dag dat wij er arriveerden, vertelde
me dat hij heel vroeg 's morgens in het
water Natrix ,nctura e vooral Natrix natrix
had gezien. Ik trof de eerste soort aan op
een muurtje langs een pad dat naar het ri-
viertje leidde en vlak achter enkele tenten
liep. Dit pad speurde ik regelmatig af, maar
slechts twee middagen, beide met een zwak
zonnetje, vond ik de slangen er zich zonnen.
Zowel op onbewolkte als zwaar bewolkte
dagen lieten ze verstek gaan. In totaal zag
ik zes Natrix nraura, waarvan vijf grauw en
66n roodbruin van kleur, geen enkele Natrix
natrix en 66nmaal een jonge Coluber van
ongeveer 40 cm lang.
De slangen konden met de nodige voor-
zichtigheid tot ongeveer 1 meter genaderd
worden bij het fotograferen. Om het jacht-
instinct te bevredigen werd twee maal ge-

probeerd een Natrix maura te vangen, 66n

maal met succes. Het dier, met veel voor-
zorg beslopen, trachtte niet eens te bijten.
Na hier en daar getoond te zijn werd hij
enkele uren later weer vrij gelaten.

COLUBER

Dicht bij de camping bevond zich een 2

meter hoog heuveltje van aarde en stron-
ken, overwoekerd door planten. De heer
K o s t e r vertelde dat hij daar een Coluber
had gezien. Toen ik de eerste keer ging
kijken hoorde ik alleen een zwaar geritsel.
Vervolgens werd het heuveltje vrijwel iedere
dag bezocht en lukte het, de dieren rustig te
bekijken voor ze wegvluchtten. Het bleken
er twee te zijn die de heuvel bewoonden.
Ze werden nooit in elkaars onmiddellijke
nabijheid gezien. Ook met de grootste voor-
ztchtigheid kon men bij het fotograferen
niet dichter naderen dan 2 meter. Geruis-
loos gleden ze weg. De dieren waren zwart,
de spikkels geelgroen. Beide exemplaren
zagen er bijzonder goed doorvoed uit. E6n
van de twee vervelde in de loop van ons
verblijf. Ze waren zowel op stralende dagen
als op dagen met een zwak zonnetje pre-
sent. Als de zon fel scheen lagen ze vlak
onder het bladerdek, zodat slechts hier en

Fig.3. Nalrlx mau.a. Foto: Foek€ma.

162



Fig. 4-5. Colüber viridillavus. Onder hel exsmplaar
dat moest gaan vervellen. Foto's: Foek€ma.

daar een stukje van het lichaam werd be-
schenen.
Het jonge exemplaar van Coluber, waarvan
al eerder melding werd gemaakt, zag er heel
anders uit dan de volwassen dieren. Het
lichaam was bronsachtig bruin van kleur
met vele iets donkerder vlekken. Van spik-
kels geen spoor, alleen de kop was getekend

met enkele felgele streepjes. Toen ik het
dier ontmoette kreeg ik maar net de kans
66n foto te maken voor hij weggleed en
dacht ik, dat ik een Natrix natrix had ge-
zien. Pas thuis, bij het bekijken van de dia's,
bleek dat het om Coluber ging. Dit is te

zien aan het wat slankere lichaam, de vorm
van de kop, de ogen en de gele tekening op
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de kop inplaats van op de hals.
Coluber viridillavus moet een algemene
slang zijn in de provincies Dordogne en
Lot. 'Iijdens fietstochten zagen we er twee
maal een in de wegberm, snel en wild op
weg naar een hol. Onder de verkeersslacht-
offers nam Coluber de tweede plaats in:
naast tientallen egels werden er'drie dood-
gereden gevonden tijdens een fietstocht van

30 km door het dal van de Dordogne.

SUMMARY

During september Lacerta muralis, Natrix
natrix, Natrix maura and, Coluber viridifla-
vus were observed on the border between
the provinces Dordogne and Lot, France.

Jaarverslag secretariaat over het verenigingslaat 1971-72

Het aantal nieuwe led€n blijlt zich in stiigende liin
b€wegen. ln h€t algelopen verenigingsiaar hebben
zich 257 nieuwe l€den aangemeld; daärentegen zeg-
Cen 47 leden hun lidniaatschap op, 34 leden mo€sten
,rsgens wanbetaling worden afg6vo€rd en 11 leden
v€rhuisden zond€r adres achl€i te latsn, waardoor
ook zij van de ledenlijst moesten worden geschrapt.
Psr 'l oklober 1972 waien €r 947 leden in trät binndn-
lqnd,.waarvan 85 ieugdl€d€n, 43 leden in Belgiö en
30 leden in and€r€ landen.

Werkgroepen. Het aantal w€rkgroepen brsidt zich
n09 gestadig uit en heeft thans h6t aantal van 10
bereikt. Hieronder is begrepen de werkgroep Den
Haag, die weliswaar het alg€lopen v€renigingsiaar
niet actief heeft geopereerd, doch dit jaar wel weer
van de grond zal komen.

Blbliolheek. Van do bibliothe€k wordt een goed ge-
bruik gemaakt. De aankoop van enige nieuwe boeken
wordl overwogen.

Algemene ledenvergaderlng 1972. Deze werd wederom
in het Tandheelkundig lnstituut, Utrecht, gohouden
en wal op 15 april. Het Huishoud€lijk gedoelte voor
d€ pauze werd bijgewoond door 76 gewon€ leden,
2 jeugdleden en 7 gaslen.
De begroting voor het iaar 1972/'73 leverde 6en lo-
vendige discussie op. De door het besluur voorga-
stelde contributisvsrhoging tot / 30,- voor gewon€
leden en I 17,50 vcor jeugdleden stuitte op bozwaren.
De heer Van Dellen uit Warftum vorzocht, in
verband met een onderzo€k naar de mogelilkheden
om de hoge drukkost€n van ons maandbiad te ver-
lagen, d€ verhoging. van de contributie aan te
houden. De vergadering stemde met dit voorsl6l
in en machtigde het bestuur, na de zaak nogmaals
in studie le hebben genomen, te beslissen ovbr egn
eventuele contributieverhoging.
Enige verandering6n in het Huishoudelijk Reglemont,
onder andorg belrekking hebben op de samenstelling
van het besluur, werden zonder commentaar geac-
cepteerd.
De hoer Van Roon zag zich genoodzaakt zijn
tuncti6 van beheerder van de Herpslogeografische
Dienst neer te leggen; hij werd opgevolgd door d€
heer W. Bergmans.
De hser V a n W ij k logde zijn voorzitterstunclie neor
en in zijn plaats werd bi.i acclamatie b€no€md de
heer L. Claassen, tot dan loe vice-voorzitl€r.
Wegens al hetgeen de heer V a n W ij k als voorzill€r

en in andere hoedanigheden gedurend€ meer dan
25 jaat voot de Veroniging he€tt gedaan, werd hil
benoemd tol lid van verdienst€. ln de vacature van
vice.voorzitt€r werd voorzien door de benoeming van
de heer H. van Meeuwen en tot tweed€ s€cre-
taris werd gekozen de heer O. H. B I a a u w.
Tiid€ns de gebruikelijk€ middagbijeenkomst hield de
heer B. Röhnert uit Duitsland €en intorossante
voordracht ond€r d€ titel 'Bei uns Zuhaus', waarin
hij aan d€ hand van traai€ dia's vertelde hoe bij hem
het houden van terrariumdieren binnen- en buitens-
huis in zijn werk gaat. Oaarna voerden nog een
drietal leden h€t woord over hun €rvaringen op
terrarium gebied.

Conlributle. Verm€ld dient nog t€ worden, dat door
belangrijk€ besparingen op dä drukkosten van ons
maandblad, ondanks de steeds stijgende portokosten,
de contributiev€rhoging waarvan eerd€r in dit ver-
slag sprake was achterwege kon worden g€lat€n.
T€gen h6t einde van het verslagjaar bleek €cht€r dat
aan zulk een verhoging in de naaste tookomst niet
te ontkomen zov zijn.

llllaendblad. Door ov€rschakeling van bo€kdruk op
otfset werden wij genoodzaakt van drukkerij te v€r-
anderen en het was met weemo€d. dat wii drukkerii
Den Oudsten, di€ ons blad ruim 20 jaar'op voorl
trelleli,ke wilze had verzorgd, mo€sten verlaten. Een
woord van dank en waard€ring aan hel adres van de
hesr Den O udst€n, voor al hetgeen hij voor onze
vereniging heeft g€daan, is hier zeker op zijn plaats.
Oe verzorging van ons blad is met ingang van 1

oktob€r 1972 toevertrouwd aan Drukk€rii Schilperoord
te Vinkeveen.
Tenslotte mag niet onvermeld bli.iv€n, dat onze r€-
dacteur, de heer G. M. M. F o € k € m a, zich ook
dit jaar op voortrellelijke wijze van zi,n moeiliike taak
wrst ta kwiitgn. De elf edities van ons blad met een
tolale omvang van maar lielst 104 pagina's versche-
nen prompt op tijd en de inhoud en uitvoering wok-
ten ieders bewondering.

Uit het vorenstäande moge zijn geblek6n dat het
Lac€rta goed gaat en er zijn geen tek0n6n die erop
wijzen dat dit in de naaste to€komst zal voranderon.
lntegend€€1.

Amstelveen, maar 1973.
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