
WAARGENOMEN AMFIBIE:I!N 

Bij een vorig bezoek aan Tunesie hebben 
wij honderden jonge groene padden (Bufo 
viridis) gezien, bet was werkelijk ongeloof-
lijk in welke hoeveelheden ze daar toen 
zaten. Nu, een jaar later, was er niet een 
meer te vinden; of deze dieren waren mas-
saal afgestorven (wat mij bet waarschijnlijkst 
lijkt), of ze zaten akelig goed verstopt. De 
enige pad die we zagen en ook meegenomen 
hebben was een prachtige Bufo mauretani-
ca, die om de gloeiend hete zon te ontvluch-
ten zijn heil had gezocht onder een oude 
krant. Tevens vonden wij in enkele van de 
zeer vele waterputten larven en volwassen 
exemplaren van de schijftongkikker (Disco-
glossus pictus), ook hiervan hebben we er 
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enkele mee naar Nederland genomen. 

Uiteraard komen er in Tunesie, dat ik U 
als vakantieland kan aanbevelen, wei meer 
soorten interessante reptielen en amfibieen 
voor, maar tot mijn spijt heb ik deze niet 
mogen ontmoeten. 

SUMMARY 

During a holiday of two weeks in August 
1974 two species of amphibians and seven 
species of reptiles were seen in the surround-
ings of Nabeul, Tunesia. Chalcides occella-
tus seems to feed on snails: at the entrance 
of their holes always a number of empty 
shells was found. 

Een fotoserie van een gevecht tussen 
een smaragdhagedis en een toornslang 

lngezonden oktober 1974. 

Tijdens een reis door Noord-ltalie in de 
zomer van 197 4 kreeg ik de unieke kans om 
de bijgevoegde fotoserie te maken van een 
gevecht tussen een smaragdhagedis (Lacerta 
viridis) en een toornslang (Coluber viridifla-
vus). 
De serie is gemaakt op een steenachtig berg-
pad in bet gebied ten noorden van Varese. 
De begroeiing bestond uit kleine loofbomen 
en struiken, afgewisseld door open gedeel-
ten met gras. De datum was 29 juli 1974. 
Hoewel ik de duur van bet gevecht niet heb 
opgenomen, schat ik dat deeze ongeveer 30 
a 40 minuten bedroeg. Aan bet begin leek 
de hagedis zich nog redelijk te kunnen ver-
weren (hij wist zelfs eenmaal te ontsnap-
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pen), maar langzaamaan werd hij steeds 
verder door de slang ingesnoerd, zoals ook 
duidelijk op de foto's te zien is. Uiteindelijk 
verdween de slang met de hagedis in zijn 
bek de struiken in. 

SUMMARY 

Photographs of a fight between Lacerta 
viridis and Co/uber viridij/avus are present-
ed. The photographs were made north of 
Varese, Italy. The fight lasted about 30-40 
minutes, at the end the snake disappeared 
with the lizard in its mouth. 
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