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INLEIDING
Tijdens de periode van 8 juli tot 7 augustus

1980 hebben wrj in Zwitserland waarne-
mingen verricht aan de herpetofauna.
Wij hielden ons op in Salgesch, een dorpje
in het Rhönedal nabij Sierre in het kanton
Wallis. Op het kaartje is met een pijl (g )
onze situering aangegeven.

Waarnemingen verrichten houdt in dit ge-

val niet in: dag in, dag uit kijken en zoe-

ken, maar alleen dan wanneer wij ons vrij
konden maken van ons studiewerk waar-
mee wij waren opgezadeld. Desalniene-
min hebben we een redelijk be€ld gekre-
gen van de aldaar aanwezige amfibieön en

reptielen.

KARAKTERISTIEK VAN HET WAAR-
NEMINGSGEBIED
Salgesch is een klein dorpje op 581 meter
hoogte langs de rivier de Rhöne. De om-
geving *ordt voor een groot deel bepaald
door de aanwezigheid van de Rhöne. Het
dal is niet erg breed en het lage gedeelte
wordt geheel gevuld met rivierafzettingen
en langs de Rhöne zelf bevindt zich een

zone die in het voorjaar wordt over-
stroomd. Hier vinden we voornamelijk
wilgen en berken terwijl wat hogerop de

naaldbomen overheersen. In het hoogge-
bergte vonden we ook alleen maar naald-
wouden, loofivoud was geheel afivezig.

Het klimaat in dit deel van het Rhöriedal is

mild te noemen door de beschutte ligging
van het dal in de regenschaduw van de

Alpenketens. De hoeveelheid neerslag is

dus vrij gering maar het aantal zonne-uren
is groot. Deze streek is dan ook erg ge-

schikt voor wijnbouw die worCt op grote
schaal wordt bedreven. Naast wijngaarden
hebben veel boeren hun eigen moestuintje
in het dal liggen.
De meeste waarnemingen iurn de herpeto-
fauna hebben wij in het Rhönedal gedaan;

in de bergen hebben wij weinig amfibieön
en reptielen aangetroffen. Plaatsen, die
nogal rijk zijn aan amfibieön, zijn de meer-
tjes die zich in de buurt van de Rhöne
bevinden. Reptielen houden zich vooral
op rond de muurtjes van de wijngaarden,
terwijl ook de moestuintjes een goed bio-
toop voor hen schijnen te vormen.

BESCHRIJVING
We beginnen de beschrijving met de door
ons aangetroffen amfibieön en daarna de

reptielen. Telkens worden vermeld: nruun,

vindplaats, biotoop, eventuele bijzonder-
heden. Daarna wordt iets gezegd over de

status van de soort in Zwitserland en in
tabelvorm staan gegevens over de ver-
spreiding buiten het kanton Wallis. Met
betrekking tot de laatste twee punten moet
opgemerkt worden dat wij hiervoor ge-

bruik hebben gemaakt van een overdruk
van de "Schweizer Nafurschutz", heft 5,
1978. Dit boekje hebben wij verkregen bij
het Vivarium te Sion-Uvrier. E6n exem-
plaar ervan is gestuurd naar de Lacerta-
bibliotheek.
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DE AMFIBIEEN
Om en nabij de Rhöne vinden we veel
poeltjes welke waarschijnlijk zijn ontstaan

doordat de Rhöne in het voodaar buiten
zijn oevers treedt en dan met woest geweld

kolkgaten e.d. vormt, die 's zomers over-
blijven en dan worden aangevuld met wa-

ter van eenzeldzanre regenbui.
In de wat diepere poelen, tot 1,5 meter

diep, vonden we vaak de groene kikker.
Vooral bij zonnig weer kon je ze in grote

aantallen zonnend op de stenen oevers
aantreffen. Met welke soorten van de

groene kikker we nu precies te maken
hadden, is ons nog niet geheel duidelijk.
De determinatie van de leden van het

groene kikker-complex geschiedt hoofd-
zakelijk op het verschil in vorm en grootte

van de metatarsusknobbel. Determinatie
op kleur en tekening alleen vinden wij
namelijk niet betrouwbaar, want de varia-

tie is enorrn. Niettemin kan dit in combi-
natie met vergelijkingen van de metatar-

susknobbel een hulpmiddel zijn. Het pro-

bleem bij deze vergelijkingen is het ver-

schil in grootte tussen de dieren, waardoor
ook binnen 66n soort de metatarsusknob-
bels in grootte verschillen. De determina-
tiesleutels van A r n o I d et al (1978) en

B e rg m a n s et al (1980) konden ons

geen uitsluitsel geven.
Hoe gaat het met de groene kikker inZwit-
serland? Rana esculenta en R. lessonae

gaan in sommige regio's sterk achteruit.
Met R. ridibunda is het beter gesteld. Deze
soort is vroeger waarschijnlijk vanuit
Oost- en Zuid-Europa ge'rmporteerd voor
de consumptie. Tijdens het transport en

opslag zijn exemplaren ontsnapt en zij
hebben zich vooral in de wiumere streken
van Zwitserland goed kunnen handhaven.
In West-Zwitserland en het kanton Wallis
is de soort zich nu sterk aan het uitbreiden.
Soms vonden we de groene kikker te
zamen met de geelbuikvuurpad (Bombina

variegata). Opmerkelijk was dat B. varie-
gata vooral te vinden was in de ondiepe
poelen die tegen de oevers aan sterk be-

groeid waren. WU hebben een tiental
exemplaren waargenomen, voor het me-
rendeel vrouwelijke dieren.
Toen Hans Mooyenkind vier
jaar geleden ook op deze plaats vertoefde,
vond hij in de omgeving veel meer geel-

buikvuurpadden dan dit jaar. Het aantal

groene kikkers was nu in tegenstelling met
toen enorrn toegenomen. Vermoedelijk
zien wij hier gebeuren wat door de
"Schweizer Naturschutz" al werd ver-
meld: een sterke uitbreiding van R. ridi-
bunda ten koste van B. variegatat Overi-
gens wordt 8. variegata ook sterk be-

dreigd in zijn voortbestaan door verlies
aan woonruimte ten gevolge van het men-
selijk ingrijpen.
De gewone pad (Bufo b"fol hebben wij
slechts 66nmaal waargenomen en wel op
het kampeerterrein. Het was een groot,
volwassen vrouwtje. In Zwitserland gaat

de soort sterk in aantal achteruit. Voor-
naamste oorzaken zijn de "Strassentod"
tijdens de voorjaarsmigraties naar en van

de voortplantingsplaatsen en het gebruik
van pesticiden in de landbouw.
Van de salamanders hebben we alleen Tri-
turus alpe stris, de alpenwatersalamander,
gevonden in een meertje op ongeveer 2000
meter hoogte in de omgeving van het
Aletschwald, buiten het door ons onder-
zochte gebied. Het meertje was maximaal
t/z - I meter diep, met vooral in het midden
een dichte vegetatie. In het water troffen
we een tiental zwemmende dieren aan,
voor het merendeel vrouwdes.
Ook in de rest van Zwitserland is het een

dier dat men regelmatig kan aantreffen.
Zijn situatie is stabiel, behalve in het laa9-
land waar hij enigszins achteruit gaat door
het verdwijnen van zijn biotoop.

OVERIGE AMFIBMI1N
We zullen nu kort iets zeggen over de

amfibieön die wel in Zwitserland voor-
komen maar die niet door ons zijn aan-
getroffen.
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Over B. calamira kunnen we wat hoop-
gevender zijn. De rugstreeppad is aan te
treffen in het laagland; hij onrbreekt in de
Alpen en aan de zuidzijde van de Alpen.
Regionaal gaat de soort evenwel achteruit.
Alytes obstetricans, het vroedmeester
padje, kunnen we nog aantreffen aan de
noordzijde van de Alpen, hoewel het aan-
tal geschikte biotopen steeds kleiner
wordt.
Van de salamanders kunnen we in Zwit-
serland buiten Triturus alpestris nog en-
kele soorten aantreffen. De kamsalaman-
der, T. cristatus houdt zich op in Tessino
en Mittelland. Hij enT. vulgaris, dekleine
watersalamander, worden regionaal met
uitsterven bedreigd. De laatste komt ook
voor in Tessino en Mittelland onder de 700
meter. T. helveticrzs, (de draadstaartsala-
mander) heefi geen voordeel van zijn ach-
ternaam; ook hrj gaat regionaal achteruit.
Toch schrjnt hij in het laagland en heuvel-
land niet zeldzaarn te zijn.
Van de landsalamanders komt de vuursa-
lamander Salamandra salamandra, in
heel Zwitserland nog veel voor onder de
1000 meter. Hier en daar gaatzijn bestand
wat achteruit.
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De boomkikker (Hyla arborea) komt
vooral in het vlakkeland tot 600 meter
voor. Op veel plaatsen gaat het echter
slecht met hem als gevolg van verstoring,
gebruik van pesticiden en andere, nog on-
bekende factoren.
Met Rana temporaria, de bruine kikker, is
het wat beter gesteld. Het is het meest

voorkomende amfibie in Zwitserland.
Maar ook zijn voortbestaan wordt op som-
mige plaatsen bedreigd door het verkeer en

verstoring van zijn voortplantingsbiotoop.
Met R. dalmatina, de springkikker, gaat

het eveneens heel slecht. We vinden hem

alleen nog in Tessino en misschien in
Genf, Waadt en Bern. R. arvalis, de hei-
kikker, vinden we alleen nog, hopelrjk
nög, in de karperkwekerij van Sundgaues.

Vroeger kwam hij veel voor brj Basel.

V66rdat hü als uitgestorven werd be-

schouwd, kwam R. latastei, de ltaliaanse
springkikker, voor in Zuid-Tessino; het-
zelfde geldt voor de knoflookpad (Pelo-

batesfusczs). Eertijds ook in de omgeving
van Basel. In het Rijn-gedeelte van Basel

komt de groene pad, Bufo viridis, nog
voor, elders is de soort verdwenen.

een exemplaar
van het groene
kikker-complex

Bombina varie-
gata
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De situatie van S. atra, (alpensalamander)

wordt als stabiel gekenschetst. Hij komt
voor in de Alpen boven 1000 meter. Het
verborgen, nachtelijke leven van de Sala-
mandra-soorten schijnt hen niet onvoor-
delig uit te komen.

DE REPTIELEN
De eerste week van ons verblijf was het
weer nogal wisselvallig en er viel flink wat
regen. Als de zon zich echter maar even
laat zien, zijn de muurhagedissen (Podar-
cis muralis) al gauw actief. Zij bewonen
een verscheidenheid aan biotopen: weg-
randen, stapels houtblokken, braaklig-
gende veldjes en wijngaardmuurtjes. In
het dal en op de berghellingen komt deze

soort vrij talrijk voor: s t r e e t (1979)
noemt de ondersoortP.m. muralis voorde
noordelijke streken van Zwitserland ter-
wijl P. m. maculiventris zuidelijker voor
zou komen. Het verschil tussen beide on-

dersoorten ligt in de zwaardere tekening
van maculiventris. Gewoonlijk (volgens
S t r e e t) bezit deze een witte of blauwe
vlek in het schoudergebied, en de buik is
zwart gespikkeld dit i.t.t. de nominaat-
vorrn. Wij hebben enkele exemplaren
waargenomen die deze kenmerken be-
zaten, maar het merendeel van de.muur-
hagedissen had de "gewone" tekening,
die overigens ook van dier tot dier sterk
verschilt. Als onze " maculiventris" toch
geen buitensporige variatie van de nomi-
naatvorm was, bestaat het vermoeden dat
de verspreidingsgebieden van beide on-
dersoorten hier enige overlap vertonen.
I-acerta viridis, de smaragdhagedis, be-
woont dezelfde biotopen als P. muralis.
Wij hebben er vrij veel van waargenomen:
hetzij gezien, hetzij gehoord, want deze
hagedissen maken nogal wat lawaai als ze
in de stmiken wegvluchten.Zrj staan geen

dichte nadering toe. In de meestggevallen
ziet de hagedis jouw eerder als jU hem en
verwijdert zich ijlings, meestal naar dichtL2t



biotoop van
Podarcis mura-
lis, Lacerta viri-
des en Elaphe
longissima

Podarcis m.
muralis onder
houtstapel langs
de weg

kop van eenjuve-
niele Elaphe
longissima

struikgewas. Toch hebben we enkele ju-
veniele en volwassen dieren goed kunnen
observeren.
Op een regenachtige dag vonden we op
een ongecultiveerd veldje een juveniel van
de gladde slang (Coronella austriaca);het
diertje was slechts iets langer dan 15 cm.
Een volwassen gladde slang bewoonde
een verlaten houtzagerij daar vlak in de
buurt. Buiten de grotere afmetingen, zo'n
60 cm, was de tekening minder uitgespro-
ken dan bij het juveniele exemplaar.

Het terreintje, dat de jonge gladde slang
herbergde, werd ook bewoond door hazel-
worrnen (Anguis fragilis). Bij voorzich-
tige inspectie onder stenen en planken
werden verschillende exemplaren gezien,
waaronder grote vrouwelijke dieren. Over
het voedsel hadden de hazelwormen ken-
nelijk geen klagen, want 's avonds en na
een regenbui wemelde het terrein van de
naaktslakken in alle soorten en maten.
Wijngaardslakken (H e lix pomatia) waren
trouwens zo talrijk dat je bij iedere stap
moest kijken ofje er niet op een ging staan.

Op ons kampeerterrein bevonden zich en-
kele meertjes waarvan althans 66n de ver-
blijfplaats vormde van enkele ringslangen
(Natrix natrix helvetica). De oevers van
het meertje werden nogal intensief be-
treden en de vegetatie was op veel plaatsen
verdwenen. De aanwezigheid van enig ge-
boomte doet op die plaatsen de betreding
teruglopen; de slangen hebben we meer-
malen in deze over het water hangende
wilgen waargenomen. Met zekerheid is de
aanwezigheid vastgesteld van een juveniel
exemplaar, ongeveer 25 cm in de lengte,
en twee volwassen dieren, 66n van 60 cm
en de ander ongeveer 80 cm lang; in beide
gevallen ging het om mannelijke dieren.
Overigens vonden wij het lastig om uit te
maken of een dier mannehjk dan wel vrou-
welijk is. Het is bekend dat volwassen
vrouwtjes meestal groter zijn dan vol-
wassen mannetjes. In de praktrjk is dit
gegeven niet goed bruikbaar vanwege de
grote individuele verschillen tussen de die-
ren. Wat meer houvast biedt het krjken
naar de staart: mannetjes hebben een dik-
kere staartwortel en de staart is ook langer.
Dit uit zich ook in het aantal subcaudaal-
schilden: mannetjes hebben gemiddeld
meer subcaudalia dan vrouwtjes.
Kabisch (1978), naar Mertens
(1947 ), geetl een tabel waarin per onder-
soort van Natri-r natri.r het aantal subcau-
dalia van een aantal dieren is geteld. Voor
N.n. helvetica geeft dit als resultaat, voor
elf mannedes gemiddeld 67 (61-73) en
voor dertig vrouwtjes gemiddeld 57 (49-
64) subcaudalia.t22



Coronella aus-
triaca
Volwassen

Elaphe longis-
sima onder een

steenhoop

Door praktische omstandigheden, de slan-
gen lagen niet stil, kon het exacte aantal
subcaudaalschilden niet bepaald worden,
maar beide exemplaren hadden er in ieder
geval meer dan67, zodat op grond van het

bovenstaande het geslacht toch kon wor-
den vastgesteld.
Aan voedsel hadden de ringslangen geen
gebrek: het meertje zat vol met kleine vis-
sen. Ook wa.ren er groene kikkers en hun
larven present.
Buiten dit watertje hebben we vergeef-s

gezocht naar ringslangen. Evenals in Ne-
derland vindt er ook in Zwitserland een

sterke achteruitgang in het nngslangen-
bestand plaats.
Voor N. maura, de adderringslang, is de

siruatie nog meer precair. In Wallis, waar
de soort van nature in het Rhönedal voor-
komt, schijnt N. maura te zrjn uitgestor-
ven; hetzelfde beeld wordt op langere ter-
mijn ook voor het kanton Vaud verwacht.
In het gebied waar wij onze waarnemingen

verrichtten, hebben we geen enkel exem-
plaar waargenomen.
Een soort die ook op ons verlanglijstje
stond was "la couleuvre verte-et-jaune"
(Coluber v. viridiJlauzs). Wij hebben gee'
slang als zodanig kunnen determineren;
althans in cultuurgebieden is deze soort
aan het verdwijnen.
De esculaapslang (Elaphe longissima)
houdt zich hier vooral op in de moestui-
nen. We hebben er enkele exemplaren van
I tot I Yz meter lengte waargenomen. Een
jong dier vonden we onder een plankje aan
de rand van een wijngaard. Verder eist een
nabijgelegen autoweg zijn tol: twee juve-
niele esculaapslangen werden er tijdens
ons verblijf overreden aangetroffen.
Een metalen golfplaat op een braakliggend
veldje naast de moestuinen vormde een
aantrekkelijke schuilplaats voor slangen:
bij inspectie op een regenachtige dag be-
vond er zich een grote esculaapslang on-
der. Toen wij de schuilplaats enkele we-
ken later weer controleerden, had een as-
pisadder (Vipera aspis atra) de plek als
zijn domicilie verkozen. Het was een vol-
wassen dier waarvan de lengte tussen de
60 en 70 cm werd geschat.
Deze ondersoort van de aspisadder is
kenmerkend voor de Zwitserse Alpen
(S t r e e t, 1979). De enigszins opstaan-
de snuitpunt en de afwezigheid van grote
kopschilden, behalve de supra- oculairen,
onderscheiden V. aspis van V. berus,de
gewone adder. Dit verschil is overigens
niet altijd even duidelijk omdat V. aspis
soms toch wel enn of enkele grote
kopschilden bezit (F r e t. y, 1975;
Street,1979).
Over de status van de beide addersoorten
in Zwitserland kan het volgende worden
opgemerkt: V. aspis is in de Jura bijna
verdwenen, maar kan zich in het Alpen-
gebied en Tessino nog redelijk handhaven.
V. berus komt in de Jura en Mittelland nog
slechts sporadisch voor; in Oost-Zwitser-
land is de soort vrij talrijk, hoewel ook hier
veel populaties in hun voortbestaan wor-
den bedreigd.
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Vipera aspis.
Foto:
De Haan.

Lacerta
vivipara (drach-
tig) op 1800

meter hoogte

f]]::iiiiii 'r , +r,trr' 
,

,,, :,,,,:,triilii.
: tt I ir1:rr:t

:.,.,,,.,]fu,

Ondanks intensief speuren, hebben we in
het hooggebergte maar 66n soort reptiel
wzuugenomen, en wel Lacerta vivipara,
de levendbarende hagedis. We vonden een

vrouwelijk exemplaar op zo'n 1800 meter
hoogte aan een bosrand onder een steen.

Het weer was die dag nogal betrokken,
zodat veel reptielen dan slechts een be-

perkte activiteit vertonen, vooral op die

hoogte. Tijdens een latere bergwandeling
hebben we een mannelijk dier waar-
genomen.
Deze hagedis komt in Zwitserland vooral

in de bergen nog algemeen voor.

SLOT
Wtj hebben geprobeerd de lezer een over-
zicht te geven van de herpetofauna van

Zwitserland, in het bijzonder van die van

het Rhönedal. De gegevens hebben vooral

betrekking op de habitats en de versprei-

ding van de soorten; daarnaast hebben wij
verslag gedaan van enige van onze erva-
ringen met het determineren van amfi-
bieön en reptielen.
Het moet gezegd worden dat een vakantie

in het Rhönedalop zich alde moeite waard

is, het t-eit dat er zoveel op herpetologisch
gebied te zien is, maakt het alleen maar

interessanter.

SUMMARY
During the period July 8th to August 7th the
authors observed several species of amphibians
and reptiles in the Rhöne-valley in Switzerland.
Notes are given on their habitat and on problems
concerning determination of some species; re-
marks are made on the status of the amphibians
and reptiles in Switzerland.
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