
   
 
                                                                                                                                                         Herpetologisch Reisverslag  – Turkije (SW)  pagina 1 
 

TIERRA NATUURREIS  TURKIJE  2013 – HERPETOLOGISCH REISVERSLAG. 

 

1. INLEIDING.........................................................................................................................   2 

2. HERPETOLOGISCHE EVALUATIE..................................................................................   2 

2.1.  Literatuurvoorbereiding ...............................................................................................   2 

2.2.  Resultaat .....................................................................................................................   2 

3. REISERVARINGEN...........................................................................................................   2 

3.1.  Reisbureau..................................................................................................................   2 

3.2.  Deelnemers.................................................................................................................   2  

3.3.  Reisleider ....................................................................................................................   2 

3.4.  Vervoer........................................................................................................................   2  

3.5.  Lokale reisbegeleiding ................................................................................................   3  

3.6.  Logies en Maaltijden ...................................................................................................   3     

4. RESULTATEN VAN DE WAARNEMINGEN .....................................................................   3 

4.1.  Amfibieën & reptielen ..................................................................................................   3 

4.1.2.  Wijze van waarnemen.................................................................................................   3 

4.1.3.  Notities ........................................................................................................................   3  

4.1.4.  Bespreking per soort ...................................................................................................   4 

4.1.5. Gebruikte afkortingen..................................................................................................   4    

4.2. Vogels .........................................................................................................................   4  

4.3. Libellen ........................................................................................................................   4  

5. REISWEG ..........................................................................................................................   4  

5.1. Gevolgde route............................................................................................................    4  

5.2. Dagjournaal .................................................................................................................    4  

6. HERPETOLOGISCHE GEGEVENS..................................................................................    9 

6.1. Amphibia............................................................................................................................    9 

6.1.1. Salamandridae ............................................................................................................    9 

6.1.2. Bufonidae ....................................................................................................................    9 

6.1.3. Hylidae ........................................................................................................................  10 

6.1.4. Ranidae .......................................................................................................................  11   

6.2. Reptilia ...............................................................................................................................  11  

6.2.1. Geoemydidae..............................................................................................................  11   

6.2.2. Testudinidae................................................................................................................  12  

6.2.3. Blanidae ......................................................................................................................  13  

6.2.4. Agamidae ....................................................................................................................  13  

6.2.5. Anguidae .....................................................................................................................  14  

6.2.6. Gekkonidae .................................................................................................................  15  

6.2.7. Lacertidae....................................................................................................................  16  

6.2.8. Scincidae.....................................................................................................................  18   

6.2.9. Colubridae...................................................................................................................  20 

6.2.10. Typhlopidae.................................................................................................................  23 

7. WEBSITE FOTOGALERIJ.................................................................................................  24   

8. LITERATUUR ....................................................................................................................  24 



   
 
                                                                                                                                                         Herpetologisch Reisverslag  – Turkije (SW)  pagina 2 
 

1. INLEIDING. 

Via het reisbureau TIERRA werd de mogelijkheid gegeven om een specifieke herpetologische reis te organi-

seren naar Turkije. Ignace Ledegen zou reisleider zijn en ik (André Van Hecke) de herpeto-gids. De reis ging 

door van 13 tot 21 april 2013. 

Met dit rapport wordt een overzicht gegeven van:  

 (1) de herpetologische literatuur voorbereiding; 

 (2) de dagelijkse herping-activiteiten met vermelding van de waargenomen soorten; 

 (3) het totaal aantal waarnemingen per soort; 

 (4) een bespreking per soort op basis van de literatuur (cf. 2.1.) en met toevoeging van persoonlijke notities; 

 (5) fotoreeks bestaande uit de beste foto van elk waargenomen amfibie en reptiel. 

 
2. HERPETOLOGISCHE EVALUATIE. 

2.1. Literatuurvoorbereiding. 

De herpetofauna van zuidwest Turkije is uitstekend onderzocht en bestudeerd geworden door M. Franzen et al., 

2008, Die Amphibien und Reptilien der Südwest-Türkei. Door deze veldgids kon de voorbereiding efficiënt 

gebeuren. Met de auteur werd meermaals gemaild voor de kenmerken van sommige ondersoorten, als ook voor 

de beste plaatsen om amfibieën en reptielen te observeren. 

Ter vervollediging van de voorbereiding werd ook de herpetologische literatuur (uit eigen bibliotheek) geraad-

pleegd, zoals vermeld in punt 8. 

2.2. Resultaat. 

Het resultaat van deze reis met 4 soorten amfibieën en 25 soorten reptielen mag succesvol genoemd worden. 

Van elke herpetologische soort is er op het einde van dit rapport een foto toegevoegd, waar de fotografische 

omstandigheden of een diervriendelijke benadering dit toelieten. 

Meer foto’s van de amfibieën & reptielen, de reis, de gebieden, de reisgezellen, de vogels, de libellen en de 

varia zijn te bekijken op www.freanonherping.be. 

 
3. REISERVARINGEN. 

3.1. Reisbureau. 

De planning van vlucht, hotels en vervoer ter plaatse, was in handen van Tierra Natuurreizen Leuven, 

www.tierra.be. Hier moet benadrukt worden dat TIERRA alles goed georganiseerd had. 

Het reisprogramma en de keuze van de te bezoeken gebieden, werd samengesteld door de herpeto-gids.  

3.2. Deelnemers. 

De groep bestond in totaal uit 8 deelnemers. Sommigen kenden elkaar van vroegere reizen, wat tijdens 

de reis voor een bijzonder aangename sfeer zorgde, cf. de anekdotes en verhalen. De verstandhouding 

in de groep was uitstekend.  

3.3. Reisleider. 

Ignace Ledegen heeft de taak van zowel reisleider als chauffeur van de minibus, uitstekend “uitgevoerd”. 

Tijdens de reis kregen vogels ook de nodige aandacht. Zijn kennis voor het determineren van vogels is 

uitmuntend en werd door de deelnemers geapprecieerd. 

3.4. Lokale reisbegeleiding. 

Ten einde een volledige vrijheid te hebben, werd er geen beroep gedaan op een lokale chauffeur- of 

reisbegeleiding. Dit gaf ons een onbeperkte vrijheid en mogelijkheden van organisatie om actief te zijn, te 

stoppen en korte zoekstops te houden wanneer wij dit nodig vonden. 
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3.5. Vervoer. 

Alle verplaatsingen gebeurden met een minibus voor 9 personen met de reisleider als chauffeur. Gelukkig 

waren er maar twee grote verplaatsingen: Antalya naar Patara en terug. Er was te weinig kofferruimte in 

het minibusje beschikbaar. Er konden maar enkele koffers geborgen worden en moest er deels ook op de 

achterste zitbank en naast de zetels gestouwd worden. Een grotere bus of bus met verlengd chassis was 

in principe wenselijk geweest.  

3.6. Logies en maaltijden. 

De 2 hotels waar wij verbleven, waren comfortabel; de sanitaire- en douchevoorzieningen uiterst modern; 

er was steeds voldoende warm water en WIFI was in beiden gratis.  

De ligging van het Déjà Vue Hotel in het oude stadgedeelte van Antalya, was niet praktisch als uitvals-

basis en kostte dagelijks ½ tot 1u aan tijdsverlies. Het Hotel Dardanos in Patara was wel ideaal gelegen 

en is een aanrader. 

Deze reis was inclusief ontbijt en diner. In Antalya was er voor het avondmaal geen keuzemogelijkheid. 

Desondanks hebben wij over de geserveerde maaltijden niet te klagen. Voor de laatste dag konden we 

op aanvraag een typisch Turkse maaltijd bestellen. 

In Patara kon er ’s avonds wel à la carte gegeten worden.  

Soms leverde het hotel een lunchpakket, soms zorgden we er zelf voor. Uiteindelijk werd hieraan de 

voorkeur gegeven (cf. inhoud & diversiteit). 

 
4. RESULTATEN VAN DE WAARNEMINGEN. 

4.1. Amfibieën & reptielen. 

Voorbereidingen en resultaten van de waarnemingen aan dit rapport toegevoegd, zijn: 

 Tabel 1 Checklist & Aanstreeplijst Amfibieën & Reptielen: zie bijlage op frean-website. 

 Tabel 2 Waarnemingen per gebied & per datum: zie bijlage op frean-website. 

 Tabel 3 Wijze van waarnemen per soort: zie bijlage op frean-website. 

 Tabel 4 Gebruikte afkortingen & vertalingen. 

 Tabel 5 Beschrijving van de route: zie bijlage op frean-website . 

4.1.1. Wijze van waarnemen. 

De meeste soorten werden wel onder stenen aangetroffen. Dit gaf de mogelijkheid om de A&R op een 

diervriendelijke wijze te vangen, zodat deze door elke deelnemer van de groep kon gezien worden. 

Sommige deelnemers waren echte “die-hards” in het omkeren (en terugleggen) van stenen en soms zelfs 

van groot formaat (hé BertL). Het succes van de reis is zeker ook aan hen te danken. 

Er werd getracht om van elke waargenomen soort foto’s te nemen, deels “in situ” en voor de echte foto-

grafen “geënsceneerd”. Dit lukte ons niet voor de Boomkikker (enkel auditief waargenomen) en voor Reu-

zensmaragdhagedis (enkel 1 visuele zekere waarneming waarbij het dier ons te vlug af was om gevan-

gen te worden). 

4.1.2. Notities. 

Voor elke soort is genoteerd: plaats, datum, uur of tijdsperiode, wijze van waarnemen (gevangen, visueel, 

auditief, als verkeersslachtoffer, enzL), aantal, GPS en waar mogelijk geslacht en leeftijdsklasse. 

Deze gegevens worden niet gepubliceerd. 

4.1.3. Bespreking per soort. 

In punt 6 volgt per soort een korte bespreking van zelf genoteerde veldnotities tijdens deze reis en 

volgens de veldgids van M. Franzen. Voor sommige soorten werd soms niets opgegeven voor het leef-
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gedrag. Indien het dan een soort betrof die ook in Europa voorkomt, wordt voor deze bespreking gerefe-

reerd naar Stumpel en Strijbosch, 2006. 

4.1.4. Gebruikte afkortingen. 

 Tabel 5 geeft een overzicht (voor anderstaligen) van de gebruikte woorden en afkortingen in de tabellen 

bij de soortbesprekingen.  

4.2. Vogels. 

 Tabel 7 geeft een overzicht van de waargenomen vogels, samengesteld door I. Ledegen: zie bijlage op 

frean-website. 

4.3. Libellen. 

Tabel 8 geeft een overzicht van de waargenomen libellen, samengesteld door J. Devolder: zie bijlage op 

frean-website 

 

5.     REISWEG. 
 
5.1. Gevolgde route. 

Tabel 6 geeft een overzicht van de gevolgde route en hotel-overnachtingen. 
 

5.2. Dagjournaal van de reis met herpetologische soortvermelding. 

In vergelijking met vroegere verslagen, wordt vanaf nu de bespreking meer objectief en minder subjectief 

- met persoonlijke vaststellingen/beschrijvingen van gevoel, enzL - gegeven door de verslaggever. 

 

Zaterdag 13 april 2013. 

We hebben met 7 van de 8 deelnemers afgesproken om samen met een busje vanuit Herentals - voor specifiek 

luchthavenvervoer - naar Zaventem te rijden. We arriveren hier om 5:10u. Paspoort en handbagage en per-

soonlijke controle verlopen vlotjes en 1 uur later zitten we aan onze boarding gate. 

Om 8:05u stijgen we op met een Airbus 320 voor een 3uur durende vlucht naar Istanbul. We passeren we de 

transfer zonder problemen. Om 13:50u (plaatselijke tijd) stijgen we op voor een vlucht van 1uur naar onze 

eindbestemming Antalya. Hier geland is de bagage van alle deelnemers op de transportband aanwezig en zorgt 

Ignace voor de ophaling van het minibusje en gaan wij geld wisselen. 

De luchthaven ligt dichtbij Antalya maar bij het binnenrijden van deze stad, hebben we problemen om ons hotel 

te vinden. Het ligt nl. in het oude stadsgedeelte en ook de GPS weet geen raad. Via een speciale toegangs-

bareel en uiterst smalle straatjes, bereiken om 17:00u ons hotel Déjà Vu Boutique.  

Terwijl iedereen zijn koffers aan het uitladen is, gaat Bert al op inspectie op een naast het hotel liggend braak 

stuk grond. En zo worden de eerste drie soorten van de reis genoteerd: Kleinaziatische wormhagedis Blanus 

strauchi aporus, Parelskink Chalcides o. ocellatus en Europese tjitjak Hemidactylus t. turcicus. 

We houden bij daglicht nog een uitgebreide fotosessie. Het hotel heeft een mooie binnentuin met terras en hier 

gaan we om 19:00u dineren. Het is zeer aangenaam maar het wordt wel vlug fris zodat een trui gewenst is. De 

service is uitstekend en het eten lekker. We blijven napraten tot 22:00u en gaan dan slapen. 

 
Zondag 14 april 2013. 

Op het programma staat een bezoek aan Incecum, gelegen tussen Antalya en Analya. Dit gebied werd 

opgegeven door Michael Franzen als mogelijke meest westelijke vindplaats van Levantijnse adder, Macrovipera 

lebetina. 
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Om 10:10u beginnen we aan een uitgebreide verkenning juist buiten het dorp. Het resultaat is succesvol met 9 

soorten (zowel visueel als in de hand): Meerkikker Pelophylax ridibundus (ook roepend), Gestreepte skink 

Trachylepis vittata (Johan vangt zelfs een adult exemplaar met zijn libellennet), Anatolische toornslang 

Dolichophis j. jugularis, Hardoen Laudakia stellio daani, Wormslang Typhlops vermicularis, Slangenooghagedis 

Ophisops elegans basoglui, Naaktvingergekko Cyrtopodion kotschyi ciliciensis, Moorse landschildpad Testudo 

graeca ibera en Pamphylische smaragdhagedis Lacerta pamphylica. 

Voor de lunch (klaargemaakt door het hotel) gebruiken we de muur van het kerkhof als vervangtafel. 

We rijden vervolgens naar de Side Ruins, waar we om 13:55u arriveren. De 2u durende zoektocht is goed voor: 

Moorse landschildpad Testudo graeca ibera, Pamphylische smaragdhagedis Lacerta pamphylica, Parelskink 

Chalcides o. ocellatus en Gestreepte skink Trachylepis vittata. 

Op de terugweg houden we een korte halte aan de Aspendos Ruins. Sommige reisgezellen gaan genieten van 

een drankje in een plaatselijk café-restaurant. Anderen gaan zoeken naar herpeto’s ondanks het slechte weer. 

Zij noteren de aanwezigheid van Meerkikker Pelophylax ridibundus en Balkanbeekschildpad Mauremys rivulata. 

Om 18:05u zijn we terug in ons hotel en gaan we dineren. Na een lekkere maaltijd maken we dagverslag en 

volgt de briefing wat het reisdoel is voor de volgende dag. 

Met als voorlopig eindresultaat 12 soorten zijn we meer dan tevreden van onze eerste herpeto-dag in Turkije. 

 
Maandag 15 april 2013. 

Wanneer we op staan zien de weersomstandigheden er absoluut niet goed uit: het regent volop en van zon is er 

absoluut geen sprake. 

Het ontbijt in buffetvorm is uitgebreid en de bediening zeer vriendelijk. 

Om 8:00u vertrekken we naar de Perge Ruins. Aangekomen is de hemel grijs en dreigende bliksems en donder 

geven geen goede voortekens. We gaan toch wandelen en het stenen omdraaien resulteert in de notitie van 

Parelskink Chalcides o. ocellatus, Kleinaziatische wormhagedis Blanus strauchi aporus, Meerkikker Pelophylax 

ridibundus, Gestreepte skink Trachylepis vittata en Groene pad Bufo variabilis. Dank zij de waarneming van 

Ignace, kunnen we een doodgeslagen Gestreepte ringslang Natrix natrix persa aan de herpeto-lijst toevoegen. 

De weersomstandigheden lijken er niet op te verbeteren en het blijft koud en zeer winderig. We rijden naar de 

Aspendos Ruins en gaan op de parking eerst onze lunch aanspreken. Het weer blijft slecht maar we gaan toch 

wandelen in deze ruïnetempel. Bovengronds is geen enkel A of R actief maar het stenen omdraaien levert één 

eerder zeldzame soort op, nl. Gouden skink Trachylepis a. aurata en verder Wormslang Typhlops vermicularis. 

Op de terugweg begint het hevig te regen, zodat we beslissen te gaan genieten van een drankje in het café-

restaurant van gisteren aan de Aspendos Ruins. En amper binnen of de hemelsluizen gaan open met hagel-

stenen ter grootte van een knikker en zeer nabije bliksem en donderL 

Wanneer op de terugweg naar het hotel het even ophoudt met regenen, stoppen we ten zuiden van het dorpje 

Ihsaniye. Een op het zuiden gelegen helling lijkt ons interessant. En met succes want we kunnen 2 nieuwe 

soorten aan de aanstreeplijst toevoegen, nl. Maskerdwergslang Eirenis modestus semimaculatus en Anatoli-

sche muurhagedis Anatolacerta oertzeni ibrahimi (beiden wel onder een steen aangetroffen). We noteren 

verder roepende Meerkikker Pelophylax ridibundus en eindigen de zoektocht met het vinden van Gestreepte 

skink Trachylepis vittata onder een steen. 

Om 18:20u zijn we terug in ons hotel en gaan tegen het gebruikelijke 19:00u dineren. 

Nadien wordt er geskypet met de iPad. Tegen 22:45u trekt iedereen zich terug op zijn kamer. 
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Dinsdag 16 april 2013. 

Bij het opstaan, schijnt gelukkig de zon! We trekken vandaag naar het binnenland richting Taurus gebergte, om 

het Köprülü Kanyon National Park te gaan bezoeken. Na 2uur rijden komen we er aan. Een zuidelijke helling 

met meerdere stenen levert ons de soort die we hier hoopten te vinden, nl. de Atifi’s landsalamander Lycia-

salamandra atifi. Dit eerste exemplaar wordt onder een steen gevonden en er volgt een zeer lange fotosessie. 

Subadulte en adulte hardoenen Laudakia stellio daani genieten volop van de zon. De verdere zoektocht levert 

nog 2 Kleinaziatische wormhagedissen Typhlops vermicularis op en opnieuw een Atifi’s landsalamander Lycia-

salamandra atifi.  

Met het busje rijden we naar het dal van de rivier en gaan we lunchen. Hier liggen meerdere hagedissen ook te 

genieten van de zon, maar hun determinatie levert problemen op. Voorlopig behouden we de soortnaam 

Danfords berghagedis Anatolacerta cf. danfordi. Uit de voorbereiding was gebleken dat het een inter-gradatie 

zone betreft, waarbij zowel Anatolische muurhagedis als de Danfords berghagedis zou voorkomen en zelfs met 

mogelijke hybridisatie tot gevolg. 

In de namiddag blijven we in dit N.P en houden meerdere korte zoekstops in verschillende habitats: deels droge 

deels vochtige rivierbedding, een hoger gelegen weiland, langs een canyon en aan een poel. In het veldboekje 

noteren we de volgende soorten: Groene pad Bufo variabilis, Maskerdwergslang Eirenis modestus semima-

culatus, Moorse landschildpad Testudo graeca ibera, Wormslang Typhlops vermicularis, Meerkikker - Pelophy-

lax ridibundus, Hardoen Laudakia stellio daani en Gestreepte skink Trachylepis vittata. 

Op de terugweg naar het hotel stoppen we ten zuiden van Sigirin. En het is bingo voor een moeilijk waar te ne-

men (laat staan vangen) soort: nl. de Oostelijke slangenoogskink Ablepharus budaki anatolicus. Bert die voor 

deze soort veel veldervaring heeft opgedaan in Cyprus, weet als eerste een exemplaar te vangen. Een verder 

zoeken rond een oude verlaten hoeve levert nog Hardoen Laudakia stellio daani op. Uiteindelijk begint het te 

regenen en rijden we naar ons hotel waar we pas tegen 19:00u aankomen. 

Na het diner houden we de gebruikelijke briefing voor het invullen van de herpeto- ,vogel- en libellenlijst. Er 

wordt opnieuw geskypet. De avond wordt afgesloten met een traktatie van Hilde. Pas tegen middernacht gaat 

iedereen slapen.  

 

Woensdag 17 april 2013. 

Vandaag gaan we op onderzoek in het Beydaglari Sahil N.P. Het is de bedoeling via meerdere korte zoekstops 

(een plaatsbepaling is niet mogelijk, wel een tijdnotitie) het gebied te verkennen, met als resultaat: 

9:10u: Europese tjitjak Hemidactylus t. turcicus, Naaktvingergekko Cyrtopodion kotschyi ciliciensis, Hardoen 

Laudakia stellio daani en Anatolische muurhagedis Anatolacerta oertzeni ibrahimi; 

11:15u: Meerkikker Pelophylax ridibundus, Hardoen Laudakia stellio daani, Moorse landschildpad Testudo 

graeca ibera, Anatolische muurhagedis Anatolacerta oertzeni ibrahimi en Oostelijke slangenoogskink Ablepha-

rus budaki anatolicus; 

12:15u: (lunch nabij “Kievitsbloem”): Kleinaziatische wormhagedis Blanus strauchi aporus; 

14:20u: Meerkikker Pelophylax ridibundus, Groene pad Bufo variabilis en Oostelijke slangenoogskink Ablepha-

rus budaki anatolicus; 

15:25: Groene pad Bufo variabilis, Kleinaziatische wormhagedis Blanus strauchi aporus, Meerkikker Pelophy-

lax ridibundus en Wormslang Typhlops vermicularis. 

Op de terugweg juist voor het bereiken van Antalya verkennen we de rivier. De vogelaars zijn in hun nopjes. Wij 

vinden een Gestreepte ringslang Natrix natrix persa in een verticale koker in de grond, waaruit ontkomen 
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onmogelijk is. Het dier is in slechte toestand. Bert zit op 1,2,3 op de bodem en zo kan de slang vrijgelaten 

worden op de oever van de rivier. Verder observeren we Slangenooghagedis Ophisops elegans macrodactylus, 

Gestreepte skink Trachylepis vittata en Hardoen Laudakia stellio daani. 

Om 18:15u arriveren we aan ons hotel met verder het gebruikelijke avondritueel: diner, briefing, skypen en 

napraten over de dagwaarnemingen, moppen van Werner L en overige verhalen van vroegere reizen. 

 
Donderdag 18 april 2013. 

Onze laatste dag nabij Antalya gaan we doorbrengen in het Gulluk Dag N.P. Wanneer we aankomen, blijkt het 

park pas om 9:00u open te gaan. Maar we mogen van de opzichter het Visitor Museum gaan bezoeken. Het zijn 

allemaal opgezette diersoorten maar in slechte toestand.  

We rijden tot aan de Termessos Ruins en beginnen onze verkenning voor de ganse voormiddag. Het is wel een 

prachtig gebied en zeker het indrukwekkend amfitheater. Maar het herpeto-resultaat valt enigszins tegen L we 

kunnen maar 3 soorten observeren, nl. Anatolische muurhagedis Anatolacerta oertzeni ibrahimi, Hardoen Lau-

dakia stellio daani en Naaktvingergekko Cyrtopodion kotschyi ciliciensis. 

Na de lunch gaan we wandelen langs de bovenrand van een diepe canyon. Het stenen omdraaien geeft als 

herpeto-resultaat: Oostelijke slangenoogskink Ablepharus budaki anatolicus, Hardoen Laudakia stellio daani, 

Meerkikker Pelophylax ridibundus, Anatolische muurhagedis Anatolacerta oertzeni ibrahimi en Wormslang 

Typhlops vermicularis. 

Op het namiddagprogramma staat nog een korte wandeling in Antalya, dus zijn we om 16:00u al aan ons hotel. 

Het is een zeer toeristische pleisterplaats en we beëindigen de wandeling langs de haven met een drankje op 

een terrasje in het oude stadsgedeelte.  

Na het diner in het hotel is het vooral Werner die de gezellige animo-maker is met zijn vertellingen en moppen! 

 
Vrijdag 19 april 2013. 

Bij het opstaan is het volop aan het regenen en zon is nergens te bespeuren. Nu geen nood want het wordt 

onze verplaatsingsdag met het busje van Antalya naar Patara. 

Om 10:00u houden we even halt voor een sanitaire stop en vervolgens rijden we door tot Demre. Het is gestopt 

met regenen en we verkennen de oeverzone van de nabijgelegen rivier. Hoewel het geen uitnodigend herpeto-

biotoop is, vinden we er toch 4 soorten: Meerkikker Pelophylax ridibundus, Parelskink Chalcides o. ocellatus, 

Groene pad Bufo variabilis en een pas geboren Moorse landschildpad Testudo graeca ibera. 

Wanneer Werner een gefotografeerde libel laat zien aan Johan, stijgt deze even naar een enthousiast hoogte-

punt, want het is een zeer interessante soort. We gaan terug naar die bewuste plek, maar de libel is verdwenen. 

In Demre gaan we lunchen in een gezellig restaurantje, waar we à la carte voortreffelijk eten. 

We zetten onze rit verder langs de kust. Het is ondertussen terug beginnen te regenen. Te Kalkan stoppen we 

toch uit voor een korte zoekstop en vinden we Oostelijke slangenoogskink Ablepharus budaki anatolicus, 

Naaktvingergekko Cyrtopodion kotschyi ciliciensis en Maskerdwergslang Eirenis modestus semimaculatus. 

Om 17:00u bereiken we Patara waar we voor de laatste 2 dagen onze intrek nemen in het prachtig gelegen en 

comfortabele Dardanos Hotel. 

Wanneer we na het diner in Patara naar ons hotel wandelen, horen we in de verte een nieuwe soort roepen, nl. 

de Boomkikker Hyla a. arborea. We gaan nog niet slapen, maar wel een pannenkoek consumeren in een 

pseudo restaurantje, zonder ramen of deuren; de schoenen moeten uit; het is er gezellig zitten; de pannen-

koeken worden à la minute en vers klaargemaakt L en ze zijn super lekker. Om 23:30 gaan we slapen. 
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Zaterdag 20 april 2013 

Een bezoek aan de Xanthos Ruins is als herpeto-hoogtepunt opgegeven door Michael Franzen. Deze ruïnes en 

open graslanden liggen vlak bij Patara en om 8:20u staan we al paraat aan de ingang. Het is wel wachten 

alvorens we om 9:00u onze toegangstiketten kunnen kopen. 

Eens zover gaan we tot 12:15u op herpeto-zoektocht en het resultaat is schitterend met in totaal 14 soorten: 

Kleinaziatische wormhagedis Blanus strauchi aporus, Wormslang Typhlops vermicularis, Meerkikker Pelop-

hylax ridibundus, Anatolische toornslang Dolichophis j. jugularis, Hardoen Laudakia stellio daani, Wormslang 

Typhlops vermicularis, Moorse landschildpad Testudo graeca ibera, Groene pad Bufo variabilis, Gouden skink 

Trachylepis a. aurata, Maskerdwergslang Eirenis modestus semimaculatus, Oostelijke slangenoogskink Ablep-

harus budaki anatolicus, Slangenooghagedis Ophisops elegans macrodactylus, Pootloze skink Ophiomorus 

punctatissimus, Reuzensmaragdhagedis Lacerta trilineata diplochondrodes en Scheltopusik Pseudopus apodus 

thracius. 

We rijden vervolgens naar Patara Beach waar we lunchen tot 13:30u. We verkennen het duingebied en obser-

veren volgende A&R: Moorse landschildpad Testudo graeca ibera, Meerkikker Pelophylax ridibundus, Schel-

topusik Pseudopus apodus thracius en Gestreepte ringslang Natrix natrix persa. Het gelukt ons niet om een 

Kameleon te vinden, maar de vangst van de 103cm grote Scheltopusik en een Gestreepte ringslang van 93cm 

compenseert dit ruimschoots! 

Om 16:40u gaan we naar het duingebied en de omgeving van de Patara Ruins als laatste bestemming voor 

vandaag. Het notitieboekje wordt vervolledigd met: Oostelijke Slangenooghagedis Ophisops elegans macro-

dactylus, Groene pad Bufo variabilis (we kunnen we honderden volwassen larven redden uit enkele bijna uitge-

droogde duinpoeltjes), Maskerdwergslang Eirenis modestus semimaculatus, Pootloze skink Ophiomorus punc-

tatissimus, Hardoen Laudakia stellio daani, Wormhagedis Blanus strauchi aporus en Gestreepte ringslang 

Natrix natrix persa (deze is doodgeslagen). 

Na het diner gaan we op nocturne. We rijden traag - observerend naar al wat beweegt op de weg - tot aan 

Patara Beach. Geen actieve slangen maar wel enkele Meerkikkers Pelophylax ridibundus. Aan het eindpunt 

aan de kust waait het hevig en dit is niet uitnodigend voor mens en dier. Op de terugweg naar het hotel is er 

geen A&R activiteit te noteren. 

‘s Avonds bij een drankje aan de bar van het hotel, observeren we een Europese tjitjak Hemidactylus t. turcicus 

als afsluiter van een grandioze herpeto-dag. 

 

Maandag 21 april 2013 

Na het herpeto-succes van Xanthos van vorige dag, gaan we in dit gebied opnieuw op onderzoek. 

We zijn te vroeg maar wachten niet aan de hoofdingang. We rijden naar de achterzijde van het tempelgebied 

om onze wandeling te beginnen. Het is genieten van een aantal soorten van gisteren, zoals Kleinaziatische 

wormhagedis Blanus strauchi aporus, Meerkikker Pelophylax ridibundus, Anatolische toornslang Dolichophis j. 

jugularis, Hardoen Laudakia stellio daani, Wormslang Typhlops vermicularis, Moorse landschildpad Testudo 

graeca ibera, Maskerdwergslang Eirenis modestus semimaculatus, Pootloze skink Ophiomorus punctatissimus 

en Scheltopusik Pseudopus apodus thracius. Als nieuwe soorten voor deze reis kunnen we Anatolische 

muurhagedis Anatolacerta oertzeni pelasgiana en Roodkoptoornslang Platyceps collaris aan de waarnemings-

lijst toevoegen. 
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Op het middaguur gaan we aan de brug van Patara onze picknick aanspreken. Johan gaat nog even de rivier 

controleren en noteert de 29e soort, nl. Dobbelsteenslang Natrix tessellata. Bert en André gaan te voet terug 

naar het hotel en vinden onderweg een verkeersslachtoffer Groene pad Bufo variabilis. 

Tegen 13:15u is iedereen op zijn kamer in het hotel. We krijgen “verlenging” om ons toch nog even te verfrissen 

en rustig de koffers in te pakken.  

De rit van Patara naar Antalya verloopt rustig. Nabij de rivier van Demre houden we halt om naar Johan zijn 

interessante libel te zoeken. Maar zonder resultaat. 

Bij vertrek in Patara stelt Werner vast dat hij zijn telescoophoes vergeten is in Antalya. Na telefonisch contact 

blijkt zijn hoes daar nog op de kamer te liggen. We halen deze op en arriveren tegen 19:30u aan de luchthaven. 

Na het inchecken gaan we eten in een hamburgertent in de luchthaven. We stijgen op het voorziene uur 

(22:30u) op en landen om 1:55u in Zaventem.  

Hier nemen we afscheid van elkaar. Werner gaat met een vriend naar huis en de overige 7 worden opgehaald 

(en afgezet op de P&R) door het busje waarmee we gekomen zijn. 

 

6. HERPETOLOGISCHE GEGEVENS. 

6.1. Amphibia. 

6.1.1. Salamandridae. 
 

LYCIASALAMANDRA ATIFI  - ATIFI’S LANDSALAMANDER 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 
SEX 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 10:05-12:43 1 - - W AD 10 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 10:05-12:43 1 - - M AD 10 

 

Pas aangekomen in het Köprülü Kanyon N.P. en bij het omdraaien van de eerste stenen op een zonnige 

helling, is het bingo met een adult wijfje. Er volgt een zeer lange fotosessie, want het is een mooie landsala-

mander: rug en flank zijn zilverwit gespikkeld; poten en staart zijn oranje-rood-bruin; de buik is geel. 

Tijdens de verdere zoektocht ’s voormiddags vinden we een adult mannetje onder een dode omgevallen boom-

stronk. 

De literatuur is karig met gegevens voor deze soort en geeft enkel op dat ze 181mm lang kan worden.  

 

6.1.2. Bufonidae 
 

BUFO VARIABILIS  -  GROENE PAD 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS LARVEN 
SEX 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

SIDE RUINS 14/04 13:55-15:16 1 - - - - AD 4 

SIDE RUINS 14/04 13:55-15:16 - 2 - - - AD 4 

PERGE RUINS 15/04 9:12-11:30 1 - - - - SAD 6 

PERGE RUINS 15/04 9:12-11:30 - 3 - - - AD 6 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 13:35-14:45 - - 1 - - AD 12 
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BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 14:20 - - 1 - - AD 18 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 15:25-16:30 2 - - - - AD 19 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 15:25-16:30 - - 2 - - SAD 19 

DEMRE 19/04 11:25-12:45 - - 1 - - AD 24 

XANTHOS RUINS 20/04 10:10-12:15 1 - - - - SAD 28 

XANTHOS RUINS 20/04 10:10-12:15 1 - - - - AD 28 

PATARA BEACH 20/04 16:40-18:00 - - - ∞ - - 31 

PATARA BEACH 20/04 16:40-18:00 - ∞ - - - JUV 31 

PATARA 21/04 12:00-13:00 - - 1 - - AD 34 

 

De Groene pad is in dit deel van Turkije niet zeldzaam. Bijna elke dag worden zowel adulte als subadulte (soms 

meerdere bij elkaar) onder stenen aangetroffen; dus nooit dagactief. Het voortplantingsseizoen is blijkbaar al 

voorbij. We horen geen roepende mannetjes en de larven staan op het punt om te metamorfoseren. Het valt 

ons op dat kleur en rugtekening enorm kunnen variëren.  

In het duingebied van Patara vinden we meerdere pasgeboren padjes. In enkele bijna uitgedroogde poeltjes, 

liggen er honderden larven te sterven. Onze reddingsactie kan het overgrote deel verplaatsen naar poeltjes met 

nog wel voldoende water. 

De systematiek voor deze soort staat nog niet op punt. Sommige auteurs noemen het Bufo viridis, anderen Bufo 

arabicus. Wij houden ons bij de naamgeving van M. Franzen.  

Mannetjes blijven met hun 80-100mm kleiner dat de 90-120mm grote wijfjes; van zeeniveau tot 2.300m (wij 

noteren tussen de 0 en 776m); opportunist in een grote verscheidenheid van biotopen; ook zeer tolerant t.o.v. 

zout water; leeft graag in de omgeving van de mens. 

Een algemene soort in geheel Turkije die voorkomt tot op 2.000m altitude; ze stelt geen eisen aan het landha-

bitat en komt zowel voor in de natuur als in dorpen en steden; de voortplantingspoel moet wel in de zon liggen; 

tijdens het voortplantingsseizoen, eind februari tot begin april, is de soort wel dagactief; hoofdvoedsel: mieren 

en kevers. 

 

6.1.3. Hylidae 
 

HYLA A. ARBOREA  -  BOOMKIKKER 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS AUD 
SEX 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

PATARA 19/04 21:30 - - - X - AD 26 

PATARA 20/04 23:16 - - - X - AD 26 

 

Tegen de verwachting in, worden er geen boomkikkers visueel waargenomen. De notities blijven beperkt tot 

roepende mannetjes in de delta van Patara.  

Een algemene soort maar wel niet voorkomend in het gebergte; is één van de weinige amfibieën die in volle zon 

urenlang bewegingsloos kan zitten zonnen; migreert tot kilometers weg van het water; produceert een zeer 

harde en verdragende roep; deze kan gestimuleerd worden door het afspelen van hun eigen roep met een 

recorder, of door het hard in de handen klappen; ook vliegtuigen zijn opvallende stimuli; overwintering op het 
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land; voortplantingseizoen van februari tot mei; larven metamorfoseren van april tot juni; adulten worden max. 

45mm; leeftijd in de natuur tot 12jaar. 

 

6.1.4. Ranidae 
 

PELOPHYLAX RIDIBUNDUS  -  MEERKIKKER 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS AUD 
SEX 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

INCECUM 14/04 10:10-12:35 2 - - - - SAD 2 

INCECUM 14/04 10:10-12:35 - - - X - AD 2 

ASPENDOS RUINS 14/04 16:25 - 9 - - - AD 5 

PERGE RUINS 15/04 9:12-11:30 - 3 - - - AD 6 

IHSANIYE 15/04 16:30-17:30 - - - X - - 9 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 13:35-14:45 - ∞ - X - - 12 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 11:15-12:15 - 3 - - - - 16 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 14:20 - - - X - - 18 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 15:25-16:30 - - - X - - 19 

GULLUK DAG N.P. 18/04 13:45-15:05 - ∞ - X - - 23 

DEMRE 19/04 11:25-12:45 - 5 - X - - 24 

PATARA BEACH 20/04 13:05-15:45 - 9 - X - - 29 

PATARA RUINS 20/04 16:40-18:00 - - - X - - 31 

PATARA 21/04 7:55 - - - X - - 26 

XANTHOS RUINS 21/04 8:39-11:31 - - - X - - 32 

 

Het meest waargenomen amfibie tijdens deze reis in dit deel van Turkije, is de Meerkikker. Vanaf dat er ook 

maar iets met water gevuld is, tref je er de soort in aan. Snelstromende rivieren zijn minder bevolkt en hier leven 

ze eerder in resterende poeltjes. De kleurvariëteit is opmerkelijk met allerhande schakeringen en vormen. 

Literatuurgegevens: ondanks het veelvuldig voorkomen, is de soort qua leefgedrag weinig/niet bestudeerd !?!; 

totale lengte meestal kleiner dan 100mm; adulten zijn overdag sterker gebonden aan water t.o.v. de juvenielen 

en subadulten; ’s nachts zijn adulten landactief; echte zonne-genieters; roept kekkerend in kwaakkoren tijdens 

het hele seizoen; in het binnenland duurt de voortplanting van april tot juni en in de warmere kustzone van 

maart tot april; larven worden 80mm groot; menu: eet al wat beweegt inclusief kannibalistisch gedrag. 

 

6.2. Reptielen. 

6.2.1. Geoemydidae. 
 

MAUREMYS RIVULATA  -  BALKANBEEKSCHILDPAD 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 
SEX 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

ASPENDOS RUINS 14/04 16:25 - 1 - - AD 5 

ASPENDOS RUINS 14/04 16:25 - 1 - - SAD 5 
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Ondanks de vele onderzochte waterpartijen (zeker door Johan ter observatie van libellen), observeren we de 

soort alleen in een gracht nabij de Aspendos Ruins. Daar waar de Europese moerasschildpad wel een zeer 

schuwe soort is, geldt dit in mindere mate voor de Balkanbeekschildpad. 

Volgens de literatuur een algemene soort (wat wij niet kunnen bevestigen met 2 waarnemingen in deze periode 

van het jaar); pantserlengte tot max. 240mm, maar meestal kleiner dan 200mm; bij jonge dieren vertonen de 

schilden een opvallende kiel; bij adulten verdwijnen deze wel; op kaken, hals, voorpoten en staart overduidelijke 

lengtestrepen (cf. een vlekkenpatroon bij de Europese moerasschildpad); een opvallende kustbewoner, die 

weinig eisen stelt aan het waterhabitat; gedurende de warme zomermaanden gaan ze soms (zeker wanneer de 

poel uitdroogt) in zomerslaap onder stenen; menu: omnivoor met toch een voorkeur voor waterslakken en dik-

koppen. 

  

6.2.2. Testudinidae. 
 
 

TESTUDO GRAECA IBERA  -  MOORSE LANDSCHILDPAD 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 
SEX 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

INCEUM 14/04 10:10-12:35 1 - - - AD 2 

INCECUM 14/04 10:10-12:35 - 1 - - AD 2 

SIDE RUINS 14/04 13:55-15:16 - 1 - - AD 3 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 13:45-14:45 1 - - - SAD 12 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 11:15-12:15 - 1 - - AD 16 

DEMRE 19/04 11:25-12:45 1 - - - JUV 24 

XANTHOS RUINS 20/04 8:21-10:09 4 - - - AD 27 

XANTHOS RUINS 20/04 10:10-12:15 1 - - - JUV 28 

PATARA BEACH 20/04 13:05-15:45 1 4     AD 29 

XANTHOS RUINS 21/04 8:39-11:31 - 11 - - AD 32 

 

De Moorse landschildpad is algemeen van zeeniveau tot 1.300m altitude; dagactief en houdt zich in de hete 

zomerperiode vooral op in de schaduw van struiken en bossen; omnivoor maar met voorkeur voor grassen, 

afgevallen fruit, slakken en wormen. 

Beste kenmerk zijn de twee sporen op de achterzijde van de dijen (nooit met hoornpunt op het einde van de 

staart); meestal kleiner dan 360mm; mannetjes zijn groter dan de wijfjes, hebben een langere staart en een hol 

buikpantser; het balts- en paargedrag verloopt hevig en lawaaierig; geprefereerd biotoop zijn droge open tot 

halfopen graslanden, cultuurlandschap maar met overduidelijke voorkeur voor de ruïnegebieden en -tempels; 

vroeg in het voorjaar al vanaf februari actief; voortplantingsperiode: april-mei en dan legt het wijfje 2-8 eieren, 

die na 70-100 dagen uitkomen; herfstparingen van half september tot oktober; houdt gedurende de warmste 

maanden van het jaar een zomerslaap. 

Onze indruk is dat deze landschildpad in de natuurreservaten en nationale parken zeer algemeen is en niet 

wordt weggevangen voor export. 
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6.2.3. Blanidae. 
 

BLANUS STRAUCHI APORUS  -  KLEINAZIATISCHE WORMHAGEDIS 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

ANTALYA (HOTEL) 13/04 17:02-18:30 1 - - AD 1 

ANTALYA (HOTEL) 13/04 17:02-18:30 1 - - SAD 1 

PERGE RUINS 15/04 9:12-11:30 4 - - AD 6 

PERGE RUINS 15/04 10:37 - 1 - AD 7 

PERGE RUINS 15/04 10:55 2 - - AD 7 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 10:05-12:43 2 - - SAD 10 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 12:15 - - 1 AD 17 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 15:25-16:30 1 - - AD 19 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 15:25-16:30 1 - - SAD 19 

XANTHOS RUINS 20/04 8:21-10:09 - - 1 AD 27 

XANTHOS RUINS 20/04 8:21-10:09 6 - - AD 27 

PATARA RUINS 20/04 16:40-18:00 1 - - AD 31 

XANTHOS RUINS 21/04 11:32-12:00 1 - - AD 33 

 

We zijn amper de eerste dag aangekomen in ons hotel in het oude stadsgedeelte van Antalya, of Bert heeft al 

een wormslang gevangen. Naast ons hotel ligt er een braakliggende tuin met allerhande restanten van puinafval 

en oude dakpannen. En de gedrevenheid van Bert kennend om dit alles om te draaien, resulteert uiteindelijk in 

nog twee soorten, namelijk Europese tjitjak en Parelhagedis.  

Verder vinden wij ons groot aantal Kleinaziatische wormhagedissen door het veelvuldig omdraaien van stenen. 

Er wordt geen enkel dier bovengronds of dagactief genoteerd. Ze schuwen absoluut het dag- en zonlicht en 

beginnen bij vangst hevig te kronkelen. Ze zijn moeilijk te fotograferen. 

De Kleinaziatische wormhagedis wordt maximum 200mm groot; beste kenmerk is het oog dat bedekt is met een 

transparante schub; het staartuiteinde vertoont een doornachtig uitsteeksel; bij het vastnemen van het dier 

tracht het hiermee in je huid te prikken (?!?); heeft een uitgesproken ondergrondse levenswijze; wordt enkel in 

de vochtige voorjaarsmaanden van half februari tot begin mei aangetroffen onder stenen; in december en 

januari vermoedelijk in winterrust; over hun voortplantingsgedrag wordt er door M. Franzen niets beschreven. 
 

6.2.4. Agamidae. 
 

LAUDAKIA STELLIO DAANI  -  HARDOEN 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

INCECUM 14/04 10:10-12:35 - ∞ - SAD 2 

INCECUM 14/04 10:10-12:35 2 ∞ - AD 2 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 10:05-12:43 - 7 - AD 10 
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KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 10:05-12:43 - 3 - SAD 10 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 13:35-14:45 1 2 - AD 12 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 13:45-14:45 - 5 - AD 12 

SAGIRIN 16/04 16:20 - 3 - AD 14 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 9:10-10:15 1 4 - AD 15 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 11:15-12:15 - 1 - AD 16 

ANTALYA 17/04 17:10-18:15 - 1 - AD 20 

GULLUK DAG N.P. 18/04 10:25-12:31 - 2 - - 22 

GULLUK DAG N.P. 18/04 13:45-15:05 - 9 - - 23 

XANTHOS RUINS 20/04 8:21-10:09 - 7 - - 27 

PATARA RUINS 20/04 16:40-18:00 - 3 - - 31 

XANTHOS RUINS 21/04 8:39-11:31 - 4 - - 32 

 

De Hardoen is de meest voorkomende hagedis in heel Turkije; wordt tot 350mm groot; kleur en tekening is zeer 

variabel en afhankelijk van temperatuur; tijdens de voortplantingsperiode verkleuren de doornachtige rugschub-

ben van de mannetjes blauw; in het zuidwestelijk deel van Turkije prefereert de soort de kustgebieden met 

vooral zonbeschenen rotsen/muur met veel spleten en openingen; een typische soort voor de tempelruïnes; 

zeer schuw en vlucht vanaf een benadering tussen 10-20m; heel het jaar door actief ook tijdens de winter; voedt 

zich zowel met insecten als met planten.  
 

6.2.5. Anguidae. 
 

PSEUDOPUS APODUS THRACIUS  -  SCHELTOPUSIK 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

XANTHOS RUINS 20/04 10:10-12:15 1 - - SAD 28 

XANTHOS RUINS 20/04 10:10-12:15 1 - - AD 28 

XANTHOS RUINS 20/04 10:10-12:15 - 1 - AD 28 

PATARA BEACH 20/04 15:19 1 - - AD 30 

XANTHOS RUINS 21/04 8:39-11:31 1 1 - AD 32 

 

Eén van de meest spectaculaire waarnemingen is en blijft nog steeds het grotere broertje van onze inheemse 

hazelworm, nl. de Scheltopusik. Het vangen van adulte exemplaren van 1m en groter is niet te voorspellen 

tijdens een reis. Ze hebben het vluchtgedrag van een slang en weten met succes meermaals te ontsnappen. 

Beste kenmerken zijn (1) een duidelijke lengtegroeve op de flanken en (2) aan weerszijden van de cloaca de 

rudimenten van achterpoten, amper enkele mm groot; kan tot 1m20 groot worden (40% lichaam en 60% staart); 

een rustig en beminnelijk reptiel dat nooit zal bijten; kan bij gevaar of bedreiging met geweld pijlsnel vluchten, 

nog sneller dan een slang, waarvoor hij dan ook dikwijls wordt aanzien; mijdt grote hitte; habitat: droge en 

warme stenige hellingen met open bos en veel struikbegroeiing; vaak bij ruïnes en steenhopen; leeftijd 

onbekend; op meerdere plaatsen zijn de populaties volledig verdwenen als gevolg van habitatvernietiging door 

de bouw van hotels t.b.v. het toerisme en door het verkeer. 
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6.2.6. Gekkonidae. 
 

CYRTODACTYLUS KOTSCHYI CILICIENSIS  -  NAAKTVINGERGEKKO 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

INCECUM 14/04 10:10-12:35 - 1 - SAD 2 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 9:10-10:15 2 - - - 15 

GULLUK DAG N.P. 18/04 10:25-12:31 1 - - JUV 22 

KALKAN 19/04 15:15-16:00 - 3 - AD 25 

 

De Naaktvingergekko lijkt eerder op een hagedis dan op een gekko, maar de verticale pupil verraadt dat het wel 

een gekko moet zijn; kenmerkend zijn de 6à7 V-vormige zwarte dwarsbanden (op rug en staart) en achteraan 

wit afgeboord; exemplaren die ’s morgens beginnen te zonnen zijn volledig zwart van kleur om zo veel mogelijk 

warmte op te slagen; wordt 135mm groot. 

Wij treffen de soort slechts eenmaal dag-actief aan in Beydaglari; al de overige dieren worden onder stenen 

gevonden; geprefereerd habitat zijn allerhande zon beschenen steenpartijen en ruïne-tempels; van zeeniveau 

tot 1950m altitude; langs de kust het hele jaar door actief; maakt een karakteristiek tjirp-geluid als communicatie 

met soortgenoten. 

 

HEMIDACTYLUS T. TURCICUS  -  EUROPESE TJITJAK 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

ANTALYA (HOTEL) 13/04 17:02-18:30 4 - - AD 1 

ANTALYA (HOTEL) 13/04 17:02-18:30 3 - - SAD 1 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 9:10-10;15 1 - - AD 15 

PATARA (HOTEL) 20/04 23:16 - 1 - AD 26 

 

De Tjitjak kan heel gemakkelijk verward worden met de Naaktvingergekko en zeker als je de tenen niet kan 

zien; deze soort heeft platte hechtschijfjes onder de tenen, van de basis tot bijna aan het uiteinde; de lichte 

huidskleur (vooral aanwezig tijdens de schemering en ’s nachts) geeft dan een doorschijnende indruk; tweede 

goed determinatie-kenmerk is de blauwe onderhuidse dwarsband op de bovenzijde van de kop tussen de ogen. 

een uitgesproken kustbewoner; leeft graag in de omgeving van de mens; wordt 130mm; tijdens de voortplan-

tingsperiode in april en mei zijn de mannetjes sterk territoriaal en agressief t.o.v. elkaar; het wijfje produceert 

meermaals een legsel (clutch) van 1-2 eitjes; vooral nachtactief maar komt in het voor- en najaar ook overdag 

van de zonnewarmte genieten; de huidskleur verandert in functie van de omgevingstemperatuur; houdt soms 

een winterslaap tot einde maart, afhankelijk van de weersomstandigheden. 
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6.2.7. Lacertidae. 
 

ANATOLACERTA OERTZENI IBRAHIMI  -  ANATOLISCHE MUURHAGEDIS 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

IHSANIYE 15/04 16:30-17:30 - 2 - AD 9 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 9:10-10:15 - 2 - AD 15 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 11:15-12:15 2 - - AD 16 

GULLUK DAG N.P. 18/04 9:20-10:24 - 3 - AD 21 

GULLUK DAG N.P. 18/04 10:25-12:31 1 - - AD 22 

GULLUK DAG N.P. 18/04 13:45-15:05 - 3 - AD 23 

(bespreking samen met volgende soort) 
 

ANATOLACERTA OERTZENI PELASGIANA  -  ANATOLISCHE MUURHAGEDIS 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

XANTHOS RUINS 21/04 8:39-11:31 - 1 - AD 32 

 

In zuidwest Turkije leven er 4 ondersoorten van de Anatolische muurhagedis; ze kunnen best via hun versprei-

dingsgebied gedetermineerd worden. Hiervoor kregen we een ontzettende hulp van M. Franzen. 

Er heerst onenigheid en volgens sommige auteurs moeten de ondersoorten als soorten beschreven worden. 

Al onze waarnemingen zijn dagactieve zonnende dieren. Deze muurhagedis wordt zelden onder stenen 

aangetroffen. Hoewel in de Xanthos Ruïne de ondersoort “pelasgiana” als algemeen wordt opgegeven, kunnen 

wij ondanks intensief zoeken, maar één zonnend en zeer schuw exemplaar observeren. 

 

ANATOLACERTA cf. DANFORDI  - DANFORDS MUURHAGEDIS 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 12:44-12:55 2 - - AD 11 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 12:44-12:55 - 7 - AD 11 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 14:46-15:32 1 - - AD 13 

 

M. Franzen detailleert dat het Köprülü Kanyon National Park een inter-gradatie zone is en de muurhagedissen 

als een overgangsvorm tussen Anatolacerta oertzeni en Anatolacerta danfordi kunnen beschouwd worden. Het 

is zelfs mogelijk dat er hybridisatie voorkomt. Voorlopig geldt de naam “Anatolacerta cf. danfordi”. 

Een bewoner van het hooggebergte tussen de 1.000 en 1.800m altitude; voortplantingsseizoen: juni. 

Wij observeren een verschil qua kleurpatroon en gedrag (minder schuw) t.o.v. de Oertzeni Anatolische 

muurhagedissen. Wanneer we zelfs onze foto’s vergelijken in de veldgids, is er zeker enige gelijkenis te noteren 

met de Danfords berghagedis. Bij een gevangen wijfje stellen we vast dat ze hoog-drachtig is. 
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LACERTA TRILINEATA DIPLOCHONDRODES  -  REUZENSMARAGDHAGEDIS 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

XANTHOS RUINS 20/04 10:10-12:15 - 1 - SAD 28 

 

Gelukkig is de aanwezigheid van de Reuzensmaragdhagedis trefzeker vast te stellen via de subadulte dieren; 

deze hebben een onpaar (5) aantal longitudinale geelgroene rijen. Zo niet is een visuele herkenning van adulten 

t.o.v. de Pamphylische smaragdhagedis (een eveneens voorkomende groene smaragdhagedis) niet zo eenvou-

dig te noteren. 

Volgens de literatuur een algemene soort, maar onze notitie blijft beperkt tot één subadult exemplaar (!?!). Stelt 

weinig eisen aan zijn habitat en komt voor in een grote verscheidenheid van vochtige gebieden: van zeeniveau 

(met voorkeur voor delta’s) tot 1800m altitude; leeft graag in de omgeving van de mens; totale lengte 500 mm; 

wordt in het voorjaar frequent als verkeersslachtoffer gevonden, vermoedelijk omdat ze zich dan graag 

opwarmen aan het asfalt. 

 

LACERTA PAMPHYLICA  -  PAMPHYLISCHE SMARAGDHAGEDIS 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

INCECUM 14/04 10:10-12:35 - 1 - SAD 2 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 13:45-14:45 - 2 - AD 12 

 

In het zuidwesten van Turkije is Antalya het uiterste westelijk voorkomen voor deze soort en dus te verwarren 

met de Reuzensmaragdhagedis. Voor onze zekere notitie van de Pamphylische smaragdhagedis, kunnen we 

een subadult exemplaar lang observeren en fotograferen. Met zijn paar (4) aantal lichte lengterijen is het in dit 

deel van Turkije zijn beste determinatiekenmerk. 

Adulten worden max. 340mm groot, waarvan 2/3 staart (kleiner dan de Reuzensmaragdhagedis); leeft in het 

Taurus gebergte tot op 1800m hoogte; subadulten kunnen soms onder stenen worden aangetroffen; adulten 

zijn schuw en vluchten aanstond bij gevaar in rotsspleten; wordt nooit in de omgeving van de mens aange-

troffen, terwijl Reuzensmaragdhagedissen voorkomen in tuinen en parken. 

 

OPHISOPS ELEGANS BASOGLUI  -  SLANGENOOGHAGEDIS 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

INCECUM 14/04 10:10-12:35 - 4 - AD 2 

INCECUM 14/04 10:10-12:35 - 1 - SAD 2 

(beide soorten Slangeooghagedissen verschillen niet in leefgedrag, wel qua verspreidingsgebied; zie verdere 

bespreking). 
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OPHISOPS ELEGANS MACRODACTYLUS  -  SLANGENOOGHAGEDIS 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

ANTALYA 17/04 17:20 - 2 - AD 20 

XANTHOS RUINS 20/04 10:10-12:15 3 - - AD 28 

 

De soort dankt haar Nederlandse naam aan het feit dat het de enige “hagedis” is, die geen oogleden heeft (zijn 

vergroeid tot een transparant vlies). De kleurtekening varieert zeer sterk volgens individu en geslacht. Leeft in 

een grote verscheidenheid van altijd droge biotopen en van zeeniveau tot op 1800m; echte grondbewoner nooit 

klimmend; totale lengte 150-190mm waarvan kopromplengte 46-57mm; voortplantingsperiode februari en 

maart; het wijfje legt 3à4 keer per jaar een legsel van 2-6 eieren; houdt geen winterslaap; de soort is sterk 

bedreigd; laat zich zeer dicht benaderen door de mens, wat van haar een ideaal foto-object maakt; het vlucht-

gedrag is typisch: enkele meters lopen en dan rondkijkend “is er nog gevaar”; houdt geen winterslaap en in het 

hele jaar door actief. 

 

6.2.8. Scincidae. 
 

ABLEPHARUS BUDAKI ANATOLICUS  -  OOSTELIJKE SLANGENOOGSKINK 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

SAGIRIN 16/04 16:20 2 - - AD 14 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 11:15-12:15 1 - - SAD 16 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 14:20 1 - - AD 18 

GULLUK DAG N.P. 18/04 13:45-15:05 1 - - SAD 23 

GULLUK DAG N.P. 18/04 13:45-15:05 - 2 - SAD 23 

XANTHOS RUINS 20/04 10:10-12:15 1 - - AD 28 

PATARA BEACH 20/04 16:40-18:00 1 - - AD 31 

 

De naam Slangenoogskink is afkomstig van het feit dat hij geen oogleden heeft: ze zijn namelijk vergroeid tot 

een grote doorzichtige schub zoals dit bij slangen het geval is. Doordat zijn lichaam bijna ongemerkt overgaat in 

zijn dikke staart, lijkt hij in de vlucht eerder op een kleine slang dan op een hagedis; totale lengte 100mm waar-

van 1/3 wordt ingenomen door de staart; een typisch dagactief bodemdier van de kustzone in dit deel van 

Turkije; in het Taurus gebergte een verspreiding tot 1400m hoog; leeft in de strooisellaag van afgevallen blad of 

in hoge grassen, waarin hij gemakkelijk verticaal kan wegvluchten en waarbij hij nauwelijks zijn kleine pootjes 

gebruikt; paartijd eind april- mei; het wijfje legt 2-4 eitjes; afhankelijk van de weersomstandigheden duurt de 

incubatietijd drie maanden; bij geboorte zijn de jongen 36mm. 
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CHALCIDES O. OCELLATUS  -  PARELSKINK 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

ANTALYA (HOTEL) 13/04 17:02-18:30 1 - - AD 1 

SIDE RUINS 14/04 13:55-15:16 - 1 - AD 4 

PERGE RUINS 15/04 9:12-11:30 - 3 - AD 6 

PERGE RUINS 15/04 10:37 - 1 - AD 7 

DEMRE 19/04 11:25-12:45 1 2 - AD 24 

 

De literatuur vernoemt de Parelskink als moeilijk waarneembaar. Dat blijkt niet uit onze notities. Pas aange-

komen in Antalya of Bert vangt onmiddellijk een adult exemplaar in een verlaten stadstuin. Onze overige dieren 

zijn aangetroffen onder stenen en nooit zonnend. 

De gegevens aan verspreiding en leefgedrag zijn schaars: een zeer lokaal voorkomen aan de kustgebieden met 

voorkeur voor duinen en grazig habitat; totale lengte 150mm (staart=½ van lichaam); de aanwezigheid van 

stenen of bouwmateriaal achtergelaten door de mens zijn geliefde schuilplaatsen; voortplanting: wijfjes paren 

meerdere keren per jaar; na een dracht van 6 à 12 weken worden er 3-10 jongen geboren; Parelskinken hou-

den geen winterslaap; in het voorjaar als dagactief te noteren, maar in de warme zomermaanden verschuift dit 

naar de schemering en ’s nachts; menu zowel insecten als planten. 

 

OPHIOMORUS PUNCTATISSIMUS  -  POOTLOZE SKINK 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

XANTHOS RUINS 20/04 8:21-10:09 2 - - AD 27 

XANTHOS RUINS 20/04 8:21-10:09 1 - - SAD 27 

PATARA RUINS 20/04 16:40-18:00 1 - - AD 31 

XANTHOS RUINS 21/04 8:39-11:31 1 - - AD 32 

 

De pootloze hagedis komt alleen in dit deel van zuidwest Turkije voor en dan nog enkel aan een smalle kust-

strook tussen Finike en Xanthos. Hier worden ze waargenomen tussen maart en juni; nadien verdwijnen ze 

onder/in de grond. 

Totale lengte adulten 160mm, waarvan de helft staart; kopromplengte ong. 50mm; kan verward worden met een 

jonge Scheltopusik (hoewel deze bij geboorte al 200mm groot zijn); over de voortplanting is amper iets gekend; 

zou eierleggend zijn; pas geborenen zijn rond de 60mm groot; houdt wel een winterslaap. 

 

TRACHYLEPIS A. AURATA  -  GOUDEN SKINK 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

ASPENDOS RUINS 15/04 13:35 1 - - - 8 

XANTHOS RUINS 20/04 10:10-12:15 - 2 - AD 28 
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Volgens de literatuur een moeilijk waarneembare soort en dat blijkt ook enigszins uit onze waarnemingen. Kan 

gemakkelijk verward worden met de Gestreepte skink; de Gouden skink prefereert echter een stenig rotsig 

biotoop; vertoeft zelden op de grond en heeft eerder een “klimmende levenswijze”; zijn totale lengte varieert 

tussen 200 en 220mmm waarvan ongeveer de helft  als kopromplengte; tot 1000m altitude in het binnenland. 

Ons eerste exemplaar wordt gevangen onder een bijzonder grote steen (maar Bert weet hem toch om te 

draaien); de twee skinken van Xanthos zijn zonnende dieren. 

 

TRACHYLEPIS VITTATA  -  GESTREEPTE SKINK 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO VS 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

INCECUM 14/04 10:10-12:35 1 4 - AD 2 

SIDE RUINS 14/04 13:55-15:16 1 8 - AD 4 

PERGE RUINS 15/04 9:12-11:30 - 2 - AD 6 

IHSANIYE 15/04 16:30-17:30 - 1 - - 9 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 14:46-15:32 1 - - SAD 13 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 14:46-15:32 - 4 - AD 13 

SAGIRIN 16/04 16:20 1 1 - AD 14 

ANTALYA 17/04 17:10-18:15 - 3 - - 20 

 

De Gestreepte skink is een robuuste skink met gelijkaardige lichaamslengten als de Gouden skink; zeer 

algemeen in voorkomen; actief van februari tot begin december; bodembewoner; de westelijke verspreiding 

stopt ter hoogte van Antalya; van zeeniveau tot 1500m; leeft in zowel droog als vochtig habitat met een voor-

keur voor een lage ondergroei van grassen en struikjes; mannetjes verdedigen hun territorium op agressieve en 

bijterige manier; wijfjes brengen hun jongen (1-4) levend ter wereld. 

 

6.2.9. Colubridae. 
 

DOLICHOPIS J. JUGULARIS  -  ANATOLISCHE TOORNSLANG 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO DIN VV 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

INCECUM 14/04 10:10-12:35 1 - - - SAD 2 

INCECUM 14/04 10:10-12:35 - 1 - - SAD 2 

INCECUM 14/04 10:10-12:35 - 1 - - AD 2 

XANTHOS RUINS 20/04 10:10-12:15 1 - - - AD 28 

XANTHOS RUINS 21/04 8:39-11:31 1 - - - AD 32 

 

De Anatolische toornslang is een bijzonder agressieve en sterke slang die 2m groot kan worden. Volwassen 

exemplaren zijn volledig zwart met rode kaken en lippen en een beige keel; hierdoor kunnen ze met geen 

enkele andere slang verward worden; subadulten zijn olijfgroen met zwarte spikkels/banden van lengterijen; een 
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typische kustbewoner beneden de 900m altitude en in het door ons bezocht gebied bereikt ze haar meest 

noordwestelijke verspreiding; habitat: moet droog en relatief structuur arm zijn; wordt het meest als verkeers-

slachtoffer aangetroffen; zowel dag- als nacht actief en een overduidelijke cultuurvolger. 

Wanneer we op onze eerste dag in Incecum op verkenning gaan, vangt Bert binnen de 10min al een subadult 

exemplaar in vervellingtoestand. Indrukwekkend is de vangst van 20/04 van een anderhalve meter groot adult 

wijfje: we zullen haar agressie en kracht tijdens de fotosessie niet snel vergetenL 

 

PLATYCEPS COLLARIS  -  ROODKOPTOORNSLANG 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO DIN VV 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

XANTHOS RUINS 21/04 11:32-12:00 1 - - - AD 33 

 

De Roodkoptoornslang is uiterst zeldzaam in zuidwest Turkije en maar gekend van 5 vindplaatsen aan de kust; 

haar voorkeur gaat naar grasvlakten in ruïnegebieden (het is ook in een dergelijk habitat dat ze in de Xanthos 

ruins wordt gevangen); lengte uitzonderlijk tot 1m, maar meestal rond de 50cm; beste kenmerk t.o.v. de er sterk 

op gelijkende Slanke toornslang is dat het oog van eerstgenoemde duidelijk in een zwarte oogstreep ligt (bij 

Slanke toornslang is het oog omgeven door een witte band); hoofdvoedsel zijn hagedissen. 

Ons exemplaar wordt aangetroffen onder een steen.  

 

EIRENIS MODESTUS SEMIMACULATUS  -  MASKERDWERGSLANG 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO DIN VV 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

IHSANIYE 15/04 16:30-17:30 1 - - - JUV 9 

IHSANIYE 15/04 16:30-17:30 1 - - - AD 9 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 13:45-14:45 1 - - - SAD 12 

KALKAN 19/04 15:15-16:00 1 - - - AD 25 

XANTHOS RUINS 20/04 8:21-10:09 3 - - - AD 27 

PATARA RUINS 20/04 16:40-18:00 1 - - - AD 31 

XANTHOS RUINS 21/04 8:39-11:31 1 - - - SAD 32 

 

De Maskerdwergslang wordt in de literatuur beschreven als een kleine “sierlijke” slang, die zelden groter wordt 

dan 50cm in dit deel van Turkije; de staart maakt hiervan 1/4e deel uit; tekening en kleur is zandkleurig maar 

vooral de halszone is zeer variabel in alle leeftijdsklassen; daarenboven verschillen de subadulten opmerkelijk 

van kleur op de kop door een zwart/gele bandering; wel hebben ze allen een al dan niet duidelijk opvallende 

halsband; melanistische individuen komen veelvuldig voor; leeft in een grote verscheidenheid van habitats tot 

1600m hoog; voedt zich voornamelijk met sprinkhanen; krekels en kevers.  

Het is onze meest waargenomen slang maar nooit bovengronds of zonnend; al onze exemplaren worden onder 

stenen aangetroffen. Geen enkel dier vertoont een agressief of bijterig gedrag. 
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NATRIX NATRIX PERSA  -  GESTREEPTE RINGSLANG 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO DIN VV 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

PERGE RUINS 15/04 10:11 - - 1 - AD 7 

ANTALYA 17/04 17:10-18:15 1 - - - AD 20 

PATARA BEACH 20/04 15:19 1 - - - AD 30 

PATARA RUINS 20/04 16:40-18:00 - - 1 - - 31 

 

Onze eerste kennismaking met de Gestreepte ringslang wordt genoteerd via een doodgeslagen adult dier in de 

ruïnes van Perge. Ons tweede exemplaar mag van geluk spreken dat wij haar vinden: ze zit gevangen in een 

2m diepe verticaal opstaande rioolbuis (waaruit ontsnappen onmogelijk is); Bert daalt in een fractie van seconde 

af in de put en vindt er een adult exemplaar in magere/slechte toestand. We geven het dier de vrijheid aan de 

oever van een rivier. 

Onze 3e waarneming noteren we nabij Patara. Het is een 93cm groot drachtig wijfje die dagactief is in het duin-

gebied van Patara. Ze stelt zich dreigend en sissend op met driehoekige kop, maar dit alles is maar een schijn-

vertoon van de soort, want deze bijt nooit. Wel ledigt ze haar anaalklieren en deze reuk/stank is niet gemakkelijk 

van je kledij en handen te verwijderenL Het wordt verder genieten van haar via een prachtige fotosessie. Tot 

slot moet bij wijze van herpeto-proef één van de deelnemers haar met blote hand uit het leefzakje halen; na 

herhaaldelijk aandringen durft hij zijn angst toch te overwinnen en neemt het dier vast; we laten het vrij op de 

plek van vangst.  

In het door ons onderzochte gebied blijkt ze volgens de literatuur zeldzaam te zijn met slechts 3 vindplaatsen 

langs de kust; ze variëren in lengte meestal tussen de 60-80cm en worden uitzonderlijk 1m! 

 

NATRIX TESSELLATA  -  DOBBELSTEENSLANG 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO DIN VV 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

PATARA 21/04 12:00-13:00 - 1 - - AD 34 

 

Het is op de valreep (nl. de allerlaatste dag) dat Johan erin gelukt om een visuele waarneming te melden. Dit is 

wel abnormaal want de Dobbelsteenslang is een algemene soort nabij en in het water. Maar hier in dit deel van 

Turkije zijn stilstaande grote waterpartijen eerder beperkt. 

De Dobbelsteenslang komt algemeen voor tot op 1000m; habitat: alle soorten van waterreservoirs; er worden 

soms dieren aangetroffen in zee tot honderden meters van de kust; wordt tot 1m groot; paartijd half mei; voor 

het leggen van haar 4-18 eieren migreert het wijfje wel tot honderden meters ver naar een droog “eiafleg-

habitat”; menu: hoofdzakelijk vis en occasioneel kikkers en padden; overwintering meestal met soortgenoten en 

er zijn hibernacula gekend van 100 samen overwinterende Dobbelsteenslangen. 
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6.2.10. Typhlopidae. 
 

TYPHLOPS VERMICULARIS  -  WORMSLANG 

OBSERVATIE AANTAL 
VINDPLAATS 

2013 UUR HV VO DIN VV 

LEEF- 
TIJD 

GPS 

INCECUM 14/04 10:10-12:35 2 - - - AD 2 

ASPENDOS RUINS 15/04 13:35 1 - - - AD 8 

KÖPRÜLÜ KANYON N.P. 16/04 13:45-14:45 2 - - - AD 12 

SAGIRIN 16/04 16:20 1 - - - SAD 14 

SAGIRIN 16/04 16:20 - 1 - - AD 14 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 15:25-16:30 2 - - - SAD 19 

BEYDAGLARI SAHIL N.P. 17/04 15:25-16:30 2 - - - AD 19 

GULLUK DAG N.P. 18/04 13:45-15:05 1 - - - AD 23 

XANTHOS RUINS 20/04 8:21-10:09 1 - - - AD 27 

XANTHOS RUINS 21/04 8:39-11:31 1   - - AD 32 

 

De Europese wormslang wordt door ons dagelijks (met uitzondering van de verplaatsingsdag naar de laatste 

bestemming) aangetroffen en steeds onder stenen. 

Volgens de literatuur zijn wormslangen in dit deel van Turkije actief van maart tot einde mei en later uitzonderlijk 

na een hevige regenbui; de totale lengte blijft meestal beneden 260mm; ons grootste exemplaar is 205mm; 

haar voorkeur gaat uit naar leembodem waarin ze zelf gemakkelijk een gangensysteem kan uitgraven; tijdens 

de warme zomermaanden kruipen ze tot 1.20m diep in de grond; begin augustus legt het wijfje 4-7 eieren; 

menu: alleen poppen van mieren. 
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TABEL 4.  AFKORTINGEN & VERTALINGEN. 

 

AD adult – volwassen adult 

ALT Altitude altitude 

An anale schub anal shield 

AUD auditieve waarneming auditive observation (calling animal) 

EI Eieren eggs 

GR gewicht in gram weight in gram 

JUV 1e kalenderjaar dier juvenile (from birth untill end of first year) 

Km Kilometer kilometer 

KRL kop-romplengte snouth-vent lenght 

LEEFTIJD Leeftijd age 

lengte Lengte lenght 

M Man male 

mm Millimeter millimeter 

Nvt niet van toepassing does not apply 

PRIM primair – originele staart original tail 

SAD Subadult subadult 

SC subcaudalia – onderstaartschilden number of subcaudals in snakes 

SEC geregenereerd staartgedeelte regenerated part of tail 

SEX geslacht: mannetje of wijfje male or female 

SL Staartlengte tail lenght 

TL totale lengte total lenght 

UUR Uur Time 

VD via derden received from somebody else 

VINDPLAATS   Vindplaats finding place 

VE ventralia – buikschilden number of ventrals 

VO visuele observatie visual observation 

VS Verkeersslachtoffer dead on road 

VV Vervelling Ecdysis 

W Wijfje Female 


