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Twee dagen beestjes zoeken rond Polleur 

IN LEIDING 
Begin juni 1986 werd een twee dagen 
durende excursie naar bet in de Arden-
nen gelegen Polleur gemaakt. De 
weersomstandigheden tijdens dit be-
zoek waren gunstig, namelijk veel zon 
en een hoge luchttemperatuur, zodat 
er naast amfibieen ook reptielen te vin-
den waren. De gevonden dieren zijn 
gerangschikt per biotoop. 

DE BEEK BOVEN DE CAMPING 
In een ijskoude, hoven de camping 
gelegen beek, die uitmondt in bet enige 
honderden meters lager gelegen ri-
viertje, werd de eerste waarneming 
gedaan. Het betrof bier vuursalaman-
derlarven (Salamandra salamandra 
terrestris). Deze dieren werden vooral 
's nachts massaal gezien, in een kwar-
tier zo'n zestig dieren. In de begroeiing 
bij de beek vonden we juveniele bruine 
kikkers (Rana temporaria). 

HET BOS BIJ DE BEEK 
In dit bos, dat voornamelijk uit loof-
hout bestaat, zagen we twee hazelwor-
men (Anguisfragi/is). De dieren wer-
den gevonden bij bet omdraaien van op 
de grond liggende voorwerpen. Het 
grootste exemplaar, met een lengte 
van ongeveer 30 centimeter, was een 
drachtig vrouwtje en werd gevonden in 
een mierennest. Vermoedelijk consu-
meerde zij bier de mierepoppen. Het 
tweede exemplaar, een mannetje (bij 
de vangst stak bet dier een hemipenis 
uit), werd onder een stronk gevonden 
en was overdekt met littekens. In deze 
biotoop werden in diepe plassen even-
eens vuursalamanderlarven gevonden. 
Ook bevond zich in dit gebiedje een 

vijver waar 's morgens een naar Iucht 
happende, mannelijke alpenwatersa-
lamander (Triturus alpestris) werd 
gezien. Na naarstig verder zoeken 
werden alleen maar enige verwoed om 
zich been happende libellelarven ge-
vonden. 
Maar de grootste wens was volwassen 
vuursalamanders te zien. We vonden 
ze in een voor deze soort zeer merk-
waardige biotoop, namelijk een open 
veld in bet bos. Het was er droog, de 
grond was bedekt met loof, stenen, 
stronken en een heleboel afgestorven 
varenbladeren. In totaal werden acht 
vuursalamanders gevonden. Ook werd 
er een jonge levendbarende hagedis 
(Lacerta vivipara) gezien. Adulten 
werden evenwel niet gevonden. Er 
werd nog wei een alpenwatersalaman-
der gevonden. 

ETANG DU RIDE CHAVION 
Bij deze vijver zag ik vijf grote gewone 
pad den (Bufo bufo) toen ik bier 
's nachts over de weg reed. Ook werd 
bier in de vijver een dode vinpootsala-
mander (Triturus helveticus) gevon-
den. 

DE HAUTES FAGNES 
De Hautes Fagnes is een prachtig 
veenlandschap en ligt in de buurt van 
Polleur. Het bestaat uit moerassen, 
kleine poeltjes en beken. Het geheel 
wordt afgewisseld met vele grote pol-
len gras. Hier werden op graslandjes 
vele levendbarende hagedissen gezien, 
sommige zelfs zwemmend. Er waren 
ook drachtige· wijfjes bij. In de omge-
ving van de hagedissen waren vaak 
bruine kikkers te vinden. 



DEPOEL 
In een nabijgelegen boerengebucbt 
werd een poel bezocbt. Deze was onge-
veer zestig vierkante meter groot en 
aan een kant overscbaduwd door wil-
gen. De begroeiing in bet water be-
stand uit fonteinkruid, waterpest, 
kroos en riet. Toen er met netten gevist 
werd kwamen er twaalf kamsalaman-
ders (Triturus cristatus) te voor-
scbijn. Pracbtige dieren met een oran-
je-zwart gevlekte buik. Er waren enke-
le zeer grote vrouwtjes bij en verder 
mannetjes in voile kleurenpracbt. Ook 
werden er een paar alpenwatersala-

manders gevonden waarvan bet man-
netje in bronstkleed was. Tot slot raak-
ten er nog enige gewone watersala-
manders (Triturus vulgaris) in mijn 
net verzeild. De mannetjes waren 
eveneens in bruiloftskostuum met een 
blauwgezoomde staart. 

TWO DAYS IN POLLEUR (BELGIUM) 
During two days in June 1986 in Polleur (Bel-
gian Ardennes), the following species were 
observed: Salamandra sa/amandra terrestris, 
Triturus alpestris, T. cristatus. T. helveticus, 
T. vulgaris. Bufo bufo, Rana temporaria, An-
guis fragilis and Lacerta vivipara. 
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VERSPREIDING 
De Texas·rattenslang komt voor in de 
U.S.A. vanaf de rivieren de Pearl en de 
Mississippi naar bet westen door Loui-
siana tot in centraal Texas. Het is een 
slang die zich in allerlei biotopen thuis-
voelt. Hij wordt gevonden in moeras-
gebieden, bossen, rivierdalen en in 
rotsachtige gebieden. 

BESCHRIJVING 
De maximumlengte van deze ratten-
slang is 215 em. Het is een gevlekt dier 
met meestal weinig contrast tussen de 
vlekken en de grondkleur. De vlekken 
zijn bruinig of zwart. De grondkleur is 

grijs tot geelachtig. De kop is vaak 
zwart. Op de huid tussen de schubben 
en ook op de rand van de schubben kan 
een rode kleur aanwezig zijn. Er zijn 
veel individuele verschillen in kleur en 
tekening. 
De jongen hebben grote donkere vlek-
ken op een grijze ondergrond. Ze heb-
ben een duidelijke streep tussen de 
ogen en een van bet oog tot de mood-
hoek. Door kleur en tekening zijn de 
jongen van E.o.lindheimeri makkelijk 
te onderscheiden van de jongen van 
andere ondersoorten van E.obsoleta. 
Ook zijn ze wat robuuster van bouw. 


