REPTIELEN EN AMFIBIEEN VAN CORSICA
doo r
jur rer Borg
N ieuwemeerdijk 253, 11 7 1 N P Bad hoevedorp

INLEIDING
Va n 14 augusrus r/ m 4 sepre mber 1994 was ik mer
m ij n gezin o p va ka nrie o p Co rs ica. lk heb daa r de
rij d genomen om zo uirgebre id mogelijk de hcrpcrofauna va n dir eila nd rc besrude re n , waa rva n ik in
d ir arri kel verslag wil docn.
H er was nicr de eersre keer, d a r ik o p Corsica op
vaka ntie was. Begin 1979 woo nd c ik bij d e werkgroep Amsre rdam van Laccn a ee n lcz.ing van W im
Fcrwerda ove r Co rsica bij e n dar was voo r mij reden

Sa inte- Luc ie de Po rro-Vecchio
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M are e Monti, nabij Ora
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om mer en kelc bekende n in juli 1979 pe r rrein, boo r
en bus naa r her e iland re reizen en d aar vervolgens
een rrckroch r mer rugzak over de beroemde G R 20
wandcl ro ure rc maken. In somm ige gevallen zal in
d ir arrikel ook naar waarnemi ngen uir dar jaar worden verwezen.
Na de Spa n aansc ontberingen van 1979, m ag de
vakantie van 1994 wei als zeer luxueus worden
geke nmerkr. D e reis naar Ajaccio ging per vliegruig
en duurdc rwee uu r. Aldaa r srond een huurau ro
klaa r, waarmee ik, me r de kl ok mee, in drie wcke n
her eiland ro nd be n gereden , sreeds enkcl e nachren
op een bepaalde ca mping verbl ijvend , van d aaruir
excursies naa r her binnenla nd, o nde rnem end. Ik
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heb grate hoeveelheden dia's gemaakt en slechts
zeer beperkt, voor determinatie, dieren gevangen.

Amfibieengids (ARNOLD ET AL 1978).

PORTICCIO
HETEILAND
Corsica is een bergachtig eiland met een unieke
flora en fauna, veel soorten zijn endemisch (aileen
voorkomend) op Corsica of op Corsica en Sardinie.
Dit komt doordat her eiland ± 22 miljoen jaar geleden los is gescheurd van her vasteland, met slechts
enkele momenten van hernieuwd contact, o.a. ± 5
miljoen jaar geleden (afsluiting van de Straat van
Gibraltar met gedeeltelijk droogvallen van de
Middellandse Zee als gevolg) en ± 2 miljoen jaar
geleden (Toscaanse Landbrug, een verbinding met
her vasteland van ltalie). Verder is er, bij tijdelijke
zeespiegeldalingen (b.v. als gevolg van de IJstijden),
aileen een mogelijkheid voor uitwisseling van genen
met verwante dier- en plantensoorten van Sardinie
geweest. Her eiland is ongeveer 180 km lang en 80
km breed met als hoogste punt de Monte Cinto
(271 0 m) Er is een veelheid aan biotopen, elk met
hun eigen specifieke flora en fauna.
Grafweg kunnen deze bioropen naar hoogte worden
ingedeeld:
-Lage Mediterrane etage, 0-600 m: olijfboom, kurk
eik, groene eik, maquis (struikgewas).
-Hoge Medirerrane erage, 600-1100 m: graene eik,
tamme kastanje, hop, maquis, den.
-Berg etage, 900-1800 m: den, spar, beuk.
-Subalpine etage, 1650-2300 m: lage heesters.
-Alpine etage, 2100-2700 m: weinig, vaak endemische, planten.
Op elke etage komen wei repcielen en/of amfibieen
voor. Zo zijn er zelfs op de top van de Monte Cinco
wei eens Tyrrheense Berghagedissen (Archaeolacerta
bedriagae) aangetroffen.
Kortom, een paradijs voor herperologen.
Een belangrijk hulpmiddel voor mijn bezigheden
was de verspreidingsgids van reptielen en amfibieen
van Corsica (DELAUGERRE & CHEYLAN 1992)
welke ik de derde dag van de vakantie in Ajaccio
wist te bemachtigcn. De meeste achtergrondinformatie is hieruit afkomstig. Dit bock is zeker verplichte kost voor herpetologisch ge'interesseerden op
Corsica.
Voor de beschrijving van de in die artikel genoemde
diersoorren verwijs ik naar Elseviers Reprielen- en
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Onze eerste camping lag aan her riviertje U Prunelli,
ten zuidoosten van Ajaccio. Her terrein was vlak en
kaal, afgewisseld met war borneo. Campings hebben
in her algemeen wei plekjes die geschikt zijn voor
reptielen en/of amfibieen, zoals stapelmuurrjes of
plekken met snoeiafval. Bij deze camping lagen de
interessante plaatsen langs her rivierrje. Bij her
opzenen van de tent werden er al wegschietende
hagedissen gezien, die in eerste instantie te schuw
waren om goed te determineren. Later bleken dit
Ru'inehagedissen (Podarcis sicula campestris) te zijn.
Toen de tent was opgezet en ik war gezapig uitkeek
over her riviertje, zag ik een volwassen Geelgraene
Toornslang ( Coluber viridiflavus) her water richting
de camping overzwemmen. Knarsetandend besefte
ik, dar mijn fotospullen nog ingepakt zacen. Verder
kwamen langs her water talloze Groene Kikkers voor
(Rtma esculenta-complex).
's Nachrs waren geluiden te horen, die sprekend
leken op de raep van de Vraedmeesterpad (Alytes
obstetricans), maar dit dicr komt niet op Corsica
voor. Deze geluiden werden gemaakt door de Dwergooruil ( Otus scops), die bijna overal op Corsica is te
horen en soms te zien.
De tweede dag trof ik een (mogelijk dezelfde)
Geelgroene Toornslang zonnend op de oever aan en
ik was in staat hem uitgebreid te fotograferen.
Verder ving ik een klein slangetje, waarvan ik eerst
dacht, dar het een Corsicaanse Ringslang (Natrix
natrix corsa) was. Ik vond her wei opvallend, dat her
diertje zo agressief was en bij nadere bestudering van
Elseviers Reptielen- en Amfibieengids (Arnold et al
1978) moest ik concluderen, dar her hier ging om
een jonge Geelgroene Toornslang.
Deze slang is een echte hagedisseneter en komt bijna
overal op het eiland voor. Hij heeft het eiland waarschijnlijk via de Toscaanse Landbrug bereikt.
De Ru"inehagedis is een recente immigrant die op
enkele plekken op Corsica is ge"intraduceerd. De
hier beschreven dieren horen bij de vrij kleine populatie rand Ajaccio.
Her is een dier van de vlakte, dat in dit biotoop de
endcmische Tyrrheense Muurhagedis (Podarcis tiliguerta) verdringt. Aileen als er zich in her gebied
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Poclarcis tiliguerta, vro uw. Saime- Luc ie de Porro-Vecchi o
rorspa rrijcn en srapelm uurrjes bevindcn kunn en zc
wei naasr elkaar voo rkomen.Ook de G roene Kikkcr
is vermocdelijk ge"lnrroduceerd en ze komen in vrij wel elke pocl , plas of rivier in de kusrsu eek voor.

VIZZAVONE
Op 16 augustus maakre we een dagrochr naar her
m idden van her eiland, b ij de Col de Vizzavone
( 11 63 m), een bebosr gebied in de Be rg erage,
doorsneden me r beekjes. W ij srre ken neer naasr een
poe! bij de Cascades des Anglais, waarna ik de
omgevi ng afsrruinde. Veel beken o p C orsica zijn in

deze rijd va n her jaar a fwisscle nd opgevu ld mer Ainke poclen en eno rm e granierkeien ( I ,5 - 2 m diameter) . Op deze keie n werden diverse Tyrrheense
Berghagedissen gezie n . Omdar ze nier erg sch uw
zijn , kunnen ze gcmakkelijk worden geforografeerd.
H er bcekj e liep door een bos en op de war mccr o pen
plekken hierva n werden verschillende Tyrrheense
M u urhagedissen gevo nden. In een poel rje bij een
van de open plckke n werden nog enkele kik kerla rven en een pas ge meramorfoseerde sch ijfrongkikker
gezie n. H er jo nge kikkerrje was re klein o m goed re
kunnen d ere rmin ere n , maar de Corsicaa nse
Schijfron gkikker wordr geachr b ij de Cascade des
Anglais voo r re ko men.

Coluber viridifowus. Porriccio
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Er komen op her eiland twee schijftongkikkers voor,
nl. de Sardijnse (Discoglossus sardus) en de
Corsicaanse (D. monta-lentit). De Corsicaanse
Schijftongkikker komt gemiddeld gesproken op grotere hoogte voor {Hoge Mediterrane t/m Subalpine
etage) en is aangepast aan klauteren in bergbeken.
Ze hebben langere achterpoten dan de Sardijnse
Schijftongkikker. Deze laatste komt van zeeniveau
tot een stukje in de Berg etage voor en is aangepast
aan drogere, meer open gebieden. De Corsicaanse
Schijftongkikker komt waarschijnlijk sinds de Gibraltar afsluiting hier voor, de Sardijnse heeft het
eiland waarschijnlijk via de Toscaanse landbrug
bereikt. De granietkeien vormen een van de favoriete biotopen van de Tyrrheense Berghagedis. Het
bestaan van dit dier is in de praktijk gebonden aan
zonbeschenen granier. Ze kunnen ook voorkomen
in andere biotopen, maar worden daar in her algemeen door de Tyrrheense Muurhagedis (Podarcis
tiliguerta) weggeconcurreerd. Ze komen dus vrijwel
aileen voor in de Alpine etage {veel kale rotsen) en
op genoemde granietkeien in riviertjes, waarbij ze op
sommige plaatsen zelfs op zeeniveau schijnen voor re
komen. Waarschijnlijk komt de Tyrrheense
Berghagedis al vanaf her prille begin (22 miljoen
jaar geleden) op Corsica voor.
De Tyrrheense Muurhagedis is de meesr voorkomende hagedis op Corsica. In bijna aile bioropen
komen ze voor, aileen ondervinden ze in bepaalde
gebieden sterke concurrentie van de Ru'inehagedis.
Ze komen waarschijnlijk vanaf de Gibraltar afsluiting op her eiland voor.

PORTO
Op 17 augustus verhuisden we naar een camping bij
Porto. Dit stadje ligt aan de wesrkusr in een
bergachtig gebied. De camping was redelijk volgepropt met toeristen en er groeiden veel olijfbomen.
Hier kwamen zeer veel Tyrrheense Muurhagedissen
voor, zowel volwassen dieren als pasgeboren jongen.
Langs de camping liep een riviertje {Riviere de
Porto) met hierin grote granietkeien. lk realiseerde
me toen echter nog niet, dat Tyrrheense Berghagedissen in een dergelijk biotoop tot op zeeniveau
kunnen voorkomen, dus ik heb ze hier niet gezocht.
Wei vond ik een poelrje in de rivier met enkele kikkerlarven, waarschijnlijk van Schijftongkikkers. In
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de omgeving van Porto werden weer de nodige
Tyrrheense Muurhagedissen gezien, o.a. op en om
de Genuese roren aan de kust. Hier werd ook een
halfwas Geelgroene Toornslang gezien

OTA
Dit is een dorpje in de bergen ten oosren van Porto,
op 320 m hoogte. Hierlangs liep een van de beroemde Corsicaanse lange afstand wandelpaden, Mare e
Monti. Dit pad liepen we op 18 augustus in oostelijke richting. Eerst liep her pad nog door open terrein, later ging het door bosachtig gebied. Langs her
pad waren werkelijk enorme hoeveelheden
Tyrrheense Muurhagedissen te zien, in diverse
maren. Her pad kwam uiteindelijk uir bij de oevers
van de Riviere de Porto. Ook hier lagen grote granietbrokken, waar de nodige Tyrrheense Berghagedissen werden gezien, waaronder een pasgeboren
jong. Vlak langs her riviertje kwamen weer
Tyrrheense Muurhagedissen voor. Op de weg terug
kwamen we deze dieren uiteraard ook weer volop
regen. In de buurt van Ora zagen we nog een slang
wegschieten, vermoedelijk een Geelgroene Toornslang. In Ora zelf zagen we nog twee volwassen
Muurgekko's (Tarentola mauritanica), niet op een
fraaie natuursrenen muur, maar op een saaie betonnen wand langs een weg. Her was toen overigens pas
16.00 uur en vermoedelijk waren ze zich in de late
middagzon aan her opwarmen.
De Muurgekko is waarschijnlijk op diverse plaatsen
vrij recent ge'introduceerd. Ze komen vooral langs
de kust voor, met name in her noorden. Ze komen
behalve op natuurlijke rotspartijen ook op al dan
nier bewoonde huizen voor.

SUARE
Op 20 augustus gingen we naar de volgende camping, nabij Suare. Her was een droge, stoffige camping in de vlakte van Calvi, gelegen in een landbouw
gebied. In de directe omgeving werden aileen enkele Tyrrheense Muurhagedissen gezien. Er was een
droge bedding van de rivier La Figarella in de buurt,
maar daar werd niets bijzonders gezien. Vanuir de
camping ondernamen we een dagtochr naar her
Foret de Bonifaru.
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FORET DE BONIFATU
Dir is een dichr bebosr gebied in de Hoge
Medirerrane- en Berg erage. Op 21 augustus zijn we
de wandeling begonnen bij her Maison Forest de
Bonifaru, waar de asfalrweg eindigde. Hier liep een
afrakking van de Mare e Monri wandelrochr, die we
naar her zuiden volgden. Bergop kwamen we weer
de nodige Tyrrheense Muurhagedissen regen. Ook
zagen we een zeer klein, effen grijs hagedisje met
ruwe beschubbing. Dir was een jonge Tyrrheense
Kielhagedis (Aigyroides fltzingen). Her pad kruiste
op een bepaald punt een stroompje. De hierin liggende grore granierblokken nodigden weer uir rot
her zoeken naar Tyrrheense Berghagedissen, die dan
ook spoedig gevonden werden, o.a. een pasgeboren
exemplaar. Nog weer hager op de berg werd weer
een Tyrrheense Kielhagedis gezien, ditmaal een effen
bruin exemplaar. Beide dieren werden gevonden op
een overschaduwd bospad tussen naaldbomen, ze
waren zeer schuw en snel. Op de terugweg, nabij de
parkeerplaats, liep op een breed steenslag pad nog
een jong, bruin exemplaar. Deze wist door zijn
ongelukkige biotoopkeuze niet te onrsnappen en
kon dus geforografeerd worden.
De Tyrrheense Kielhagedis is een schuwe, weinig
geziene hagedis. Tach schijnen ze wijd verspreid
voor te komen. Ze Ieven in halfbeschaduwde
milieus. Ze zijn makkelijk te verwarren mer jonge
Tyrrheense Muurhagedissen of Berghagedissen,
maar vallen vooral op door hun effen uiterlijk, dit
i.t.t. her gevlekte uirerlijk van die andere hagedissen.
Her is onzeker wanneer deze soorr her eiland heeft
bereikt, maar dit is vermoedelijk voor de komst van
de mens gebeurd.

gezien her biotoop waarschijnlijk een Sardijnse.
Oak vond ik 's morgens in de WC nog een pasgeboren Muurgekko. In de omgeving werden vrijwel
aileen Rurnehagedissen gezien, aileen op de srenen
bedding van de (vrijwel droge) Fiume di Regina
vond ik nog rwee Tyrrheense Muurhagedissen. Ook
onrdekre ik daar, in een achrergebleven poel water,
enkele rienrallen Groene Kikkers.
De hier beschreven popularie Rurnehagedissen is
van oorsprong geinrroduceerd in Basria en heefr
vandaar uir zijn rerrein srerk uirgebreid langs de kusr
naar west en zuid en landinwaarts richring Corte. In
zijn verspreidingsgebied heeft hij de Tyrrheense
Muurhagedis verdrongen naar de rorsachrige
milieus.

HAUT ASCO
Op 23 augustus reden we naar Haut Asco, om daar
een stuk langs de GR 20 richring Col Perdu re lopen. Haur Asco is een skicenrrum op 1422 m hoogte en we liepen vcrder rot een hoogre van 2183 m,
van Berg erage rot Alpine etage dus. Aileen nabij her
skicenrrum kwamen nog enkele naaldbomen voor,
hogerop werd her rerrein steeds meer open en kaal.
Her eerste gedeelre kwamen nog volop jonge en volwassen Tyrrheense Muurhagedissen voor, maar
naarmare her rerrein kaler werd reduceerde her aanral rot nul. Echt in de Alpine erage, vlak bij de Col,
russen prakrisch onbegroeide rorsen werden rwee
volwassen Tyrrheense Berghagedissen gezien. We
zijn doorgeklommen tor aan de Col om her uirzichr
over de Cirque de Ia Solitude re bewonderen.
Hierna daalden we her pad in omgekeerde richring
weer af, waarbij we onze waarnemingen ook weer in
omgekeerde volgorde konden doen.

ALERIA

LOZARI
Op 22 augustus stonden we op een camping nabij
Lozari, aan de noordkusr. Her was vrij vlak rerrein
mer veel srapelmuurtjes. Op de camping kwamen
voornamelijk Ru"inehagedissen voor, hoewel op de
srapelmuurrjes ook een enkele Tyrrheense Muurhagedis werd gezien. Verder vonden mijn dochrers
in her zwembad nog een halfwas Schijfrongkikker,
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Op 24 augustus kwamrn we aan op onze volgende
camping, in Aleria. Her was een vlakke, nierszeggende camping aan her strand van de oosrkusr,
begroeid met Eucalyptusbomen. Op en om de camping werden regelmatig Ru"inehagedissen gezien.
Een leuke bijkomsrigheid van de camping was her
druppelbevloei"ingssysreem voor de bomen; plaarselijk onrsronden kleine plasjes water, waar om en in
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Podarcis siCilia campestris, man. Sainre-Lucie de Porro-Vecch io
vele jonge G roene Kikkers en Groene Padden (Bufo
viriclis) werden gevo nden. Bovendie n bleken op de
mid ge rgo lfbaan 's avonds zeer vee l volwassen
Groe ne Padde n ro nd re huppen , di e vermoedelijk
op de door de la mpen aangerrokken insekren
afkwa men. In de omgeving bevonden zich enkele
era ngs (kusrmeren), hier is nog revergeefs gezoch r
naar de Europese Moerasschildpad (Emys orbicularis) en de Corsicaanse Ringslang (Natrix 11atrix

corsa).
D e Groene Pad is vermoeclelijk door de me ns gc"lnrroduceerd. Ze komen eigenl ijk aileen in d e kusrgebieden voo r, waar ze zich graag onder srenen of in
zane! vcrsroppen.

COL D E VERDE
Op 25 augusrus rrokke n we lan d inwaarrs naar de
Co l de Verde, een bergpas ( 1289 m) waa r ook de
GR 20 langs komr (Berg erage dus). Her rerrein was
bebosr mer plaarselijk een war mcer open karakrer.
H er was koucl , her waaide e n her morregencle. Waarschij nlijk daarom hebben we h ier n iers gevonden ,
hoewel h er rcrrein re n m insre voor Tyrrheensc
M uurhagedissen gesch ikr leek.

SAINTE-LUCIE
CHIO

DE

PORTO-VEC-

O p 26 augustus kampeerde n we op een campi ng bij

Archaeolacerra bedriagae, jong. Riviere de Porro
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Euproctus montnnus. Rau de Casale

Sainre- Lucie de Porro-Vecch io, een dorpj e nabij de
oosrkusr, o ngeveer 15 km ren noorden va n PorroVecchio, in de Lage Medi rerrane erage.
Her was een rusrige, vbkke ca mping, m er vee! srapelmuurrjes en kurkeike n, o ngeveer 10 km van de

kusr. Op de camping werden zeer veel Tyrrheense
M uurh agedissen gezien. Een van mijn kinderen zag
nog een jonge slang. In her do rp -u1.g ik op een muurrje een pasgeboren en een volwasscn Ru"inehagedis.
Op hcrzelfd e muurrje zag ik larer ook nog een vol-

Podnrcis tiliguertn, vrouw. Cascade des Anglais
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wassen Geelgroene Toornslang. Her muurtje bevond
zich midden in her dorp, langs een drukke autoweg.
In een slootje naast de camping werden nog tientallen Groene Kikkers gezien.
Volgens de verspreidingsgids kwamen Ru"inehagedissen hier (nog) niet voor. Er is weliswaar in de
haven van Porto-Vecchio nog een kleine, van de
omgeving ge"isoleerde populatie, maar waarschijnlijker is her, dar de hier gevonden dieren bij de populatie van Bastia horen en dus in hun opmars langs de
kust naar her zuiden tot dit dorp zijn doorgedrongen. Ze hebben echter duidelijk nog niet hun dominante positie in dit biotoop ingenomen, er komen
nog te veel Tyrrheense Muurhagedissen voor.

CONCA
Onze eerste excursie vanuit deze camping, op 27
augustus, ging naar Conca, waar we her begin van
de GR 20 wilden lopen. Hier was ik in juli 1979
ook al geweest en ik wist dar op ongeveer twee uur
lopen langs de route zich een paar prachtige poelen
bevonden in de Rau de Casale. Hier had ik toen veel
volwassen Corsicaanse Beeksalamanders (Euproctus
montanus) en Schijftongkikkers (toen was aileen de
D. sardus bekend, D. montalentii is pas in 1984
beschreven} gevonden. Onderweg zagen we natuurlijk tientaiien Tyrrheense Muurhagedissen. Ook
zagen we nog een volwassen Geelgroene Toornslang
en in een stukje naaldbos zowaar een Tyrrheense
Kielhagedis. Her terrein is vrij open, m.n. na de eerste col (Bocca d'Usciolu) omdat daar enige jaren
geleden een flinke brand heeft gewoed. De situatie
bij de poelen was hetzelfde als in 1979, zij her, dar
we nu aileen larven en een pas gemetamorfoseerd
jong van de Corsicaanse Beeksalamander vonden. Er
waren verder volop larven en volwassen Schijftongkikkers aanwezig. De volwassen dieren werden aile
geYdentificeerd als Corsicaanse Schijftongkikkers.
Hun typische schuilplaatsen waren hoiietjes en rotsspleetjes net hoven de waterlijn. SrroomafWaarts van
de poelen was een beekje met granietkeien, hierop
werden natuurlijk weer Tyrrheense Berghagedissen
gevonden. Op de terugweg naar Conca werd, naast
de onvermijdelijke Tyrrheense Muurhagedissen,
nabij her dorp ook nog een jonge Geelgroene
Toornslang gezien.
De Corsicaanse Beeksalarnander komt verspreid
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over her hele eiland voor, maar vooral in de heldere
bergbeken. Ze houden niet van modder en hogere
temperaturen. Ze komen al 22 miljoen jaar op
Corsica voor, waarbij er aileen incidentele uitwisseling van genen is geweest met de voorouders van de
nauwverwante Sardijnse Beeksalamander (Euproctus
platycephalus). Overigens komt er in de Pyreneeen
nog een verwante soort voor, Euproctus asper.

COL DE BAVELLA
Op 28 augustus gingen we naar de Col de Bavella
(1218 m), van waaruit we een wandelrocht naar de
Trou de Bombe maakten. Een deels bebost terrein
in de Berg etage. De rotsige, open plekken werden
bewoond door Tyrrheense Muurhagedissen. Nabij
de Trou de Bombe, vond ik daarnaast ook nog een
pasgeboren Tyrrheense Berghagedis. Her terrein was
hier rotsachtig en vrij kaal.

PINARELLU
Op 29 augustus srond in Pinarellu, een dagje strand
op her programma, dar wil zeggen, voor vrouw en
kinderen, want ik wilde de kleine strandmeertjes in
de omgeving bekijken. Allereerst zag ik Tyrrheense
Muurhagedissen op muurtjes aan her strand. In her
meertje pal ten zuiden van Pinareiiu vond ik Groene
Kikkers. Her meertje lag in een moerassig gebied,
hier heb ik ook nog war rondgestruind. Enige
moment van opwinding was roen ik een groep boos
kijkende Wilde Zwijnen tegenkwam. Ik besloot
toen maar tot een stille aftocht. lk ben nog iets verder gelopen naar her meertje Padulatu. Afgezien van
een groep Grote Zilverreigers (Egretta alba), vond ik
in dit deels opgedroogde meertje weinig opwindends.

PARMENTILE
Op 30 augustus streken we neer op een camping bij
Parmentile, iets ten noorden van Bonifacio aan de
zuidpunt van her eiland.
Her was een heuvelachtige srreek, kalksteen in
plaats van graniet zoals in de rest van Corsica, met
veel Groene Eiken en zeer fraaie stapelmuurtjes.
Hier werden aileen Sardijnse Ru"inehagedissen
(Podarcis sicula cettiz) gezien. In de streek zouden
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ook relarief veel Tyrrheense Kielhagedissen en
Europese Tjirjaks (Hemidactylus turcicus) voorkomen, maar die zijn hier nier gezien.
De Sardijnse Ru"inehagedis is in de vorige eeuw ge"inrroduceerd in Bonifacio. Sindsdien is hij aaneen
niersonrLiende opmars in de omgeving begonnen.
In regensrelling rot de andere ondersoorr van de
Ru"inehagedis (P. sicu/a campestris), maakr dir dier in
aile milieus korre menen mer de Tyrrheense
Muurhagedis. Op zich is dar vreemd, omdar beide
dieren op Sardinie wei naasr elkaar voorkomen. De
Sardijnse Rurnehagedis is behoorlijk schuw en moeilijk re benaderen.

CAPO PERTUSATO
Dir is de uirersre zuidpunr van Corsica, waar we op
31 augustus naar roe gingen. Hier zagen op de berghelling, nabij de vuunoren, diverse Sardijnse
Ru"inehagedissen. Deze waren exrreem schuw en zo
goed als nier re forograferen. Lacer op de dag zijn we
nog war verder naar her oosren gereden, naar de
Pointe de Sperono. Ook hier zagen we enkele zeer
schuwe Sardijnse Ru"inehagedissen. Vanuir beide
plekken was Sardinie re zien.

PORTIGLIOLO
Op I september arriveerden we op een camping
nabij Porrigliolo, zo'n 5 km ten zuiden van
Propriano. Dir was een vrij nieuwe camping nabij de
kusr in heuvelachrig rerrein, vrij kaal mer aileen
jonge boompjes. Op en rond her rerrein waren de
onvermijdelijke Tyrrheense Muurhagedissen re vinden. Verder hing er rond onze rem vaak een kat
rond, die ons verrasre mer de vangsr van een pasgeboren Geelgroene Toornslang. Gelukkig was dir
laatste dier ongedeerd gebleven. Vlak achrer her
strand was een deels droge rivierarm van de U
Rizzanese. Hier, maar ook in de hoofdsrroom zelf
heb ik uirgebreid maar tevergeefs gezochr naar de
Europese Moerasschildpad.

ALIGNEMENTS
Op 2 september een dagje culruur. In Corsica zijn
veel megalirhische monumenten, zo ook in her zuidwesren. Wij bezochren vele menhirs (Alignemenrs
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de Pagliaju, de Sranrari en de Renaju) en de Dolmen
de Fonranaccia. De srreek was deels wijnbouwgebied, deels weidegebied. Her plezierige van de
monumenren is, dar ze van steen zijn en dus door de
Tyrrheense Muurhagedissen als geschikre onder
grond worden gezien. Deze komen hier dan ook ralrijk voor. Ook werden er bidsprinkhanen gevonden.

PORTICCIO
Op 3 september waren we weer rerug op de eersre
camping. Nog steeds kwamen overal Ru"inehagedissen voor, evenals Groene Kikkers. De Geelgroene
Toornslang heb ik niet meer gezien. Wei werd nog
een schijfrongkikker gezien, maar deze kon niet
worden gevangen en dus nier op naam worden
gebrachr.
Van hieruit reisden we de volgende dag naar her
vliegveld van Ajaccio en vervolgens weer naar huis.

TENS LOTTE
Zoals meestal neem je je voor op vakanrie aile reprielen- en amfibieensoorren uir die srreek re zien,
maar dar lukr in her algemeen niet. Zo zijn er nog
een aanral soorren op mijn verlanglijst blijven staan.
De Europese Moerasschildpad, de Corsicaanse
Ringslang, de Sardijnse Boomkikker (Hyla sarda) en
de Corsicaanse Vuursalamander (Sa/amandra sa/amandra corsica) zijn door mij niet, maar door diverse anderen wei gezien (Ferwerda, Vos, v/d Woude
pers. med.). De Europese Tjirjak wordt maar zelden
gezien en komt ook maar sporadisch voor. Een zeer
algemene, maar weinig geziene gekko is de Europese
(Phyllodactylus
europaeus).
Bladvingergekko
Hiervoor moeren echter 's naches steile rotswanden
worden afgespeurd, iets waar ik noch de apparatuur,
noch de ambirie voor had. De Griekse Landschildpad ( Testudo hermanm) is waarschijnlijk moeilijk,
maar niet onmogelijk op te sporen.
De verspreidingsgids geeft echter voor deze soon
(met opzer) zeer summiere gegevens over zijn voorkomen. De beide zeeschildpadden, de Onechte
Karerschildpad (Caretta caretta) en de Lederschildpad (Dermochelys coriacea), worden buirengewoon
zelden gezien en dan nog aileen in de netten van vissers.
Concluderend kan ik niettemin zeggen: een schitterend eiland, waar je niet gauw uirgekeken raakt.
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and Dermochelys coriacea, that inhabit other parts of
Europe as well.
Several species of lizards are in a more or less fierce
competition with each other. A. bedriagae for
instance is pushed to high altitude, bare rock and
granite boulders in little streams, by P. tiliguerta.
P. sicula campestris is successful in flat terrain, leaving
only walls of stacked stones toP. tiliguerta. P. s. cettii
doesn't even leave this habitat toP. tiliguerta. As for
now P. sicula is restricted mainly to coastal areas, leaving the better part of Corsica to P. tiliguerta.
D. sardus and D. montalentii are only recently recognised as different species. D. montalentii is endemic
to Corsica, whereas D. sardus is known too from
Sardinia. D. montalentii is living in high altitudes,
especially in clear mountain-streams, D. sardus in
lower altitudes and has a less specialised preference
for its habitat.
Corsica is a very interesting island from a herpetological point of view.

Coluber viridif/avus, Emys orbicularis, Caretta caretta

REPTILES AND AMPHIBIANS OF
CORSICA
The author describes a herpetological vacation on
Corsica. It is an island with lots of different habitats,
where reptiles and amphibians are abundant. Several
(sub)species are endemic to Corsica or to both
Corsica and Sardinia, for instance Archaeolacerta

bedriagae, Podarcis tiliguerta, Algyroides fitzingeri,
Discoglossus montalemii, D. sardus, Hyla sarda,
Euproctus montanus, Salamandra salamandra corsica
and Natrix natrix corsa. Several others are probably
introduced by men, for instance Podarcis sicula campestris (in Ajaccio, Porro-Vecchio and Basria), P. s.
cettii (in Bonifacio), Tarentola mauritanica, Rana
esculenta, Bufo viridis and Testudo hermanni. Corsica
and Sardinia are part of the natural distribution

J.P. ter Borg
Nieuwemeerdijk 253
1171 NP Badhoevedorp
Foro's van de auteur

BOUW PALUDARIUM
door
H. Slotboom
Pr. Irenelaan 52, 3832 CD Leusden
De volgende tekst is een beschrijving van de bouw
van een paludarium met een gesloten systeem voor
her water gedeelte dar voor meerdere functies kan
worden aangewend.
De maten zijn willekeurig, elke andere maar of vorm
kan worden gemaakt met hetzelfde systeem.
Her principe is een waterreservoir onder de bodemgrond in her paludarium.
Her waterreservoir zorgt voor her water dar benodigd is voor een eventueel te maken waterval, maar
is tegelijkertijd her watergedeelte (vijvertje) in her
paludarium. Her kan tevens dienen voor her
bevochtigen van b.v. de achterwand. {extra pompje)
Her voordeel is dar condenswater en eventueel
ander water dar, waar dan ook op de bodem terecht
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komt, als her ware net als in de natuur, door de
bodem zakt.
Hierdoor wordt her probleem van her hevelen van
water naar een landgedeelte en her op den duur stinken van die bodemgrond voorkomen
Op her lijmen van her paludarium ga ik in dit
schrijven niet verder in.
Bij dit paludarium is de gehele voorruit schuifbaar
en derhalve volledig uitneembaar.
Wanneer de vorm is vastgesteld, elke vorm is
natuurlijk mogelijk, kan de bak in elkaar worden
gelijmd.
Hierna volgen war aanwijzingen en rips die war verder ingaan op diverse systemen die in dit paludarium zijn verwerkt.
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