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Dit artikel geeft een beknopte beschrij-

ving van waargenomen reptielen, amfi-

bieën, schorpioenen, duizendpoten 

en spinnen tijdens een korte vakantie 

in Turkije in mei 2004. De vakantie is 

doorgebracht in het plaatsje Kiris ten 

zuiden van Kemer op ongeveer 50 km 

afstand van Antalya.

Kiris is een relatief �leine stad die, zoals 
inmiddels voor veel plaatsen in Tur�ije 
geldt, voornamelij� is geri�ht op de toeris-

tenindustrie. Dire�t aan de �ust is een flin� aantal 
luxe hotels verrezen om aan die doelstelling vorm 
te geven. Voor Kiris betreft dit een betre��elij� 
re�ente ontwi��eling zodat ongerepte natuur nog 
binnen loopafstand ligt.
De �uststroo� nabij Kiris is vrij smal en loopt, 
naar zee toe, uit in zand- en �iezelstranden. Dire�t 
a�hter de bebouwde �uststroo� liggen verspreid 
en�ele boerderijen, omgeven door boomgaarden en 
groentetuinen, veelal van �leins�halig niveau. Het 
a�hterland wordt gevormd door uitgestre�te berg-
gebieden waarvan de begroeiing veelal uit naaldbo-
men bestaat, deels ge�ombineerd met of afgewisseld 
door (di�hte) strui�begroeiing.

Klimaatgegevens
Het was vrij vroeg in het voorjaar en van overma-
tige hitte nabij Kiris was nog geen spra�e. Tijdens 
de va�antie bedroeg de gemiddelde temperatuur 
overdag ongeveer 22°C, met als uitersten ongeveer 
17°C in de avond en na�ht en plaatselij� tot 28°C 
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overdag. In�identeel was spra�e van �ortstondige 
li�hte regenval of li�hte bewol�ing, in het laatste 
geval veelal gedurende de o�htend.
Zo vroeg in het voorjaar was de bodem nog 
betre��elij� vo�htig, met name onder de, over het 
algemeen rij�elij� voor�omende, platte stenen en 
�eien die tijdens het zoe�wer� zoveel mogelij� zijn 
ge�eerd om te zien of er iets onder aanwezig was.

Waarnemingen
Tijdens de va�antie zijn wandelingen gemaa�t in 
Kiris en omgeving. Voorts zijn diverse ex�ursies 
ondernomen, onder meer naar het binnenland en 
naar lo�aties zoals Ol�mpos, Chimaera en Phaselis. 
Het grootste deel van de waarnemingen is gedaan 
nabij of ter plaatse van bovengenoemde lo�aties.
Wij hebben vastgesteld dat het deel van Tur�ije waar 
wij de va�antie hebben doorgebra�ht, oo� binnen 
stedelij� gebied, betre��elij� rij� is aan reptielen. 
Zo zijn al tijdens de busrit vanaf het vliegveld in 
Antal�a naar Kiris in een relatief brede afvoergoot 
met wat begroeiing midden in de stad vanuit de bus 
drie moerass�hildpadden waargenomen. Nadat we 
bij onze bestemming waren gearriveerd zijn tijdens 

�orte inspe�tieto�hten in Kiris op diverse plaatsen 
langs de hoofdroute moerass�hildpadden, hagedis-
sen en amfibieën waargenomen. In de tuin van het 
hotel vertoefden eveneens hagedissen. In een ter 
plaatse aanwezige vijver waren �i��ers aanwezig.
De grootste di�htheid van waarnemingen is vast-
gesteld net buiten Kemer tijdens een gezamenlij�e 
zoe�to�ht van ongeveer anderhalf uur op de hel-
lingen van een aantal relatief lage heuvels. De hel-
lingen waren begroeid met naaldbomen en, met 
name op de lagere delen, was vrij di�ht strui�gewas 
aanwezig. In dat strui�gewas was spra�e van open 
ple��en. Voorts stonden de naaldbomen niet overal 
di�ht op el�aar zodat het zonli�ht het grondopper-
vla� op diverse plaatsen �on berei�en.
Na deze algemene inleiding volgt hieronder een 
bes�hrijving van alle waarnemingen die tijdens de 
va�antie zijn gedaan, wat betreft reptielen en amfi-
bieën gerangs�hi�t naar lo�atie en biotoop.

Omgeving hotel
Rond het hotel�omplex zijn veel betonnen of 
stenen muurtjes aanwezig. Tot onze verrassing ont-
de�ten we Lacerta laevis laevis, die volgens de ons 
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be�ende literatuurgegevens in dit deel van Tur�ije 
niet zou moeten voor�omen. In de hoteltuin zijn 
vers�hillende rotsen ter de�oratie neergelegd. Oo� 
hier blee� Lacerta laevis laevis te vertoeven, evenals 
Laudakia stellio. Ge��o’s zijn nabij het hotel niet 
aangetroffen. Mogelij� was het voor deze dieren ‘s 
avonds en ‘s na�hts nog te �oud. 
Het gebied rond de hotels werd voornamelij� 
ingenomen  door braa�liggende terreinen, afwate-
rings�analen, tuinen en boomgaarden. Bij de daar 
aanwezige muurtjes is Lacerta laevis laevis eveneens 
te vinden. Laudakia stellio blij�t in deze omgeving 
voor�eur te hebben voor rotsblo��en. In en nabij 
afwaterings�analen zijn de Kleinaziatis�he groene 
�i��er (Rana bedriagae) en de Bal�anbee�s�hildpad 
(Mauremys rivulata) waargenomen.

Heuvels nabij Kiris
De heuvels nabij Kiris zijn met dennen begroeid. 
Binnen die dennenbegroeiing zijn tal van open 
ple��en aanwezig. Onder stenen zijn vrij gema�-
�elij� de Wormslang (Typhlops vermicularis) en 
de Anatolis�he wormhagedis (Blanus strauchi) te 
vinden. Onze veelvuldige waarnemingen van beide 
soorten zijn een bevestiging van ons be�ende lite-
ratuurgegevens dat de �ans op waarneming van 
laatstgenoemde soorten in het voorjaar het grootst 
is. In de zomer, als het veel droger is �ruipen de 
dieren dieper de grond in en is �ans op waarneming 

beduidend geringer. 
De Wormslang is op het hoger gelegen en meer 
open en droger deel van de door ons bezo�hte 
heuvels te vinden, terwijl de Anatolis�he worm-
hagedis meer aan de voet, in het bes�haduwde en 
vo�htiger deel is aangetroffen. Eirenis levantinus 
(Dwergslang), wel�e hier volgens de verspreidings-
�aarten niet voor hoort te �omen, is onder een 
steen gevonden  gevonden en gedetermineerd door 
degene die de soort bes�hreven heeft (in 1993 door 
Josef Schmidtler). De enige ge��osoort, die we 
tijdens de va�antie aantroffen, was Cyrtopodion kot-
schyi  (Egeïs�he naa�tvingerge��o), eveneens onder 
een steen. Het betrof een juveniel exemplaar dat 
vrij snel wist te ontsnappen. 
Hier en daar s�hoot een Johanniss�in� (Ablepharus 
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kitaibelii) voor onze voeten weg. De Rode toorn-
slang (Coluber rubriceps) is eveneens in deze biotoop 
gevonden. Een jong exemplaar van de Gewone pad 
(Bufo bufo) vonden we in een vrijwel droogstaande 
bedding van een bee�je. Verder foerageerden hier 
vrij veel Moorse lands�hildpadden (Testudo grae-
ca). 
Van de s�horpioenen zijn Iurus dufoureius, de 
Valse weduwe (Steatodea paykulliana), die net zo 
giftig is als de Zwarte weduwe en dus potentieel 
gevaarlij�, en Scolopendra cingulata (duizendpoot), 
die eveneens potentieel gevaarlij� is, onder stenen 
aangetroffen. Andere opvallende spinnen zoals de 
Vuurspringer (Philaeus chrysops) en de Blin�ende 
�rabspin (Synaema globosum) waren hier veelvuldig 
te vinden.

Bergen bij Kuzdere 
In de bergen van Kuzdere hebben wij gebie-
den bezo�ht die op ongeveer 1000-1500 meter 
boven de zeespiegel lagen. Pra�htige ravijnen en 
snelstromende be�en doorsnijden het gebied. De 
aanwezige hellingen waren, soms spaarzaam, soms 
weelderig, begroeid met weiden en bossen. Op rots-
partijen waren zonnende Lacerta oertzeni pelasgiana 
waar te nemen.
Op een pad bergopwaarts �ron�elde in de s�haduw 
een dwergslang (Eirenis modestus). In een berg-
weide hieraan grenzend is een foeragerende Moorse 
lands�hildpad (Testudo graeca) waargenomen. De 
aanwezigheid van Hardoen (Laudakia stellio) is op 
een rotspartij vastgesteld.

Olympos
Op rotsen en droge ta��en is Lacerta oertzeni pelas-
giana waargenomen. Rond de ter plaatse aanwezige 
ruïnes uit de Grie�se oudheid waren vers�hillende 
Moorse lands�hildpadden (Testudo graeca) aan het 
fourageren. Een opvallende plantenvers�hijning 
in deze omgeving betrof een pra�htige arons�el� 
(Dracunculus vulgaris of arendswortel). Voorts ble-
�en or�hideeën zoals lange tongor�his (Serapias 
vomeracea) en heilige or�his (Orchis sancta) aan-
wezig.

Phaselis
Phaselis is een Romeinse ruïnestad die pal aan zee 
gelegen is. Het tijdstip van de dag en de warmte 
(rond het begin van de middag) zijn waars�hijnlij� 
de reden geweest dat geen hagedissen zijn waarge-
nomen.
Op het strand is onder een steen de s�horpioenen-
soort Semibuthus gibbosus aangetroffen evenals een 
vrouwelij� exemplaar van de lentevuurspin (Eresus 
sandaliatus). In een groot zoet- of bra�watermeer 
lagen op een plan� waters�hildpadden te zonnen. 
Doordat ze vrij snel het water invlu�htten �on de 
soort niet nader worden gedetermineerd. Bij het in 
de ruïnestad aanwezige theater bloeiden een aantal 
exemplaren van de Hommelophr�s, Ophrys holose-
ricea (fuciflora).
Op de terugweg van Phaselis naar Kiris was een 
lands�hildpad (niet gedetermineerd) bezig met het 
overste�en van de asfaltweg. Voordat we zelf �on-
den ingrijpen stopte een automobilist om het dier 
aan de �ant te zetten.

Chimaera
Chimaera is de laatste lo�atie waar tijdens de va�an-
tie geregeld waarnemingen zijn gedaan. Het is een 
plaats die al in de Grie�se ges�hiedenis be�end 
stond vanwege het feit dat gassen vanaf grote diepte 
uit de bodem omhoog�omen en aan het maaiveld 
tot ontbranding �omen.
Bij een bee�je aan de voet van de heuvel, op de 
top waarvan het betreffende fenomeen �an wor-
den waargenomen werd een bruine vorm van de 
Kleinaziatis�he groene �i��er (Rana bedriagae) 
aangetroffen. Heuvelopwaarts zijn vers�heidene 
zonnende exemplaren Lacerta oertzeni pelasgiana 
opgemer�t.
Op bijgaande foto (pagina 32) is te zien hoe de hel-
lingen nabij Chimaera waren begroeid.

Eirenis modestis
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Myra
Wat betreft M�ra was één waarneming opvallend. 
Midden in de stad op een vrij dru��e par�eerplaats 
liep een volwassen lands�hildpad (Testudo graeca). 
Het dier is door en�ele aanwezige bus�hauffeurs 
veilig gesteld. Gezien de afwezigheid van tuinen of 
groen in de dire�te nabijheid moet het dier een vrij 
grote afstand zonder ongelu��en hebben afgelegd.

Conclusies
Vastgesteld �an worden dat de reis naar Kiris in 
vele opzi�hten volledig geslaagd was. Uit het arti�el 
blij�t dat het gebied rond Kiris rij� is aan diverse 
dier- en plantensoorten. Wat tevens is opgevallen 

is dat bes�hi�bare verspreidingsgegevens van rep-
tielen in dit gebied in een aantal gevallen mogelij� 
niet volledig zijn en derhalve dienen te worden 
aangevuld.
Of het voor�omen van niet verwa�hte reptielen-
soorten nabij Kiris dient te worden ver�laard vanuit 
het perspe�tief van natuurlij�e verspreiding of dat 
het een indire�t/dire�t gevolg is van menselij� han-
delen is welli�ht stof voor een ander arti�el.
In bijgaande lijsten is een samenvattend overzi�ht 
gegeven van alle waarnemingen die tijdens de 
va�antie zijn gedaan. A�hter de soortnaam is aan-
gegeven hoeveel exemplaren (bij benadering) zijn 
waargenomen.
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Waargenomen reptielen, amfibieën, schorpioenen, spinnen en duizendpoten

 Soort Voorkomen

Hagedissen Cyrtopodion kotschyi, Egeïs�he naa�tvingerge��o (1x) Heuvels omgeving Kiris
 Laudakia stellio, Hardoen (10x) Kust Kiris, bergen Kuzdere
 Ablepharus kitaibelii, Johanness�in� (8x) Heuvels omgeving Kiris
 Lacerta laevis laevis (ruim 50x) Kiris
 Lacerta oertzeni pelasgiana (10x) Kuzdere, Ol�mpos,  

Chimaera
Wormhagedissen Blanus strauchi, Anatolis�he wormhagedis (8x) Heuvels omgeving Kiris
S�hildpadden Mauremys rivulata, Bal�an bee�s�hildpad (ruim 15x) Afwatering Kiris
 Testudo graeca, Moorse lands�hildpad (ruim 15x) Heuvels omgeving Kiris, 

Ol�mpos, Autoweg, 
Centrum M�ra

Slangen Coluber rubriceps, Rode toornslang (1x) Heuvels omgeving Kiris
 Eirenis levantinus (1x) Heuvels omgeving Kiris
 Eirenis modestus, Ring�opdwergslang (1x) Bergen Kuzdere
 Typhlops vermicularis, Wormslang (5x) Heuvels omgeving Kiris
Ki��ers/padden Rana bedriagae, Kleinaziatis�he groene �i��er (15x) Afwatering Kiris, Chimaera
 Bufo bufo, Gewone pad (1x) Heuvels omgeving Kiris
S�horpioenen Iurus dufoureius (2x) Heuvels omgeving Kiris
 Semibuthus gibbosus (1x) Phaselis, strand
Spinnen Eresus sandaliatus, Lentevuurspin (1x) Phaselis, strand
 Philaeus chrysops, Vuurspringer (10x) Heuvels omgeving Kiris
 Steatodea paykulliana, Valse weduwe (1x) Heuvels omgeving Kiris
 Synaema globosum, Blin�ende �rabspin (10x) Heuvels omgeving Kiris
Duizendpoten Cryptops spe�ies (2x) Heuvels omgeving Kiris
 Necrophloeophagus longicornis (3x) Heuvels omgeving Kiris
 Scolopendra cingulata (3x) Heuvels omgeving Kiris
 Scutigera coleoptera (1x)  Heuvels omgeving Kiris

s u m m a r y

Herpetological and other interesting observations in Turkey
The authors made some observations on reptiles, amphibians and arthropods during a trip in Ma� 
2004, near Kiris.
Close to the �oast there are a lot of developments aimed at tourism, li�e the �onstru�tion of  luxur� 
hotels. However within wal�ing-distan�e there are still more natural areas to be found, for instan�e 
mountainous areas with pine-forests and shrubs.
Observations were made in the hills near Kiris, at de mountains near Kuzdere, at Ol�mpos, Chimaera, 
M�ra and Phaselis. Spring proved to be a good time to loo� for animals. In the annexed table �an be 
seen whi�h animals were observed at whi�h lo�ation.
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