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De reptielen en amfibieen op Samos 

INLEIDING 
In bet voorjaar van 1989 heb ik samen 
met mijn vriendin twee weken (van 20 
april tot en met 4 mei) doorgebracht 
op bet Griekse eiland Samos. Tijdens 
deze vakantie hebben we een groot aan
tal reptielen en amfibieen gezien, waar
onder twee soorten die voorheen niet 
van Samos bekend waren. Dit was een 
reden om dit artikel te schrijven. Het 
publiceren van vakantiewaarnemingen 
kan bijdragen tot een grotere kennis 
van de verspreiding van reptielen en 
amfibieen. Het Egelsche gebied is her
petologisch gezien juist zo interessant 
omdat een aantal soorten bier de grens 
van hun verspreidingsgebied bereiken. 
Een aantal Aziatische slangesoorten 
bijvoorbeeld hebben in Turkije hun 
westelijkste populaties. Sommige van 
deze soorten hebben zich ook op be
paalde Egelsche eilanden weten te ves
tigen. Een voorbeeld hiervan is de op 
Samos voorkomende Eirenis modestus, 
de Maskerdwergslang. 

SAM OS 
Samos behoort tot de eilandengroep 
van de oostelijke Sporaden en ligt op 
slechts 2 km afstand van de Turkse kust. 
Het eiland is ongeveer 50 km lang en de 
breedte is maximaal 20 km; de opper
vlakte bedraagt 476 km2

• In bet voor
jaar is bet eiland prachtig groen en staan 
er overal talloze planten in bloei. Klap
rozen kleuren hele veldjes rood. Er is op 
Samos veel bos te vinden, en hele delen 
van bet eiland zijn bedekt met een ma
quisachtige begroeiing (veel lage, 
meestal doornige struikjes en kruiden). 
Het eiland is vrij bergachtig met als 
hoogste top de Vigla (1435 m). De beken 
op Samos bevatten aileen in bet voor
jaar water. Tijdens ons verblijf op bet 

eiland was de Imvrasos (een van de gro
tere beken) reeds grotendeels opge
droogd. 

WAARNEMINGEN 
Het gebied tussen Ireon en Psili Ammos 
is redelijk goed geYnventariseerd. Het is 
bet meest vlakke en gecultiveerde deel 
van bet eiland. We hebben bijzonder 
veel gezocht in de directe omgeving van 
Pythagorion (onze vaste verblijfplaats) 
en bij de beken (zie kaartje met vind
plaatsen). Het bergachtige midden van 
bet eiland bezochten we slechts een
maal (ten noordoosten van Mytilini). 
Aan de noordkust zochten we slechts 
eenmaal gedurende enkele uren (nabij 
Agios Konstantinos), tijdens een rond
rit met een brommertje over bet eiland. 
Het is dus duidelijk dat we niet bet hele 
eiland hebben onderzocht. 

AMFIBIE~N 
WERNER (1938) noemt voor Samos drie 
soorten amfibieen, te weten de Grote 
groene kikker (Rana ridibunda), de 
Gewone pad (Bufo bufo) en de Groene 
pad (B. viridis). Van de eerste soort 
hebben we zowel volwassen exemplaren 
als larven gevonden. Verder zag ik in 
opgedroogde poelen van de Mitilinon 
Chisios (vindplaats nr. 3) grote aan
tallen larven, die zeker geen Rana ridi
bunda waren. De larven behoorden 
waarschijnlijk tot een van twee Bufo
soorten (of tot beide ); we hebben ze ech
ter niet nader gedetermineerd. R. ridi
bunda, de Grote groene kikker is op 
Samos in vrijwel aile watertjes te vinden 
(vindplaatsen 2, 3, 6, 8 en 9). Zelfs in 
kleine irrigatieslootjes nabij Psili Am
mos was deze soort vertegenwoordigd. 
Op twee plaatsen vonden we larven 
(vindplaats nr. 3 en 9). De kikkers zullen 



Overzichtskaart van Samos mel vindplaatsen. 
I Paleokaslron 10 Ag. Konstantinos 
2 meer bij Psili Ammos II Ag. Dimitrios 
3 Mitilinon Chisios 12 Koumaradeoi 
4 Mesokambos Rivieren: 
5 Pythagorion A Mitilinon Chisios 
6 Chora B Ag. Joannis 
7 Mytilini C Mavratzaios 
8 Mavratzaios D Imvrasos 
9 Ireon 
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op dit eiland waarschijnlijk een zomer
rust ergens in de modder doorbrengen, 
daar aile beekjes in de zomerhitte op
drogen. 

HAGEDISSEN 
WERNER (1938) heeft op Samos vijf 
soorten hagedissen gevonden: de Har
doen (Agama stellio), de Scheltopusik 
(Ophisaurus apodus), de Slangoog-

De Hardoen in bruiloflskleed. 

hagedis (Ophisops elegans), de Anato
lische muurhagedis (Lacerta antolica) 
en de Gewone kame! eon ( Chamaeleo 
chamaeleon) . De eerste vier soorten 
heb ik op Sarnos gezien alsmede de 
Reuzensmaragdhagedis (Lacerta trili
neata cariensis) en de skink Mabuya 
aural a. De Gewone karneleon heb ik 
niet kunnen vinden. De eigenaar van 
het appartement waar we verbleven 
kent deze hagedis wei, en vertelde dat 
hij hem af en toe wei zag. Bij de mon
ding van de Mitilion Chisios zaten in 
het groene gras dat langs een rietkraag 
groeide een aantal kleine donkerbruine 
hagedisjes, waarschijnlijk Johannis
skinken (Ablepharus kitaibellil). We 
hebben ze echter niet zo goed kunnen 
zien dat we ze met zekerheid hebben 
kunnen determineren. 
De Hardoen (Agama stellio), is een al
gemene verschijning op Samos. Op 
rotsblokken langs de kust, stapelmuur
tjes, ru"ines, langs wegen en een enkele 
keer in een droge rivierbedding was deze 
hagedis te zien (vindplaatsen nr. 1, 2, 4, 
5, 9 en 11). De volwassen mannetjes 
waren op de rug vrijwel zwart met beige
gele ruitvormige vlekken. De kop was 
blauw met een oranjebruine bril rond
om de ogen. De staart was zwart met 
gele dwarsstrepen. De vrouwtjes en de 
jonge dieren waren een grauwe uitvoe
ring van de mannetjes. Ongeveer de 
helft van de dieren die we zagen, be
stond uit halfwas exemplaren. 
De grote, pootloze Scheltopusik (Ophi
saurus apodus) vonden we op stapel
muurtjes langs korenveldjes en olijf
gaarden aan de voet van berghellingen 
(vindplaats nr. 2 en 5). Vooral in het ge
bied ten noordoosten van Pythagorion 
zagen we ze veel (in totaal 15-maal, 
minstens zeven verschillende ex.empla
ren). De lengte van de dieren varieerde 
van 80 tot 120 em. Heel opvallend was 
de overlangse groef in het Iichaam. 
De dieren waren uniform bruin met een 
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Mabuya aurata, Samos. Foto: R. van Westbroek. 

Eryx jaculus, 51,5 em. 

geelbruine kop. Op een lichtbewolkte 
dag met af en toe motregen zagen we 
ze in groepjes van twee of drie, terwijl 
we er bij mooi weer maar een tegelijk 
zagen. Juvenielen zagen we niet. 
De Slangooghagedis (Ophisops ele
gans), vonden we voornamelijk op zan
dige, open grasveldjes langs de kust. 

Ook zandweggetjes maken dee! uit van 
zijn biotoop (vindplaats nr. 2, 3, 5, 6, 7 
en 9). De mannetjes waren, net als de 
mannetjes van de Hardoen, nog in brui
loftskleed en hadden een felgele keel en 
kaken. De tekening van de mannetjes 
was feller dan die van de vrouwtjes. 
De Reuzensmaragdhagedis (Lacerta tri-



lineal a cariensis), is een prachtig groene 
ondersoort (FRbR, 1978) die op Samos 
gebonden lijkt te zijn aan water. In de 
directe omgeving van de diverse beekjes 
was hij vrij talrijk, daarbuiten hebben 
we hem niet gezien. Vooral bij de Mitili
non Chisios zagen we hem vee! (vind
plaats nr. 3, 6 en 9). Op 2 I april zag en we 
op het heetst van de dag twee, kennelijk 
zwangere, vrouwtjes graven. Waar
schijnlijk waren deze dieren, gezien het 
tijdstip van de dag en de tijd van het 
jaar, nag niet bezig met het zoeken naar 
een eilegplaats. Het ene dier groef in de 
losse, pas bewerkte grand van een olijf
gaard grenzend aan de Mitilinon Chisi-

Lacerta trilineata cariensis, vrouwtje. 

Natrix natrix persa. Dit vrouwtje houdt zich dood. 

os. Een paar honderd meter verderop 
groef het andere vrouwtje in een schui
ne helling tangs een zandweggetje. De 
dieren waren grasgroen met hier en daar 
wat zwarte vlekjes. Keel en kaken waren 
geel, en in de nek hadden de dieren 
een lichtblauwe vlek. De halfwas 
exemplaren die we zagen, hadden vier 
lengtestrepen. ARNOLD et al. (1978) ver
melden voor de juvenielen van de Sma
ragdhagedis (Lacerta viridis) vier 
lengtestrepen en voor de Reuzensma
ragdhagedis drie of vijf. FRbR (1978) 
vermeldt voor Samos aileen de Reu
zensmaragdhagedis en NETIMANN & 

RYKENA (1984) geven aan dater in Grie
kenland uitzonderingen voorkomen in 
het aantal lengtestrepen. 
De skink Mabuya aural a is waarschijn
lijk niet eerder op Samos waargeno
men. We hebben hem slechts eenmaal 
gevonden (vindplaats nr. 10). Ook Rob 
van Westbroek (pers. med.) vond in 
1991 dit dier. Het diertje scharrelde 
tussen de rotsblokken en de struiken 
op tien meter van de zee vandaan. 
Het was een exemplaar van ongeveer 
25 em lang met een zwartgevlekte geel
bruine tekening. 
De Anatolische muurhagedis (Lacerta 
anatolica aegaea); over de naamgeving 
van deze hagedis is in het verleden veel 
verwarring geweest, zoals over aile die
ren die nu tot de soorten L. oertzeni, 
L. danjordi en L. anatolica behoren. 
Volgens de meest recente literatuur 
behoren de muurhagedissen van Samos 
nu tot L. anatolica aegaea (BISCHOFF, 

1991). Ik heb deze dieren gezien aan de 
noordkust bij Agios Konstantinos op 
door struiken omringde rotsblokken en 
op het kiezelstrand. Ook in het binnen
land op een zandweg door de bergen 
ten noordoosten van Mytilini zagen 
we twee van deze muurhagedissen. De 
dieren waren bruin tot bijna zwart, 
met enige tekening. Een dier dat goed 
bekeken kon worden was bruin met 
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zwarte vlekjes. De keel en kaken waren 
oranje. Een opvallend feit was bet ont
breken van deze hagedis aan de zuid
kust tussen Ireon en Psili Ammos {waar 
we veel dieren zagen). De noordkust 
was eehter vrij ruig. Vanaf de zee gaat 
bet terrein steil omhoog. Aan de zuid
kust tussen Ireon en Psili Ammos heb je 
eerst een vlak, ontgonnen gebied voor
dat de bergen beginnen. De Anatolisehe 
muurhagedis is mogelijk beperkt tot de 
ruigere kustbiotopen en de bergen. 
Meer waarnemingen zullen nodig zijn 
om dit vermoeden te bevestigen. 

SLANG EN 
WERNER {1938) vermeldt voor Samos de 
volgende soorten slangen: de Worm
slang (Typhlops vermicularis) de Ring
slang (Natrix natrix persa), de Pijlslang 
(Co/uber jugularis caspius), de Lui
paardslang (Eiaphe situ/a) en de Mas
kerdwergslang (Eirenis modestus). Ook 
komt er volgens de bewoners van bet ei
land een gifslang voor. Het betreft een 
Kleinaziatisehe adder { Vipera xanthi
na), zoals in de literatuur te lezen is {VAN 

WINGERDE, 1986). Deze adder ben ik 
niet tegengekomen, evenmin als d~ 
Slanke wormslang (Typhlops vermicu
larius) en de Luipaardslang (Elaphe 
situ/a). Wei ben ik een soort tegengeko
men waarvan voorheen niet bekend was 
dat deze op Samos voorkomt: de Zand
boa (Eryxjaculus). 
De Kaspisehe pijlslang (Coluber cas
pius) is een van de grootste slangen van 
Europa en kan een maximumlengte be
reiken van 2 meter of meer. De Kaspi
sehe pijlslang werd voorheen gezien 
als een ondersoort van C. jugularis, 
maar wordt nu als aparte soort be
sehouwd. Deze slang vonden we aeht
maal. Vier dieren waren verkeersslaeht
offers of ze waren doodgeslagen {vind
plaats 2, 3, 5, 6en 12). Indedrogerivier
bedding van de Mitilinon Chisios be
trapte ik een grote Pijlslang bij de jaeht 

op een volwassen Smaragdhagedis. De 
slang had een lengte van ongeveer 150 
em. De hagedis rende over mijn voeten, 
aehtervolgd door de slang. Toen de 
slang mij opmerkte, stopte hij abrupt en 
verdween in de bosjes. 
In de oevervegetatie van het meer van 
Psili Ammos vonden we een vrouwtje 
van 112 em. De verdikking in bet li
ehaam van de slang verraadde dat ze zo
juist een prooi had gegeten, mogelijk 
een muis. Het dier vertoonde nog vaag 
het gevlekte jeugdkleed van de juvenie
len. Deze tekening vervaagt wanneer de 
slangen een lengte bereiken van onge
veer een meter {VELENSKY, 1989). Het 
grootste exemplaar dat we vonden was 
een mannetje van 178 em dat een stuk 
staart miste. Het dier had een praehtige 
blauwgrijze hals met roestbruine 
supralabiaal-sehilden. Een van de ver
keersslaehtoffers was een gevlekt jong 
van ongeveer 30 em. De overige drie do
de slang en waren ongever 120 em lang. 
De Ringslang (Natrix natrix persa) 
vonden we viermaal {vindplaats nr. 3, 
5, 8 en 9). Een dier van 27 em maakte 
jaeht op kikkervissen in een grote poel 
van de Imvrasos. Toen hij werd opge
pakt, braakte hij twee larven van R. 
ridibunda uit. Een groot vrouwtje van 
l 05 em zwom in bet door born en over
sehaduwde stroompje van de Mavrat
zaios. In de droge rivierbedding van de 
Mitilinon Chisios kroop een praehtig 
getekend vrouwtje van 81 em. Net als 
de overige drie was ze gestreept. De ba
siskleur was grijsgroen met twee gelige 
strepen. Op de flanken en tussen de 
strepen bevonden zieh zwarte vlekken, 
die goudkleurig omzoomd waren. De 
grijsgroene sehubben tussen de zwarte 
vlekken op de flanken waren liehtblauw 
omzoomd. Een vierde exemplaar, een 
vrouwtje van 87 em, bevond zieh in een 
olijfgaard ten noordoosten van Pytha
gorion, ver van enig water. Toen ze 
werd opgepakt, hield ze zieh dood. 
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Natrix natrix persa, vrouwtje. 

Mauremys caspica. 

Van de op Milos voorkomende onder
soort van de Ringslang (Natrix natrix 
schweizen) is bekend dat hij naast kik
kers ook hagedissen en kleine zoogdie
ren eet (KRATZER, 1974). Waarsehijn
lijk zullen de Ringslangen op Samos 
's zomers ook op hagedissen en kleine 
zoogdieren overschakelen omdat hun 
geliefde prooidieren (amfibieen) met 
het opdrogen van het weinige water niet 
meer besehikbaar zullen zijn. 
Oat we de Ringslang zagen in de olijf
gaard ten noordoosten van Pythagori
on wijst er ook op dat Ringslangen niet 
gebonden zijn aan waterpartijen met 
amfibieen. 

De kleine Maskerdwergslang (Eirenis 
modestus) zagen we tweemaal (vind
plaats nr. 5). Een exemplaar kroop 
over een zandweggetje dat door een .ver
wilderd stukje grasland liep, op onge
veer 20 meter van de zee verwijderd. 
Het andere dier lag onder een golfplaat 
bij een ru"ine. Deze ru"ine werd over
sehaduwd door een stuk naaldbos, en 
bevond zieh op de berghelling achter 
Pythagorion . De slangetjes waren res
pectievelij k 16 en 17,5 em lang. De kleur 
was uniform beige met een karakteris
tieke zwart met gele koptekening. Aan 
deze koptekening dankt dit slangetje 
zijn Nederlandse naam Masker
dwergslang. Deze slangen worden 
maximaal 50 tot 60 em lang en voeden 
zieh met insekten (DIESENER & REICH

HOLF, 1986). 
Van de Slanke toornslang (Coluber 
najadum) zagen we een exemplaar. Het 
slangetje kroop bij dezelfde ru"ine rond 
waar we ook E. modes/us vonden. Het 
betrofeen vrouwtjevan 72em. De slang 
was uniform bruin met een grij ze hals 
met zwarte vlekjes. Gezien het aantal 
waarnemingen lijkt deze soort niet veel
vuldig voor te komen op Samos. 
De Kleine zandboa (Eryx jaculus) is 
een plompe slang. We vonden haar in 
het landbouwgebied aehter het meer 
van Psili Ammos (vindplaats nr. 2). 
Het dier bevond zieh voor driekwart 
in een muizehol, dat zich bij een haag 
in een stuk landbouwgrond bevond. 
Enig heftig graafwerk in de stenige 
grond was nodig om de slang te pakken 
te krijgen . Het dier had een lengte van 
57,5 em. De tekening bestond uit lieht
en donkerbruine tinten. De kop was 
spatelvormig afgeplat , waarsehijnlijk 
een aanpassing aan haar gravende le
venswijze. Het moge duidelijk zijn dat 
aan de hand van een enkele waarneming 
aan verborgen levende slangen zoals 
E. jaculus en E. modestus geen be
trouwbare uitspraak gedaan kan wor-
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den over bet zeldzaam of veelvuldig 
voorkomen van deze soorten. 

SCHILDPADDEN 
Naast de Kaspische beekschildpad 
(Mauremys caspica) heeft WERNER 

(1938) ook de Moorse landschildpad 
(Testudo graeca) op Samos gevonden. 
De laatste soort ben ik zelf niet tegen
gekomen. 
De Kaspische beekschildpad komt veel
vuldig voor in de beken op Samos (vind
plaats nr. 2, 3, 6, 8 en 9). Vooral bij de 
Imvrasos was deze soort zeer talrijk. 
Twee kilometer voordat deze beek de 
kust bereikt, bestond deze in mei voor
namelijk uit grote diepe poelen. Elk van 
deze modderige poelen herbergde een 
aantal schildpadden. In totaal ging bet 
bier om ongeveer dertig individuen, die 
in carapaxlengte varieerden van onge
veer 10tot21 em. Tweeexemplarenkro
pen uit de droge rivierbedding (hun poe
len waren nagenoeg opgedroogd), mo
gelijk op zoek naar een betere plaats om 
de zomer door te brengen. 

TOT SLOT 
Het aantal soorten reptielen en amfi
bieen dat op Samos voorkomt is ver
rassend groot: in totaal21 soorten (aan
genomen dat aile door WERNER (1938) 
waargenomen soorten er nog voorko
men). Het blijkt mogelijk te zijn om een 
groot deel van de herpetofauna in twee 
weken tijd tegen te komen en zelfs voor 
bet eiland nieuwe soorten te ontdekken. 
Het voorjaar is waarschijnlijk een goe
de tijd om reptielen en amfibieen tegen 
te komen. 's Zomers zullen minder 
soorten actief zijn of zullen ze een meer 
verborgen levenswijze vertonen (' s 
nachts actief). Een beperkt deel van bet 
eiland is doorzocht op reptielen en am
fibieen. Dit zou kunnen verklaren 
waarom we niet aile soorten vonden die 

WERNER (1938) opnoemt. Sommige 
soorten zijn echter moeilijk te vinden 
zoals T. vermicu/aris en E. situ/a. De 
nog niet doorzochte delen van bet ei
land zouden heel goed nog onontdekte 
soorten kunnen herbergen. Ik ga zeker 
nog een keer terug om de herpetofauna 
van bet eiland nog beter te leren kennen. 

DANKWOORD 
lk wil Piet Mantel bedanken voor zijn kritische 
aan- en opmerkingen, die het artikel vollediger 
hebben gemaakt. 

REPTILES AND AMPHIBIANS ON SAMOS 
During a two week holiday on Samos, the follo
wing species were observed: Rona ridibunda, 
Agama stellio, Ophisaurus apodus, Ophisops ele
gans, Lacerta trilineata cariensis, Mabuya aura
to, L. anatolicaaegaea, Natrixnatrixpersa, Colu
ber caspius, C. najadum, Eirenis modestus, Eryx 
jaculus, Mauremyscaspica. Some of these species 
were not known to occur on the island. For each 
of the species some notes are given (if possible) 
about environment, status and behaviour. 
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