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Herpetologische waarnemingen in Tunesi€

.*ee3

Insezonden: september 1978
lnhoudsov€'zi.hl: inl€idins Sou$e - Kai-
rou.n Dougsa Gabas - Kebilli - Tozeur -
determinatietabEl (vereenvoudisd) voor de
ii Tunesie roorlomende schildpadden, ha-
sedissen. kilvorsachtigen en salamanders -

Aansluirend: determinalierabel.

INLEIDING
Tunesit is ecn land dat in loenemedde
male door Nederlandse loeristen bezochl
wo.dl. Zclf was ik daar gedur€nde de 2e

helfl van april 1978. vanuit Souse weF
den per lrein, per taii (louage) en huur-
auto diveAe andere plaatsen in het land
bezochl. Hicronder in het kort een aan-
tal van die bezochte plaatsen en de daar
waareenomen replielen en amfibieen.

SOUSSE
Her landscbap rondom Souss€ is kaal en
troosfeloos. zclfs in het yoorjaar. Olijf-
boomgaardetr etr cactusen bcpalen hct

Muurgecko's (Tatentola dautuanico)
zijn hier de meest alg€mene rcptie'en.
Zclfs midden in de stad zijn zE t€ vinden,
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Fig. 3

N. e. d. v. M.

Fig. 2

mar het meest algemeen zijn ze toch wel
op oudc olijfbomen net g.illis vervorm-
de sram aan de rdd vd de stad. Nade.t
rnen bij zonnig wccr beboedzaam zo'n
boom dan moet het al heel gek gaan wil
men niet zeker 3 ) 4 bijna zwarte mLrur-
gccko's op het laatste moment in eetr gat
zien vluchten- ook zijn er altijd wcl een
mntal ondcr omgcvallen, rottende dadel-
palmen te vinden. Deze bonen zijn op-
vallend licht van gewicht en dus gemak-
kelijk om te druien.
Een ander zeer algeme€n reptiel is de
parelskiDk (Cral.ider ocelldtus). ln te-
genstelling tot wat Ma.inkelle
(1959) beweert, kon ik deze hasedis vaak
in verbazcnd grote dichtheden waame-
men. Vooral in een zandig gebicd vlak
aan zec, begroeid met fraaibloeiende vcl-
plafiet (Catpobtotus edulis en C. acihl-
cilom6). t.of ik pe. 100 m! dikwijls rnecr
dan lien excmplaren aan. Ze ware! noei-

ln een paar kuilen met grondwalcr, ge

graven om lasrdieren lc drenken, lrof ik
enkele Dn'.dslorirr picr&r aan. Slechts
66nmaa1, in ccn verbazend sroen en rris

sebiedje, waarschijnlijk het gevole var
hct ontbrcken van geiten. ving ik cen
glimp op van een Praddodtonus alcitus
en van een kleine grijze slang- Hct .ivier-
rie Oued Bliban belaiie nos steeds Sdnr
tidibuhda perezi, 

^lhnewel 
nicl zulke oP-

vallende hocvcclhcden als Foekema

Even buiten de slad. halveMege Sousse
en Monastir strooftt dc Oucd Hamdour.
Een serie poelen naast deze rivicr, die in
de buurt var dc monding duidcliik brak
waler bevatten, war€n door zeer smaUc
tanaahjes mct clkaar vobonden. on'
danls de aanwezi8heid van water was
ook hie. de omgeving dor en slechts be
groeid met taaie grassen en lage kruid-
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Fig. 4

N. e. d- v. M.

Fig. 5

achtige gewassen, o.a. zeektaal (Sali.ot
nid rp.). Zoals Bebruikclijk werd elk waaF
genomcn gcluid in de lcgetalie onder
zocbl. Vrijwel altijd lrof ik dan krekels,
sprinkhanen of vlindc6 aan. Slecbts 66n_

maal betrapte ik een Chabia.s lti.lact!
/trs, die zeer snel in een droogtescheur

In en langs het water daarenlegen zat be-
duidend meer levcn. Bij zonnis weer
hoo.de ik co.stanl enkele mele.s voo.
me hct geluid van in hct water plonzende
waterschildpadden, Moutenlr! ca,!i.t
/zrroid. Met lientallen kon men ze in hct
lrocbcle water zien, al grazend. duttend
of parend. Dikwijls zas ik mccrde.e. vaak

heel klcine mannetjes slas levercn om
66n vrouwrje, dic overisens rustis doorlt.
In nindcr dan 2 uur tijd lelde ik zonder
moeire 200 schildpadden van diverse af-
metin-qen. ondanks de schuwheid van de
didenl Ook de addenjngdang Narlij
na4r4 was hier vnj algemeen. vaak rrof
ik lamelijk fone dieren (95 cin) aan. Ik
verraslc zelfs een stel lijdens de paring.
E6n slans spuwde na gcvangen le zijn
een paling uil. Bij zonniS weer werden
in 2 uur tijd 15 addeningslangen gezien.
slechts a6n amfibie trof ik hier aan. een
Rana ti.libunda pete.i.

KAIROUAN
Bjj zwaarbewolkt wce. werd rrairouan
bezochl. Gczocht werd in de omgeving
van de bassins Des AghlabiteC. OndaDks
het slechtc weer zag ik hie. enkcle Ma!_
t? 1)-! .aspico kptusa, aan Chalcides
o..l1.r/,s en enkele hagedissen die it niet
zo snel kon hc.kennen. een Nattix "laurr, alsmede een groo! aantal huiden van

deze slangesoort, veBcheidene Rana titli'
h .la pert.i ct cen paatrje van de cnor-
me BuJo naur?n ticus. Yolgens een her
der zat er ook 'boulam', wat op lacel&r
/.pi./a tan duiden. In de bassins zelf za-
ten grote aanlallen moerasschildpadden,
enkele slangen en likkers, die er waar-
schijDlijk insesooid zijn.

DOUGGA
Dougga is de ruine van een oude Ro-



Fis. 7 meinse stad, Sele8etr in de uitlopers van
hct Atlasgebergte. in het noordwcstcn
vm Tunesi€. Niet allecn de ruines zijn
imponerend, maar voonl ook de omge-
ving. Alles ziel groen en fris en de beF
gen zijn ecn zcc van blocmen in deze tijd
va! hel jaar. Als men dan nct uit een
halfwoestijn koml ah rondom Souse
aanwczig is, doct dat cxlra weldadig aan.
Psanhlotttohus alsitu! kwam lussen de
ruines veelvuldig voor. maar liet zich
moeilijk bcnadcrcn. Dc chauffeur van de
'louage' waarmce ik gekomcn was most
smakelijl lachen loen ik hem vencldc dat
ik een haSedis van zeker een halve melff
had zicn wcgtlirscn {lengte duidt men
daar aan door de zljkant van dc rechteF
band op de linkerarm te ]eegen. Dc af-
stand van hicr tol dc vingertoppen van
de linkerhand de lukerhaDd is dan de
lengte van bel bebeffende diet. Volgens
hcm bcstonden zulle grole hagedisscn
helemaal nic1. werklui kondc. hem even-
wel olertuigen en even late. kon ik dal
roor hem aan\chouwelijk maken door
op cen paartjc L1.ena lepida patet t.
wijzen, dai op een steen lag tc zonneD.
Rij de teverSeefsc vangpogjng stuillc ik
nog op 2 Cldlc;d.r o..lrr,s, die ondcr
d.zellde steen zalen als wlar in ieder
gelal €[n van de parelhaeedisscn zich

Op .en muurtje midd€n in een weetdqig
b.andnctclbcd zag ik een p.achlige hoef
iizetslais \Coluher hipp.crepir) zich i\
volle lengle zonnen. Helaas vcrdwcen hij
schi.lijk loen ik mijn fototoestel in de
aanslag bracht. op dc tcrugweS ontmoer
lcn wc nabij Zashouan een jongc sl:tk-
kenzoekcr, dic 2 gewone kameleons (Cl4-
mueleo chdtnaekan) azn.en touwtje had
bcnsclen. De diercn waren bestcmd voor

CABES
In de prachlige oasc van Ga$s zag ik in
bcl heldere walcr van dc bcvlociingska-
naalrjes weer vecl Maatemrs caspica le-
plosa .n Rana ridibuhda petezi- lD de
*eelderige bcgrociing van de oeven van
dezc kanaaltjes zalen rakitkc Chalci.l.s
ocelLatut en Mabura rittatI.

KEBILI,I
In een poel midden in de woesiijn, lanes
de weg Kebilli naar Douz. zaten tot mijn
vcrbazing lauoze nara tidibuada Perc.i,
die opvallend sroeDcr waren dan de
exemplaren die ik eldem gezien had.

TOZEUR
tn Tozcur heb ik ee€n dicren in de vrije
natuur gezocht, maar de 'Zoo du Desen'
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mer een bezo€k ver€€rd. Di1 h en kleinc
schaduwrijke priv€ dierentuin met wat
voSels €n grote zoogdiere!. Het interes-
santst was natuurlijk dc collectie r€ptie-
len. ln een mnt.l gcmetselde bakkcn zag
ik waaDzinnig grote aantallen woestijt
vatunen (vorat s 8/ise4r). Afrikaanse
doo.nslaartagAmen (U rcmartyt acanthi-
tr,/!r). hoomadders (Celastes .et6tesi,
apothekerskinken (Scintus olficinati)
cn landschildpadden van de ond€$oort
T.studo Brueca Etentis. Bovcndien .og
een RoL constictot als uiiheemsc nooi

DETERMINATIETADEL
(VEREENVOUDIGD) VOOR DE IN
TUNESIE VOORKOMENDE
HAGEDISSEN, SCHILDPADDEN,
KIKVORSACHTIGEN EN
SALAMANDERS
Daar ik behoefte had aan een bcknople
determ;natierabel voor dc reptielen en
amfibieen die ik in Tunesie zou kunnen
tegenkomen, ben ik bruikbare gcgevens

uil Doumersue (1901) en Guib6
(1950) gaan ve.talen en samenvoegen
De tabel is zo ecnvoudig moselijk gchou'
den- Slangen ziin niet opsenomen, oftdat
M.rinkelle (1962) een tabel roor
dcze srcep deed verschijnen. Bij veel
dieren strat dc Ncderlandse cn/of Fran_
se naam vermeld. Dc Arabische namen
zijn door mij opsetelcnd uit de mond
van de lokalc bevolking (de bcl.effende
lokatie waar dit gcbeurde stall Lussen

haakjes, daar namcn Plaalselijk
sr€rk kunnen !e6chillen). Andere Ara'
bische namen zijn ook te viDden in het
anikel van Foekema (1976). Wan-
neer mc. van plan is om Tunesid le be-
zoek€!. heeft men er veel voordeel van
voorat eikele Arabische nanen ui1 hcr
hoofd te lcren. Ook is het nuttig om ee.
aantal albeeldingen bij zich te hcbben.

ZUSAMNIENFASSUNG
Dcr Verfasser besuchte Tunesicn An-
fang April 1978 und bcrichtet von den
Arten. die cI da vorfand. Cfial.il.r
oceLldtus ltd '1u.h1ol4 tna titanica
wurden hlur;g beobachtet, bcio.de6 in

Sousse. E.staunliche Mengen von Mar-
rchls capicd /eploJa mrdetr in deln
kleinen Fluss 'Oued Hamdou' bei
Sousse sesehen, sic wurden ab€r auch
in Kairouan und Ga$s dgetroffe!.
Nzrir ftalra mrde in Sousse und Kai-
rouan immer im oder beim Wa$er 8e'
schen. oft ist dies€s W6ser hie( braclig.
Zum Schlus sibt des Verfaser eincn
Deierminationsschlilsel zu den tunesi
schen Amphibien-, Eidechsen- und
Schildkrdtenarten mit wissenschaft_
lichen, frdzttsischen, niederlnndischen
und nanchmal auch arab;schen Namen

SUMMARY
The author visiled Tunesia during April
1978 and shortly describes the spccies he

Chalci.les ocellatus and Tarcntold mauri-
/dnr4 were found 1o bc vffy common,
especially in Sousse. Maurcmys caspica
Isprosa was seen in astonishirg numbers
in rhe small river 'Oued Hamdoun' near
Sousse, bui was also found to be quite
commod in Kairouan and Gabds. The
Viperine snake. Nanir mauta, was seen
in Souse and KairouaD. always jn or at
ahe edge of water, which is oft€n a bit
brackish in lhese areas. The aurhor also
compiled a simple key 1o amphibians,
lizards. rorroises and tcr.apins of Tune'
sia (apart from the scienlifictanet he
somerimcs menlions the Dulch. lhe
French and especially the Arab names
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DETERMINATIE'TABEL

SCIIILDPADDE\

LANDSCHILDPAD
Testtrdo graeca terresr.is

A..: Fakroln (Sousc, KaAuan)

MOERASSCHILDPADDEN
1 Buikschild in tweedn; rugschild

zwarr of donterbruin, gewoonlijk
met gele nrepen eD vlckken. Emys
orbiculr.is
Fr: Tortue bourbeuse

2 Builschild onsedeeld; .usschild
ohjfkleu.ig oi roodbruin. Jonee dic-

ren o.reAelmatia paroon yan gel€
lrrnen. Hals met ecle of oranjekleu-
rise u!crlanC\e nr.pen. Mldreny(
cr\picr lepm{.
Fr.: Torluc d'.au doucc
Ar: Falruun(Sou$e,Kairoud, ca,

HAGEDISSEN

I. DIVERSE SOORTEN EN
VERWIJZINGEN

L a. Womvormige uitsrulobsre tona.
uilpuilende osen, vinaeB en te-
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nen lugvormig. Chamrd€o c.
chamlcleotr
Ned.: Gewone kaneleon
Fr.: l-c Cam6l€on
Ar.: Oum Elbouya (Soussc, Za-

b. Afwijkend
2. a. Boven op de kop geen grote sym

melrische schubben
b. Boven op de kop grote schubben

3. a- Oos zondcr bewee8lijke oogbol,
verlic,le pupil

b. Oogbol beweegltk, ooslid am
wezic

.1. a. Lichr m plal, top groot en dric
hoe(ig, li.haam nel dalpansec-
wijz€ beschubbins

b. Cituot (lor mee. dan I m), kop
l ngNerpie, staart veel langer dln
hel licharm, beschubbins ko.rc-
lie en aanaansluilend 1lrrnus

Ned.: woenijnvrrran
Fr.: Le lrrrn du ddsert
Ar: Oudan el ard (Tozeur)

5. a. Staarr rond en ni€t sNtekeld.
Aeam, in€rmis

b. sraart io6 en faeplar, net siete
li8e schlbben. Uromslyx acan-
fiintrns
Ned-: Af.ikaanse doonslaarl

F..: La Fouelte-qreue
Ar.: Dobb (Tozeurl

6. a. Hascdisachtis lichaam, voorzi€n
van ledemalen

b. Wo.mYornis lichaam, seen lede-
m.len. torle slrn.t. aedexene
.eerde osen. TrosonoDhis riee-
Dan
Ncd.: Scha,(hordwornhas€dis
Fr.: Troso.ophidc d. Wiesmann

7. a. Buikschilden duidelijl !erschil
lend van de rugschubben, feno
raalporien aan*ezig

b. Rus en buikschilden iderriek.
seen femorlalpo.ien

II GEKKO'S
(FAMILIE GEKKONIDAE)

I a, Lanse dunne. dichtbijeenst.and€
vinsers. Lamelleo onder d. lenen
drievoudis sekicld

b- Tenen geheel of s€de€h€lijk ver
bre€d, iers uiteenstaand

2. a. Rue overdekt met a.n€eNluilen-
de schubben

b. Rug bcdeld Dc1 srote echte
schubben, dakpanssevijs geranc
schilt. Tstiocobrcs t hipolita-

3, a, Roltraalschild srensa riei aan na-
saalschild, staart opsezwolld
aan de bash, tolale lengte 110-
115 mm. St€nodactylus p€tiii
N€d.: Pelri's Dunvingergetto
Fr.: Srdnodaclyle de Perri

b. Rosl.aalschild srenst aan nasaal-
schild. slaart saal sereidclijk in
hel lichram over totale lenste
75 100 mm. Sredd&aylls sl.no.
dacrylN
Ncd.: Dunvinsereekko
Fr.: Stdnodactyle commDn

.1 a. Tenen over de gehele lerste ver'
breed, aan onderkant mol paralcl
staandc, ongedcclde lamellen (fig.
2a). TareDlol, m. drurilmi€
Ned.: Mtrurgeklo
Fr.: Tarenle de Maurilanie
Ar.: Boukasjcsj (souse), oasra

b. l enen niet ove. de gehele lenete
verb.eed

5 a. Tenetr net sedeelde hechrlamel-
len, teertop samensed.ukt (fig-
2b). H€midactylus t. rnrci.us

b. Teenloppen net bladlamellen. in
rr€tbaa. klauwlj€ (fis. 2c). Plryl-
lod&tilu euroD&us
Ned.i Europcsc bladvinscrsckko
Fr: Phyllodactylc curop6en

II I. ECHTE HAGEDISSEN
(FAMILIE LACERTIDAE)

L a. Occipitaalschild eoed onlwitkeld
(rie. 1)

b.Occipilaatschild sereduccerd of
afwezig

2 a. Russchubben aansluilend, lor'
relvormis

b. Rugschnbben vlak, gekield en
datpansgeiijs gekngschikt

3. a. Duidelijke halsband. Neussat in
.onlact mel rostraalschild (fig.
I). Vrij s.oot. La.erta l€pidr !&
Ned.: Parelhagedis
Fr.: L6zard ocelle
A.i Barioul (Dou8sa)

b. Ceen duidelijkc halsband. Neus
sat nier in contact net rostraal
schild. Er.mias s. gnllllarr

4. a. Duidelijke oogleded, tolale lene
le lot 30 cm. PslDmodrcnus tl-

Ncd.: Alserijnse zandlope.
F..: Psammodrome alsire

b. Ceen duidelijkc ooslcden. Oos
b€dekt met een doorzichlige
shub- zsn. bril, rotale l€ngle ca
15 cm. ODhi{opi occidcntdis
Ncd.: SlansooshlAedis

5. a. l-2 srot. srproaculairschildenj
andere gefragmenlce.d; tenen
lichr kamvormig ian de zijkant,
russchubben vlak en gekield. Sub
oculairschild komt niet to1 aan
d€ bek, Buitschild 8-10 cm bre€d
re, 28 13 in de lengr€, 2l-28 fe-
moraalporidn. Acrnthodaclylus
€ryrhruns bl.Dci
Ned.: Franjeteenhaeedb

b. 3 sroto supraoculairschilden,

2
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buikschubben l2r4 in hreedle.
27-12 in de leD8tei 15-24 femo-
raalporien. Acrtrtho.lactylns par-
drlis
Ned.: Panlerfrmjeleen

c. 4 grote suD.aculaiBchilden,
buiLschubbetr 14-16 ia de breed'
te, 27-36 in de lengle: 21 32 fe
moraalpori€n. Acmthodrcaylu
bosLidus upet

d. 4 series schubbetr rord de teEn;
buikschilden 1+16 in b.eedle,
27-36 in leDstei 15 27 femoraal-
porien. Acrtrthodactylu sc el-
I r'\

IV. SKINKEN (FAMILIE SCINCIDAE)
l a. Vcrhemelte beenderen in conract

oF ncdiale lijn (fis. 3), 1 nasaal
sch'ld en 4 supraoculairschild.d.
Rugsclubben drievoudis sekield,
32 34 rijen schubben rondom li
cham; overuegend olijfbruin
van kleur, over het midden van
de rus loopt eer lichte srreep.
Ook overeang rue zijde wordt ee-
na.kecrd iloo. een smalle lichte
streep. Typisch dier van oases.
Mtbuya vittatr

b. Verhemelte beendcrcn sescnciden
op de medinle lijn (bij lcre.de
dieren is bel uiteraard eenvoudi
8er eersr 1e *ijlen naar de unwen-
dise aesevers bij a. Daarvan af-
wijkend, dan 2

2. a. Neussat niet in contact mel .os
l.ale schub 2

b. Neusgat in contacr met of door
boort her rostraalschild (fis. 4) 5

3. a. Nasaalschild sons s€decld, 1ene.
aan zijtant niet setand, fors van
formaat (ruim 30 cm). Enn€c€s
schneideri

b. Nasaahchild gedeeld. ienen se

6. d. dnevingerige lededald. ClElcid6
rrid&tylus

b. vijfvineeriee ledemateni op rus
verspreid liggende, do.kere
schubbm m€t wil han (ocelli).
Chalcides ocell us
Ned.: Parelskink
Fr.: Gonsyle occll€
A..: za.zoDia (Sou$e)

AMFIDIEiiN

KIKVORSACHTIGEN
l a. In bovenkaak en verhemeho seen

la.den; parotoiden schnin lopend;
1ymlanumzichtbaarj orregelmalig
cntelvomie

b. Bovenkaak eD verhemelle met
tanden, geen parotoide

2. a. Vinsenoppo bolvormig eD kle
veris, Uyh m€ridioo.lis
Ncd.: Zuideu.opse boomkikker

b. Tenen afwijtend
3. r. 5 ongeltke vinseBj duim seredu-

ceerd tot een dik stomp;e. Devol
eende 2 vineeis dik en kon. Dis-
cqlo$us pi.1u3

b. 4 eoed ontwikkelde vineers; duim
doorsaans lanser en sterker oni
wilkcld dan 2e vine€r; metala.
susknobbel klein. Rna ridilruD-
d! p€rezi
Fr.: La srelouiue vert€
Ar.: Irard (Kairuan)

4. a. Aatr de binnfllenr Yan de ach-
lerpool een vooruitsletende huid-
plooi

b. Ceen huidplooi aan achte.poor,
duim iets laneer d.n 2e vingd;
boven oos wFltiej ooerand ad-
wezis. Bulo bulo sDinosus
Ned.: Middellandsezeepad

5. a. Bovd het oos sladj seen oos
randt duim en 2c vinser vriiwel
gelijkr grcotsle teetr met €nkel-
voudiee'vratlen': lweekleuis,
vooral sroen: ca 10 cm- Bufo

4

2

rand
a. Tussen roslraalschild en lronto

nasaalschild lissen supranasaal
schilden, 24-26 rijen schubbef,
rondon het lichaam: klcur oran-
jegeel mel ? donkerc dwarsban-
deA schener- en nachrdie.. Scin-
copus fascialus

b. Rostraalschild wigvornig, in
contact met fronlonasaahclild,
26-30 .ijen schlbben rondom het
lichaami klelr bruinacltig met
o! elte schub een bruin vl€Lje.
Scinos officimlis
Ned.: Apothe*e6skink
Fr.; Scinque ofiicinal
Ar.; Cherchmara (Tozeur)

a- Snuit spits, lichaamsraod hoekis.
ledemarcn mor 4 of 5 tenen. Chal-
.id€s sepoidcs

b. Boveo het oos wratlen, eeo dui-
deltke oogrard: duim iets lanaer
dan 2€ vinger; grootste teen oet
gepaarde 'wmftdii z€er arooa en
dik lweeldeurig, vooral broin.
Bufo manetmios

SALAMANDERS
In Tunesie koml slechts 6€n salamander
voor. Het dier heefa de srootte van een
Kdsaldand€r (ca. 15 cm) etr bezir
sed pdotoi:den (g'ftlie.en achler oog)-
Il.uodel.s poireri
Ned: Algerijnse Ribbdsalamander
Fr.: Pleurcdale de Poiret6177


