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Reptielen & amfibieën in Zuid Bulgarije 
Een primeur binnen het Inezia Tours aanbod van voorjaarstrips was dit voorjaar van 29 april 

t/m 8 mei de herpetologische reis naar Bulgarije. Na tweemaal uitstel door de 

coronapandemie was het dan toch echt zover. Een fraaie groep doorgewinterde Inezia 

reizigers vond het een mooie uitdaging om eens een natuurreis op een wat andere manier te 

beleven: van de gebaande paden af, letterlijk en figuurlijk. Struinen door de zeer diverse 

Bulgaarse landschappen, op zoek naar reptielen en amfibieën. De deelnemers waren onder 

andere doorgewinterde vogelaars, vlinder- en insectenliefhebbers en zeer zeker allen 

natuurbreed geïnteresseerd, maar een specifieke herpetologische reis was wel eens wat 

nieuws! 

dag 1, vrijdag 29 april 

Even leek het er op dat ook dit keer het vertrek lastig zou worden: Schiphol kende een zeer 

druk en chaotisch weekje en er werden al vluchten afgelast of verplaatst. Als groep hadden 

we mooi op tijd afgesproken en iedereen was prima op tijd aanwezig. We konden zodoende 

vlotjes door de lange rijen manoeuvreren en zelfs nog even een rustig bakje koffie scoren. 

Helaas had de vlucht vanuit Bulgarije al wel wat vertraging, dus het boarden liep wat 

vertraging op. Uiteindelijk zaten we, samen met de Nederlandse Judoka ploeg die dat 

weekend in Sofia een toernooi moest afwerken, dan toch echt in het vliegtuig, op reis! 

Tenminste, niet nadat er eerst nog eens anderhalf uur werd stilgestaan en alle passagiers 

geteld en nog een keer geteld moesten worden. Er zat blijkbaar een persoon te veel aan 

boord... Maar ook dit oponthoud weerhield ons er niet van. Uiteindelijk koos het Bulgaria Air 

toestel toch echt het luchtruim en drie uurtjes later was de landing in Bulgarije een feit. 

Vakantie! 

 

   

Eenmaal in Sofia stonden onze Bulgaarse partners ons op te wachten en konden we zeer 

snel de busjes inladen en gelijk op weg naar de eerste zoeklocatie midden in de schitterende 

omgeving van de Kresna kloof. 

Amper 5 minuten in het veld en de eerste grote landschildpad (Testudo hermanni boettgeri) 

was een feit en ook de eerste serie aan smaragdhagedissen (Lacerta viridis en Lacerta 

trilineata) konden we gelijk bijschrijven. Iets verder kwamen we bij een oud kerkje en onder 

wat stenen kwam tevens de eerste slang tevoorschijn: een juveniele Kaspische toornslang 

(Dolichophis caspius). In de dagen erop volgend zouden we deze slang in diverse stadia nog 

vinden: van zeer klein tot zeer groot. Al met al een prima start. Bij het hotel aangekomen 

bleek dit een uitstekende uitvalsbasis te zijn. Alle deelnemers hadden een eigen ruime 

blokhut en het centrale gebouw diende als ontbijt/diner en borrelplaats. Ook in de directe 

omgeving waren fraaie velden, poeltjes en oude ruïnes en muurtjes te vinden, dus kansen te 

over om lekker te struinen. 
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Een paar deelnemers kozen er na het diner nog voor de benen even wat extra te strekken. 

Een nachtelijke wandeling in de directe omgeving leverde wederom wat smaragdhagedissen 

en een eerste boomkikker (Hyla arborea) op. Op gehoor konden we ook al vaststellen dat er 

in de buurt een poel moest zijn met veel meer amfibieën: het avondconcert was al in volle 

gang. De roep van diverse padden en kikkers was duidelijk hoorbaar. De plaatselijke honden 

konden er overigens ook wat van, bij elke beweging in het dorpje sloegen de dieren stevig 

aan. Joris stelde de wildcamera nog in naast de blokhut. Dat leverde leuk filmmateriaal op 

van de marters die in de nachtelijke uurtjes door de omgeving aan het scharrelen waren. 

 

dag 2 en 3, zaterdag 30 april en zondag 1 mei 

De eerste twee volle dagen in het veld, en wat een mooie dagen waren dat! Het aparte was 

dat de aantallen aangetroffen dieren laag waren, maar de aantallen soorten wel hoog. Dus 

het lijstje met gevonden soorten groeide per zoeklocatie gestaag door. Wellicht door de 

weersomstandigheden dat de meeste reptielen er nog niet voor kozen massaal actief te zijn, 

maar die paar die dat wel waren, konden we prima op de gevoelige plaat vastleggen. In een 

oud vulkanisch gebied met hotsprings/zwavelbaden werden in de waterloopjes en weides het 

kwartet aan schildpadsoorten snel gevonden. Griekse en Moorse landschildpadden, 

Balkanbeekschildpadden en Europese moerasschildpadden en zelfs wat exotische 

waterschildpadden werden snel van de lijst gevinkt.  

Ook op andere locaties bleven we dieren vinden en zeker ook de slangensoorten:  

diverse wormslangen (Xerotyphlops vermicularis) en dobbelsteenslangen (Natrix tessellata), 

luipaardslang (Zamenis situla), (juveniele) vierstreepslang (Elaphe quatuorlineata), 

hagedisslang (Malpolon insignitus), katslang (Telescopus fallax) en de altijd indrukwekkende 
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zandadders! Van de zandadders (Vipera ammodytes) werden zowel volwassen mannen als 

vrouwen als juvenielen gevonden, dus de verschillen qua grijs/zwarte basiskleur bij de 

mannen en bruin/zwarte basiskleur bij de vrouwen konden mooi bekeken worden, alsmede 

de fraaie gele staartpunten. De typische omhoog staande neuzen maken van deze 

adderssoort een prima fotomodel. Ook de verschillen in kleurstellingen van de drie 

smaragdhagedissen bleven de gemoederen bezig houden: welke was nu wel of niet gezien 

en door wie!? 

 

Een paar aspecten die een herpetofauna reis zo anders maken dan een vogelreis of andere 

natuurreis, zijn de wijze van fotograferen (heel veel macro) en zoeken naar dieren (stenen 

keren, heeeel veel stenen keren), veel lopen (ook van de paden af), goed zoeken en dus ook 

soms de dieren vangen alvorens een goede foto überhaupt genomen kan worden. Dit was 

zeker de eerste dagen nog even wennen voor veel deelnemers. Zeker toen er met een 

luipaardslang en een katslang ook wetenschappelijk onderzoek kon worden gedaan. Onze 

Bulgaarse gids Georgi doet namelijk mee aan het verspreidingsonderzoek naar (onder 

andere) deze twee schitterende soorten slangen. Dus met temperatuurmeters, meetlinten en 

weeginstrumenten werden de slangen geheel doorgelicht. Ja, dat waren wel even eye 

openers en echte hands-on mentaliteit. Hoe mooi om dan ook te zien dat onze deelnemers 

dit zeer interessant vonden en daar waar mogelijk ook hielpen. 

In de avond uiteraard ook de poelen nog bezocht voor een sessie nachtfotografie van de 

boomkikkers, groene padden en gewone padden en groene kikkers. Diverse boomkikkers en 

een koppel groene padden in amplexus (de paargreep) werden door velen schitterend op de 

foto gezet. De kolossale gewone pad die door het dorpje over straat aan het huppen was, 

zorgde weer voor veel commotie onder de aanwezige straat- en boerderijhonden. Je zou er 

wonen, en die herrie elke avond in je tuin hebben... 
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dag 4, maandag 2 mei 

De ochtend was nog een vol programma in de Kresna omgeving. We startten met het legen 

van de salamanderfuiken voor de kamsalamanders. Op dezelfde plek konden we speuren 

naar de Erhards muurhagedis. Verder waren er nog de foto momenten met geelbuikvuurpad 

(Bombina variegata) en de uitleg over de Unkenreflex. Deze fraaie afweerreactie op gevaar 

biedt de gelegenheid de diertjes kleurrijk op de foto te krijgen. In een steengroeve vonden we 

de schitterend getekende slanke toornslang (Platyceps najadum) en weer een hagedisslang 

en nog zoveel meer aan overige foto-kansen. De herpeto-lijst met waarnemingen was alweer 

wat soorten rijker! Maar ook de spinnen, hooiwagens, springstaarten, orchideeën en vlinders 

werden nog steeds ijverig vastgelegd. 

Maar dan toch echt het afscheid van de schitterende omgeving van Kresna, tijd om de 

rondreis door te zetten richting het Westelijke Rhodopes gebergte en het Oostelijke 

Rhodopes gebergte. Dat is een flinke afstand om te overbruggen over smalle slingerende 

bergweggetjes, dus halverwege, hoog in de bergen tevens een tussenstop en zoekmoment 

voor 'Hollandse' soorten. In dit hoge deel van Bulgarije zitten we qua klimaat ongeveer op 

Hollandse waarden, dus qua soorten ook. Vuursalamander, gewone hazelworm en 

muurhagedis werden op de soortenlijst afgevinkt. Vooral de vuursalamander was 

indrukwekkend groot en deze vonden we in een fraai beuken hellingbos. Locatie uit het 

boekje zeg maar!  Na weer een stuk rijden werd het hotel in de avond bereikt. De diverse 

pasta gerechten en lokale Bulgaarse bieren vonden gretig aftrek die avond.  
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dag 5, dinsdag 3 mei 

Na een overnachting werden we wakker met natte sneeuw die naarmate we de bergen 

verder introkken, overging in een wondere witte wereld. Maar gelukkig niet voor lang, al snel 

werd de daling ingezet en verdween de sneeuw. De zon ging schijnen, de temperatuur steeg 

weer tot aangename  waardes en zo kwamen we dan aan in Harmanli, ons stadje en 

uitvalsbasis voor de komende drie dagen. Na even wat kamerwissels en gedoe met 

beddengoed en handdoeken, waren de kamers weer verdeeld en was bij het plaatselijke 

restaurant onze stamtafel een feit.  

 

dag 6 en 7, woensdag 4 mei en donderdag 5 mei 

Zeker op woensdag zochten we de zoeklocaties wat dichtbij huis. Na de lange reisdag van 

gister, was dat wel even lekker zo. Schitterende zoeklocaties op een verlaten militair 

oefenterrein en bij een oude waterdam waren de twee primaire zoekplekken bij Harmanli. 

Doelsoort: Zandboa (Eryx jaculus)! Het was flink zoeken geblazen en vele stenen werden 

gekeerd. En met resultaat, want naast vele smaragdhagedissen, wormslangen, 

dobbelsteenslangen, ringslangen en Kaspische toornslangen werd uiteindelijk in extremis de 

zandboa ook aangetroffen. Wat een unieke diertjes zijn dat toch! In de avond tevens de 

unieke eigenschap van schorpioenen onder blacklight bekeken. Lichtgevende schorpioenen 

blijven toch inspirerend en leuk voor foto's. Op de muren van het hotel werden ook de 

gekko's gezocht en gevonden. 
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dag 8 en 9, vrijdag 6 mei (St. Joris-dag) en zaterdag 7 mei  

Tot slot bezochten we voor de laatste twee dagen het kustgebied van de Zwarte zee.  

6 Mei was voor onze gids Georgi zijn naamsdag, en voor de Nederlandse gids Joris dus zijn 

eerste Bulgaarse naamsdag. St. Joris-dag wordt in Bulgarije elk jaar op 6 mei uitgebreid 

gevierd, dus ook wij hebben er met lunch en diner wat extra tijd voor genomen. Extra 

drankje, extra toetjes...  

Langs het kustgebied van de Zwarte zee lag het zwaartepunt van de speurtocht op de rode 

slanke toornslang (Platyceps collaris) en de Oostelijke vierstreeprattenslang (Elaphe 

sauromates). Helaas is de Platyceps collaris niet gevonden en het enige aangetroffen 

exemplaar van de Elaphe sauromates was die ochtend overleden, dus om het levenloze 

lichaam aan te treffen pal naast de stapel stenen waar hij waarschijnlijk zijn schuilplaats had, 

was een beetje een anti-climax. Maar de grote Skeltopusiks (Pseudopus apodus) die werden 

gevonden maakten een hoop goed. Deze grote pootloze hagedissen zijn zeer fotogeniek en 

waren voor veel deelnemers een totaal nieuwe soort. Ook de esculaapslangen (Zamenis 

longissimus) werden hier eindelijk aan de lijst toegevoegd. Zeer bijzonder om te zien dat alle 

esculaapslangen hier melanistisch waren, dat wil zeggen sterk donker gekleurd in 

tegenstelling tot de gelige basiskleur die ze normaal hebben.  Ook de amfibieën deden nog 

mee en we konden de roodbuikvuurpad (Bombina bombina) ook afstrepen. Bij dit beestje 

stonden we even stil bij de verschillen qua kleur en variatie buiktekening ten opzichte van de 

geelbuikvuurpad.  
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Na een heerlijke dag in het veld moest toch echt de terugweg naar Sofia ingezet worden. Via 

de snelweg dwars door Bulgarije was dat een verrassend snelle rit. Nog even lekker uit eten 

in een prima restaurant en toen inchecken voor een korte nacht in het hotel in Sofia. Immers 

op zondagochtend vroeg stond de retourvlucht weer klaar voor ons. Met een score van meer 

dan 40 soorten aan herpetofauna was dit een zeer geslaagde trip! 

Zeer veel soorten gezien, waar we vooraf hoopten op zeker 30, zijn het er zeker 40 

geworden. Dat is best veel voor een weekje zoeken. Gemiste kansen waren de 

knoflookpadden (en wat hebben we die gezocht!) en een paar slangensoorten. Maar goed, 

een volle 100% is altijd lastig en eigenlijk niet realiseerbaar.  

 

dag 10, Zondag 8 mei 

De retourvlucht Sofia-Schiphol: zonder noemenswaardig oponthoud op Sofia en op Schiphol 

rolden we lekker door de douane en hadden we tassen verbazend snel binnen. Zo kon 

iedereen weer huiswaarts. 

Vanaf deze plek een groot woord van dank aan onze deelnemers Jan, Jan, Ger & Esther, 

Henk, Ingmar, Ben en Vincent! 

 

Joris Drubbel – reisbegeleider Inezia Tours 

 


