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(vroeger: Trigonocephalus vlridis) 
Groene Boomadder (Zuld-Azie) 

Deze adder moet tot de echte gifslangen 
worden gerekend. Haar brede kop vormt een 
duidelljke driehoek doordat de achterkant 
zich loodrecht tegen de hals afzet. Zij is dik 
en plomp en de grootste lengte bedraagt 
90 em. Op de bovenzljde zlet ze er bladgroen 
uit en vertoont dikwljls aan weerszijden een 
Iichte streep die op de schilden van de 
bovenllp beglnt en langs het lichaam op de 
buitenste schubbenrijen doorloopt. Het oog 
heeft door de citroengele iris een fascineren
de bilk. Kenmerkend voor deze soort is de 
roestbruine kleur op de bovenzljde van de 
staart. De inlanders noemen haar dan ook, 
ter onderschelding van de andere niet-giftige 
groene slangen, de adder met de rode staart. 
Lachesis gramineus leeft bij voorkeur op 
bomen, waar men haar door haar misleidende 
groene kleur nauwelijks tussen de bladeren 
opmerkt, temeer daar ze zich overdag weinig 
beweegt. Zeer gaarne houdt ze zich op in 
theetuinen. Hoewel ze niet agressief is, blijft 
ze toch een gevaar voor de theepluksters, 
die dikwijls door haar In de hand gebeten 
worden. Dodelijke ongelukken zijn echter 
slechts hoogst zelden voorgekomen, en dan 
nog doordat de wond verwaarloosd was. 
Bijtlustig is ze helemaal niet: men kan haar, 
zeker overdag, tot dichtblj naderen zonder 
dat er lets gebeurt. Is zij echter opgewonden, 
dan spert ze haar bek wljd open, toont haar 
lange giftanden en bijt in het volgende ogen
blik in volle woede naar haar tegenstander. 
Ze ziet er dan bepaald schrikwekkend uit en 
de inlanders hebben dan ook een dodelijke 
angst voor haar. 
Wanneer men haar met enige voorzichtigheid 
behandelt, Is zlj besllst een aardig terrarium
dier, zoals ondergetekende op Java zelf heeft 
mogen ondervinden. 

H. A. L Menne 

CONTRIBUTIE 

Hebt U Uw contributie al betaald? Zo ja, 
onze dank! Zo neen, dan graag met spoed. 

Het Bestuur 

ERRATA 

Op de index die U met het vorige nummer ward 
toegezonden is abusievelijk vermeld: 24e jaargang, 
dit moat zijn: 25e Jaargang. Verder is op pag. 2 de 
naam van de orchidee Phalaenopsis amabilis twee
maal verkeerd geschreven. Onze excusus voor daze 
fouten. 

Red. 



Calotes -versicolor (Daudin, 1B01) 

W. Bergmans, tfmslterdam 

Een van de meestgehouden exoten onder de hage· 
dissen is wel de boomagaam Calotes versicolor. 
De Importdienst ontvangt de soort regelmatig uit 
West-Pakistan en andere handelaren voeren haar 
wei in vanuit Achter-Indie. Mijn voormalige per
soonlijke vanger, de heer A. Woudenberg, bracht 
op 15 juni 1963 drie exemplaren mee, die hij op 
9 mei 1963 in struiken rond het Zwembad te 
Madras, India, had gevangen. Bij het raadplegen 
van vakliteratuur bleek mij, dat er nog heel wat 
onbekends over deze soort viet te lezen. In de 
terrariumwereld komt dit meer voor: de als 
'bekend' genoteerde dieren krijgen nauwelijks aan
dacht in de verenigingsbladen terwijl zij eigenlijk 
de meeste aandacht verdienen. Een samenvatting 
van hetgeen voor terrariumhouders interessant 
lijkt uit die literatuur, aangevuld met eigen aan
tekeningen, volgt hier: 

Verspreldlng 
Calotes versicolor komt voor in Afghanistan, West
Pakistan, India, Nepal, op Ceylon en de Andaman 
eilanden, in Oost-Pakistan, Birma, Thailand, Ma· 
taka (wel in het noorden, niet in het zuiden), op 
Sumatra, in Vietnam, Zuid-China (Hongkong) en 
op Hainan. 
Annandale ( 1909) nam de soort in de Himalaya 
niet hoven de 1800 m waar en Smith vond haar 
op het Lang Biangplateau in Vietnam niet hoven 
de 900 m. 
Over de geisoleerde vindplaatsen als de dadel
tuinen in Baloetjistan, West-Pakistan, schrijft 
Blanford ( 1876) die de soort daar voor het eerst 
aantrof, dat Calotes waarschijnlijk eeuwen of 
Ianger geleden op deze plaatsen is terechtgekomen. 
Deze gebieden zouden toen bosrijk geweest zijn 
dank zij een vochtiger klimaat, zoals geologen 
vermoeden. Langzamerhand veranderde het land
schap in woestijn en trok Calotes zich terug in de 
overblijvende dadeltuinen. 

Systematiek 
In dit kader heeft het weinig zin, uitgebreid in te 
gaan op de systematische positie van C. tJersicolor 
ten opzichte van de andere soorten in dit ge
slacht. Aan een beschrijving van enige specifieke 
kenmerken en het uiterlijk van de soort zelf zal 
meer behoefte bestaan, vooral omdat zij nogal 
variabel is. Kenmerkend voor C. versicolor zijn, 
aan weerskanten van de kop, de twee grotere 
stekels op het achterhoofd hoven het oor. Er is 
geen plooi of groeve voor de schouders. De grote, 
dorsale schubben zijn gekield en toegespitst en 
wijzen naar achteren en naar hoven (i.t.m. vele 
andere soorten, waar zij naar achteren en naar 
ben eden wijzen). 
In 1921 beschreef Annandale een vorm maior, 
welke door Smith niet als aparte ondersoort werd 
gehandhaafd. Smith onderzocht de variabiliteit van 
de grootte en andere kenmerken, zonder daarbij 
tot resultaten te komen die het benoemen van 
ondersoorten rechtvaardigden. De grootte die 
de dieren bereiken vertoont wei enige samen· 

hang met de geografische herkomst. In het Indo
chinese gebied en de Himalaya worden de ~ ~ 
niet groter dan 95 mm (snuit-anus) met een 
staart van 290 mm, terwijl de ~ ~ 10-15 mm 
kleiner blijven. 
In het Voorindische worden de ~ ~ 120-140 mm 
lang (snuit-anus) met een staart van 300·350 mm. 
Voor de ~ ~ wordt geen maat gegeven. Vast 
staat dat ze ook hier kleiner blijven, zelfs relatief 
kleiner dan de Indochinese vrouwelijke dieren. 
De geslachtelijke variabiliteit is in het Voor
indische dus groter. 
Merkwaardigerwijs vertonen in het algemeen de 
grotere dieren een lager aantal schubben om het 
rompmidden. In Zuid-India en op Ceylon be· 
draagt dit 35-45 en in Indo-China 40-50. 
Verband tussen de variabele tekening en de geo
grafische verspreiding was niet aantoonbaar. Bo
venop zijn de dieren lichtbruin tot grijsachtig, 
eenkleurig of met min of meer duidelijke, donker
bruine, dwarse vlekken of band en. V rouwtjes en 
jonge dieren kunnen twee lichtgele dorsolaterale 
strepen hebben. De staart en de bovenzijde van de 
poten zijn Iicht- en donkerbruin geband. De buik 
is wit maar vertoont soms donkerbruine of zwarte 
vlekken; volwassen mannetjes zijn meestal effen 
groenachtig wit van onderen. De keel kan een 
zwarte dwarsband hebben. Het oog · met een 
prachtig helderbruine pupil · is door een meestal 
iets roodachtig bruine tint omgeven en hierin 
wijzen een aantal zwarte streepjes naar de pupil. 
Mijn twee manlijke dieren hadden een bovenop 
Iicht groengeel gekleurde kop, welke kleur vooral 
bij opwinding duidelijk was. Als de dieren schrik
ken, zich opwinden of elkaar het hof maken, 
komen felle kleuren te voorschijn, vooral bij de 
mannetjes. Bij mijn dieren werd de kin (de huid 
tussen de onderkaakshelften) karmijnrood (bij 
het vrouwtje wat fletser), de altijd aanwezige, 
donkere, brede dwarsband op de keel werd diep
zwart en de onderarmen · normaal lichthruin met 
donkerbruine dwarsbanden • werden aan de bui
tenzijde eveneens zwart. Over het gehele lichaam 
werd een rode 'gloed' waarneembaar (niet aan de 
buikzijde), die naar voren toe het sterkst was. 
Het rood om het oog werd intensiever, evenals 
het geelgroen bovenop de kop. 

Blotoop 
Zoals vermeld komt CaJoles versicolor in West· 
Pakistan op dadelpalmen in afgelegen tuinen voor. 
In India wordt de soort algemeen aangetroffen in 
open bos en in tuinen, vooral in struiken en heg
gen (Euphorbia), en in wilde en gecultiveerde 
velden. Waarnemingen in Radsjpoetana, Noord
west-India, wezen uit dat Calotes versicolor in dat 
district een 'koudweersverdoving' ondergaat. Van 
half november tot eind februari · het droge sei
zoen . ziet men er geen versicolor. De dieren 
zijn dan weggekropen in ongebruikte schoor
stenen, achter gordijnen en zelfs in wasmanden 
(Me Cann), wat de bebouwde kom aangaat. Als 
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men ze dan vcrstoort, zijn ze traag en keren 't 
liefst direct in de schuilplaats terug. In het nabu
rige Ahmedabad nam Asana (1930) waar dat in 
de gencemde periode minder dieren voorkwamen 
dan gedurende de rest van het jaar. (Radsjpoetana 
is zandiger en droger, dus kouder in de droge 
tijd). Een en ander maakt duidelijk dat het ook 
bij exemplaren van deze soort alweer van groot 
belang is te weten, waar de dieren vandaan komen 
en eigenlijk meteen, hoe het daar met droge en 
natte tijd, temperaturen en luchtvochtigheid is 
gesteld. Zeker voor ons is de mogelijkheid dat 
de dieren een soort winterslaap houden enig onder
zoek waard ( een tip voor de Importdienst ?) . 
De temperatuur zal zeker overdag flink mogen 
oplopen. Mijn dieren werden 's morgens in de 
volle zon bij ongeveer 42° C gevangen. 
Een andere reden die het wenselijk maakt de 
seizoenwisseling in het vanggebied te kennen, is 
de seizoenvariatie in de geslachtsklieren. Het is 
aannemelijk dat het een met het ander verband 
houdt. Afgaande op de biotoopgegevens uit de 
literatuur en rekening houdend met de schuw
heid, de schrikachtigheid en de aanzienlijke 
grootte van Calotes versicolor, zal men de dieren 
het beste in een ruim, goed beplant en van klim
gelegenheid en schuilplaatsen voorzien terrarium 
kunnen houden. 

Voedsel 
Kleine insecten worden door de meeste forse 
t'el'sicolor niet bekeken. Sprinkhanen, kevers, 
zweefvliegen, grote bromvliegen, vlinders, nacht
uiltjes, rupsen, engerlingen e.d., spinnen enz. zijn 
gewilde prooidieren. De te kweken treksprink
haansoorten eveneens. Lowsley vermeldt het ver
slinden van jonge vogels op het nest. De dieren 
drinken uit een bakje. 

Voortplanting 
De genoemde seizoenvariatie in de geslachts
klieren is in 1930 uitgebreid beschreven door 
]. ]. Asana, n.a.v. een aantal jaren durend onder
zoek te Ahmedabad. Deze variatie houdt in dat bij 
de mannetjes de testes van grootte veranderen en 
dat bij de vrouwtjes de eierstokken kleiner worden. 
Meten de testes van een volwassen mannetje om
streeks juli 17 x 9 mm (merkwaardigerwijs is 
deze maat vrijwel constant bij dieren uit het gehele 
verspreidingsgebied), dan neemt die maat geleide
lijk af tot zij eind october nog slechts de helft van 
het oorspronkelijke is: 8 x 4 mm. De afname zet 
voort, eind januari is het minimum bereikt: 
2,5 x 0,5 mm. In februari begint langzaam aan 
de groei weer. Deze is het sterkst tussen de derde 
week van april en de eerste helft van mei. Tegen 
eind juni is de maximale grootte weer bereikt. 
De eierstokken vertonen eveneens een grootte
afname tot zij in december-januari nog nauwelijks 
als aanwezig zijnde kunnen worden aangetoond. 
De groei verloopt geleidelijk. In april begint de 
dooiervorming en tegen eind mei meet een vol
ledig rijp ei in het ovarium 10 x 5 tot 12 x 7 mm. 
Alhoewel genoemde data gelden voor dieren 
random Ahmedabad zullen dieren van andere 
vangplaatsen toch wei een vergelijkbare cyclus 
doormaken. Ook de volgende data zijn aan Asana 
ontleend. 
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De vcortplantings~ijd valt tussen de eerstc of 
tweede week van mei en de eerste of tweede week 
van september. 
Annandale ( 1900) beschrijft de hofmakerij: het 
mannetje zoekt een voor het in het gebladerte 
verblijvende vrouwtje opvallende plaats op en na
dert haar langzaam. Zijn kleur is bleek geelachtig 
vleeskleurig, de keelzak is opgezet en de keel
band is zeer danker. Hij richt het voorste deel van 
het lichaam zo hoog mogelijk op en beweegt zijn 
kop statig op en neer, waarbij hij herhaaldelijk en 
vlug zijn bek opent en sluit. 
De eieren worden meestal in juni, juli en augus
tus gelegd; de uitzonderingen zouden deze peri ode 
met een week vervroegen en verlengen. Het aantal 
en de afmetingen varieren naar ouderdom en 
grootte van het moederdier. 
Volgens Asana kunnen in een gat 11 tot 23 
eieren worden aangetroffen, in vochtige grond op 
een diepte van 15-18 em. De eieren meten 10 x 4 
tot 11 x 5 mm, en hebben een witte, zachte, leer
achtige schaal. Smith tekent hierbij aan dat hij in 
Indo-China (en Deraniyagala op Ceylon) verschil
lende waarnemingen verrichtte. Hij vond per nest 
4-12 eieren, die 14 x 8 tot 15 x 9 mm groot 
waren. Hij vermoedt dat het aantal 23 niet in een 
keer zal zijn gelegd, alhoewel Asana dieren ver
meldt met in de oviducten respectievelijk 10 en 
11 eieren die groot en volledig ontwikkeld waren. 
Men bedenke dat Asana 3 a 4 seizoenen lang 
tientallen legsels direct na het leggen kon op
meten. De eieren groeien opvallend tussen de 
vierde en achttiende dag van de incubatieperiode, 
die totaal 42-45 dagen duurt. Asana begroef de 
eieren in vochtige, zandige aarde op 7-15 em 
diepte, in houten kistjes. Deze werden op raam
kozijnen van het laboratorium geplaatst en steeds 
aan diffuus zonlicht blootgesteld. Elke dag werd 
de aarde door sprenkelen bevochtigd. Dit waren 
pasgelegde en direct opgegraven eieren uit het 
veld zowel als operatief aan gevangen, drachtige 
en legklare vrouwtjes ontnomen eieren. Bijna aile 
eieren kwamen normaal uit. Een dag of twee voor 
het uitkomen verschijnt een 3 mm groot donker 
vlekje op de dan vuilwitte schaal, dat op het 
tijdstip van uitkomen in 3 a 4 radiaire scheurtjes 
uitscheurt. Eerst komt de snuit eruit en het duurt 
dan ongeveer een half uur voor het jong vrij is 
van de schaal. Asana voedde de jongen met witte 
mieren, stukjes vette kikkerlever en insectenlar
ven. Hij hield ze niet Ianger dan 6 weken in 
Ieven. Oat zal ons nu, 35 jaar later, misschien 
iets voorspoediger afgaan. 
Een van mijn drie dieren uit Madras bleek een 
vrouwtje te zijn toen ze begin augustus 1963 
zichtbaar drachtig was. Ze zal gedurende of na de 
reis bevrucht zijn. Ik hield de dieren aanvankelijk 
in een bakje van 70 x 30 x 30 em en later in een 
terrarium van 50 x 60 x 100 em. Hierin had ik 
een bodemlaag van 10 em aangebracht. Het leggen 
liet op zich wachten, ondanks veel en veelsoortig 
voedsel en vitamine E. Op 30 october raakten 
beide achterpoten van het dier verlamd en ging 
de huid er 'rommelig' uitzien. Op 2 november 
verwijderde de heer J. Bovenkerk jr. operatief 
11 eieren ( 5 en 6). Het dier overleefde de zware 
ingreep - de eileiders lopen bijna vanaf de oksel 
tot de geslachtsopening - nog een dag. Een ei 



werd gcopend en blcek goed te zijn. Door onoor
deelkundige behandeling mijnerzijds ging het leg
set na drie weken aan uitdroging te grande. 
Opening van ecn der eieren toonde aan dat de 
embryo's zich al veel verder hadden ontwikkeld. 
Asana verdoofde uit voorzorg het moederdier niet, 
als hij e ieren wegnam. De heer Bovenkerk deed 
dit wei, kcnnelijk zonder schade voor de eieren. 
Door het merken, uitzetten en terugvangen van 
een aantal dieren stelde Asana vast dat Ca/oJes 
tlersicolor 9-12 maanden na het uitkomen ge-

sl2.chtsrijp is. De dieren ncmen dus bet seizoen, 
volgend op hun geboorteseizoen, deel aan d e 
voortplanting. 

Literalul!r: 
J. J. Asana, 1930. The Natural History of Calotes 
versicolor (Boulanger), the common b lood-sucker. 
Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. Vol. XXXIV, pp. 1041-
1047. 
M. A. Smith, 1935. The Fauna of British India, inclu
ding Ceylon and Burma. Reptilia and Amphibia 
Vol. II - Sauria, p. 161 en p. 169 e.v. 

Het le,·cn dc1• repticleu in d e l{ara-l{oem woes tijn 

z\ .il.:ulrrl l\1• IJruNtlo•r. .. J11os k ou 

~let futu•& 17 RII tit• tccl•ri.Jvcr 
( overgmomeu uil Aquarieu 1 errarieu, 14e jrg. ur. 3, 
vertali11g ]. Houders) 

H et dal bij Repetek mel het bos vml zwarte saksaoel ( Haloxylou aphyllum) 

Hoe prettig een herpetoloog het ook vindt zijn 
hagedissen en slangen in bet terrarium thuis waar 
te kunnen nemen, zijn liefste wens is toch een 
reis te maken naar die streken, waar zijn Jieren 
zich werkelijk thuis voelen. Weliswaar kan men 
op onze gematigde breedten zandhagedissen in de 
duinen, een ringslang op de kikkerjacht, of een 
zich zonnebadende adder waarnemen, maar dit is 
toch geen vergelijk met bv. de rijkdom aan her
peto-fauna van de Middenaziatische woestijnen. 
Dat is dan ook de reden, dat ik elke gelegenheid 
aangrijp om de heetste streken van mijn land, 
Rusland, te bezoeken. 
De laatste jaren ben ik meermalen in de kleine 
oase-nederzetting Repetek, in het hart van de 
zandwoestijn Kara-Koem, geweest. Daar bevindt 
zich in het centrum van een groot natuurreservaat 

een wetenschappelijk station ter bestudering van 
de zandwoestijn. Het natuurreservaat bestaat 38 
jaar, bet s;ation reeds 50 jaar. Het was het eerste 
in zijn suurt en vt:le gt:leerden prijzen zich geluk
kig er te hebben mogen werken. N iet voor niets 
werd Repetek het Mekka der geografen genoemd. 
Vlak na zijn stichting door de geograaf en woes
tijnonderzoeker W. A. Dubjansk bestond het 
station uit slechts enkele kleine huisjes, inge
klemd tussen de spoorweg en de duinen. Tegen
woordig staan er ruime, modern ingerichte llUizen 
met laboratoria, een bibliotheek en een museum 
en dat alles omgroeid door boomgroepen en 
struiken. H et station en het natuurreservaat 
( 34.000 ha) zijn e igendom van de Turkmeense 
Akademie voor Wetenschappen, die het werk der 
jonge onderzoekers leidt en coordineert. 
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De Kara-Koem bedekt het grootste dee! van 
Turkmenie en strekt zich over honderden kilo
meters uit tussen de Amoe-darja en het Kopet
dagh-voorgebergte. Hoewel het reservaat van 
Repetek meer in het oostelijke dee! van de woes
tijn ligt, kan het, voor wat betreft landschap, kli
maat, flora en fauna, doorgaan voor een typisch 
d ee! van de Kara-Koem. Gewapend met notitie
boek en fototoestel heb ik de omgeving van 
Repetek vaak verkend, zodat mijn waarnemingen 
bijna als d ie van een ingezetene beschouwd kun
nen worden. 
Eerst enkele woorden over het klimaat. Januari 
heeft een gemiddelde temperatuur van + 2° C, 
juli van 32° C. Per jaar valt er ongeveer een 
100 mm neerslag (zo tussen juli en april). Op 
een koele en relatief vochtige win ter en voorjaar 
volgt een droge, hete zomer. Onder deze voor
waarden is het woestijnlandschap ontstaan, waar
aan de bewoners zich hebben moeten aanpassen. 
Op een vroege voorjaarsochtend verlaten we het 
station en gaan in noordelijke richting langs een 
dalachtige kom, die begroeid is met een bos van 
zwarte saksaoel, Haloxylon afJhyllum. Het is niet 
overdreven om van een bos te spreken, want de 
saksaoel behoort niet aileen tot de houtgewassen, 
maar er zijn zelfs in de woestijn staatsbosbe
drijven, die zich bezighouden met de saksaoelaan
plant. Aan de takken van de machtige, drie tot 
vier meter hoge bomen zitten geen bladeren. D es
ondanks geven de dichte kronen 's middags vol
doende schaduw. De bomen staan tien tot dertig 
meter van elkaar, de grond tussen hen in is be
groeid met talrijke eenjarige planten zoals rode 
papaver, Papaver pavoninmn, geelwitte kamille, 
Matric(tria lame/lata, en seringblauwe ridderspoor, 
Delphinnium camptocarpum. Reeds eind mei is 
a lles verdwenen en herinneren nog slechts dorre 
stengels aan de heer lijke pracht van het voorjaar. 
Onder een saksaoelbosje schiet een klein, ge
drongen hagedisje met oogvlekken op de rug weg: 
een middelste woestijnrenner, Eremias intermedia. 
Het is hier een gewone verschijning. Hij loopt 
niet bijzonder snel en geeft er daarom de voorkeur 
aan in de buurt van de knaagdierholen te blijven, 
waarin hij bij gevaar verdwijnt. Het meest vindt 
men hem in de kolonies van de g rote renmuis, 
Rhombomys opimus, die op enige aren dozijnen 
gaten hebben. Rondom de kolonie is de vegetatie 
wat dunner, zodat de hagedissen zich wat gemak
kelijker kunnen voortbewegen. De middelste woes
tijnrenner komt 's morgens v66r a ile andere 
hagedissen te voorschijn en komt zelfs al in 
januari op zonnige dagen uit zijn schuilplaats om 
zich te warmen en op insektenjacht te gaan. In 
de saksaoelbosjes Ieven ook de snellere en slan
kere, in d e lengte zwartgestreepte Eremias litteo
lata. Om een d iertje van deze soort te vangen 
gooit men voorzichtig de gaten in de omgeving 
dicht met zand en wei zo, dat er blinde gangen 
over blijven van 15-20 em diepte. D e opge
jaagde hagedis rent het reddende hoi in, het ogen
blik van verwarring in de blinde gang wordt 
echter zijn ondergang. 
Door het dichte gras beweegt een steppenschild
pad, Testudo horsfie/dii, zich geduldig voort. 
Deze is slechts tijdens het korte voorjaar aktief, 
omdat dan d e eenjarige p lanten, zijn voornaamste 
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voedsel, rijkelijk voorhanden zijn. Eind mei graaft 
hij zich al weer diep in het zand in, om de 
volgende maart af te wachten. De naam steppen
schildpad is niet erg gelukkig voor deze woestijn
bewoner, reden waarom hij door sommige auteurs 
ook treffender middelaziatische schildpad wordt 
genoemd. In de top van een saksaoelstruik is al 
van verre een grote hagedis te herkennen, die 
zich op de uiterste takken heeft gewaagd. H et is 
een steppenagaam, Agama sanguinolenta, die als 
een vogel in de boom uitrust, na eerst op de 
grond allerhande kevers naar het Ieven te hebben 
gestaan. Waarschijn lijk heeft dit gedrag een dub
bele betekenis: ten eerste wordt het zandopper
vlak ·s middags 50-60° C, wat dus nauwelijks is 
uit te houden en ten tweede kan hij zo beter 
eventuele vijanden in de gaten houden. D e step
penagaam word t vaak woestijnkameleon genoemd , 
omdat hij zo snel van kleur kan veranderen. 
Wordt een mannetje namelijk verstoord of zelfs 
gevangen, dan loopt zijn keel en buik inktblauw 
aan. H ij blaast zijn keelzak op en probeert de 
tegenstander te bijten. In de takken van de sak
saoel ontdekte ik een andere grauwgekleurde 
hagedis, die echter vee! kleiner is. Z ijn kleur en 
tekening passen bijzonder goed bij die van de 
boomschors. Het is een nachtdier, nl. de grauwe 
naaktvingergekko. Gymnodactylus mssowi. Over
dag verstopt hij zich of zont ergens zonder zich 
te bewegen. Door zijn goede schutkleur ontdekt 
men hem slechts bij toeval. H eeft hij in de gaten, 
dat hij ontdekt is, dan schiet hij onmiddellijk naar 
de andere kant van de tak ; dit is zijn meest ge
liefde verdedigingstechniek. 

Agama sanguinolenta 



De belangrijkste vijanden van deze hagedissen 
zijn hun naaste verwanten, de slangen. Het is 
al voldoende om een a twee kilometer door het 
bos te !open om bijna altijd een pij lslang tegen te 
komen (Taphrometopon lineolatum). Hij be
woont het saksaoelbos met een dichtheid van 
0,5 tot 1 exemplaar per ha. Ook in de sikkel
duinen met een open begroeilng, zijn ze niet 
zeldzaam, al is de d ichthe id daar slechts 0, I tot 
0,5 ex. per ha. H et gracieuse slangetje met zijn 
smalle lengtestrepen is bijzonder snel in zijn be
wegingen; hij doet werkelijk aan een pijl denken, 
wanneer hij op een hagedis stoot. Overdag klimt 
hij g raag boven in de struiken, vanwaar uir hij 
zijn prooi beloert, die in hoofdzaak bestaat uit 
woestijnrenners. 
Wanneer zo'n slang door mij wordt opgeschrikt, 
verdw ijnt h ij onmiddell ijk onder een bosje in het 
hoi van een middagrenmuis, Merioues meridio
ualis. Om een foto van hem te kunnen maken, 
moet ik plat op het zand gaan liggen en beweging
loos zeer lang wachten. De zon staat al hoog en 
brandt onbarmhartig. Ik benijd de slang, die er 
in het koele hoi zonder twijfel beter aan toe is . 
.Er gaan tien tot vijft ien minuten voorbij, voor de 
slanke kop met de spitse neus verschijnt. Het 
ronde oog met de goudkleurige pupi l is stsaks 
op mij gericht en het zachte geluid van de sluiter 
is al voldoende om het dier weer in zijn hoi te 
doen schieten. 
De pijlslang behoort tot de onderfamilie der on
echte ad.ders, Dipsadomorphinae, en is z6 verwant 
aan de zandadders, Psammophis, dat hij door ver
scheidene auteurs daartoe wordt gerekend. H ij 
heeft giftanden achter in de bovenkaak, maar men 
kan hem zonder bezwaar met de hand vangen. 
De beet van de voortanden is nauwelijks merkbaar 
en de giftanden bereiken de huid bij het toe
bijten niet. 
Nu vind ik echter in de buurt van een renmuizen
kolonie een vers spoor, dat een belangrij ke ont
moeting belooft. H et is een slangenspoor, maar 
niet het gesloten, bochtige zigzag-spoor van de 
pijlslang; het bestaat uit gescheiden, schuin op de 
bewegingsrichting en para lle l aan elkaar lopende 
strepen, die aan_ het .e ind haakvormig zijn om
gebogen. Aileen de zand rateladder, Echis cariuatus, 
laat zulke sporen achter. Terwijl hij een kant van 
het lichaam schrap zet, brengt h ij het achterste 
dee! van het lichaam . zijwaarts naar voren en 
zwaait daar dan het achterste gedeelte achteraan. 
'Zijdenwinders' noemt men deze slangen. Door 
deze vorm van voortbewegen vinden ze in het 
rulle zand meer weerstand . Om de spieren niet 
eenzijdig te vermoeien wisselt de slang regelmatig 
van zijde en gaat dus afwisselend, dan over de 
rechterzij en dan over de linkerzij voorwaarts. 
In het Turkmeens heten ze 'kiissii joren (de 
'zijwaarts gaande').. 
Door het spoor te volgen gelukt het weldra een 
kle ine, zandkleurige, met grote, heldere dwars
vlekken gesierde slang te vinden. Daar hem de 
mogelijkheid tot vluditen wordt ontnomen, buigt 
de zandratelslang .z!ch halvemaanvormig samen 
en laat zijn lichaamsdelen langs e lkaar glijden, 
zodat een knettere11d - ratelen ontstaat. Zijn kop 
blijft daarbij a ltijd in het midden van de halve 
maan en bij e lke 'benadering valt de slang woe-

Taphrometopou liueolatum 

dend uit om naar de tegenstander te bijten. Deze 
slang is slechts met een gevorkte stok te vangen . 
Nu in het voorjaar is de zandratelslang ook over
dag aktief, maar a l in juni is hij aileen nog 
's nachts aktief en mijdt hij de rniddaghittc. 
In de herfst wordt het weer een dagdier. De hage
dissen hebben weinig van hem te vrezen, want hij 
leeft in hoofdzaak van muizen en de jonge dieren 
Ieven van schorpioenen, sprinkhanen, enz. 
Vee! zeldzamer dan de pij Is lang en de zandratel
slang zijn in het saksaoelbos de gevlekte en de 
dwarsgebande toornslang, Coluber tyria en C. 
karelini. Net zo zelden ziet men in het reservaat 
van Repetek de grootste haged is van de russische 
fauna, de grauwe of woestijnvaraan, Varauus 
griseus caspius. Hij leeft in de kolonies van de 
grote renmuis, jaagt 's morgens op agamen, woes
tijnrenners en grote insekten en zoekt 's middags 
de schaduw van een struik op of gaat op een 
dikke tak liggen. Zo gauw hij een mens ontwaart, 
stort hij zich uit zijn struik en verbergt zich in 
zijn hoi. Op de hogere zandheuvels groeit in 
meer verspreide groepjes het lagere struikgewas 
van de witte saksaoel, Halox;·lon persimm. Het 
zand is bier begroeid met het zachte green van d e 
zandegge, Carex physodes . D e reptielenbevolking 
is ongeveer gelijksoortig aan die van het zwarte 
saksaoelbos, haar dichtheid is ongeveer de helft. 
AI snel bereiken we de wallen van gee! zand, die 
nauwelijks begroeid zijn en dat is een heel ander 
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landschap: halfverwaaide en kale sikkelduinen 
en duinen die slechts spaarzaam zijn begroeid 
met C(/1/igonllm mbol'eJCens en enkele zandacacia's, 
Ammodendi'OII connollyi. Grassen en andere kleine 
planten groeien bier zelfs in bet voorjaar aileen 
in kleine groepjes in de dalen . D e duinflanken 
hebben windribbels en zijn bezaaid met loop
keversporen, hoofdzakelijk van SiempiezowemiJ 
gigfmtes van de familie Tenebrionidae. Vanaf 
de top van een sikke lduin heeft men een prachtig 
uitzicht over de one ind ige, spookachtjg uitziende 
rij duinen. D oor de voondurende druk van de 
wind verplaatsen de duinen zich regelmatig. 

( wordt vervolgd) Col11ber karelini 

D e oneindige zandcluinen vall de Karakoem-woestiju 

Bibliothccli 
Oaar ml(n werkzaamheden en mljn sludle steeds 
meer tljd vragen, Is he! mlj helaas onmogelljk ge
worden de taak van blbllothecarls van Lacerta op 
behoorlljke wljze te blljven vervullen. Aan de over
dracht wordt !hans gewerkl hetgeen betekent, dat 
he! ultlenen van boeken tljdelljk moe! worden ge
staakt. 
Een Ieder die nog boeken van de blbllotheek In 
brulkleen heel! verzoek lk met nadruk deze omgaand 
aan mlj terug te zenden, opdat zo snel mogelljk 
een complete overdracht kan plaals vlnden. 

J . Honders 

Vraag en aanbod 
Aangeboden een terrarium met aluminium lichtkap ; 
85 x 45 x 40 em; vraagprijs I 30,-. A. Kuijp, Gilles van 
Ledenbergstraat 111'", Amsterdam. 
De Werkgroep Limburg vraagt te koop: enkele was
mot- en huiskrekelkweken; diverse muurhagedis· 
soorten, boomkikkers, anolissoorten, Phelsuma mada· 
gascariensis, Gastrotheca marsupials. Prijsopgave 
bij F. H. Ensinck, Nimrodstraat 37, Maastricht; 
tel.: 04400-10S82. 
Aangeboden: Caiman crocodylus, ca. 85 em lang, 
t 35,-: Alligator mississipiensis, 80 em lang, I 50,-; 
samen I eo,-, prima conditie. Voorts Trionyx carti
lagineus (?) 15 em, I 15,-. Gevraagd: Uromastyx 
spec. en evt. schedel of skeletmateriaal. F. C. Roest, 
Bilderdijklaan 66, Rijswijk (ZH), tel.: 070·118670. 
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J. Croignon, Walravenlaan 9, Dilbeek (Belgie) biedt 
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