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L. J . M. van E e u w IJ k 
Comeniusstraat 807-1 11. Amsterdam. 

Ervaringen met het kweken van 
de dwergklauwkikker Hymenochirus boettgeri 

lngezonden mei 1973. 
lnhoudsoverzicht: inle iding - paargedrag - eiafzetting 
- resultaten - het opkweken van de larven - conclusie -
summary - l i teratuur. 

IN L EIDING 

Hym enochim s boeu geri, ccn dwergklauw
kikkc r, bchoort to t de familic dcr Pipidac. 
Aile vc rtcgcnwoordigcrs van dczc fa milie 
zijn gchccl aqua tic! (Ieven uitsluite nd in 
het wate r). Hct gcmis van ccn tong is hun 

Fig . 1. Hymer.ochlrus boettgerl. Foto : V a n d e n 
N i e u w e n h u i z e n. 

gcmccnschappclijk kcnmc rk. De familic 
tclt vier genera: Pipa, met 5 soorten in 
Zuid-Amcrika, X enopuJ, met 6 soortcn in 
A frika en 1-/y m enochimJ, met 3 soorten in 
A frika. Yoorts wordt hct genus Pseudo
/1\·menochim s ondcrschcidcn. De cnigc 
soort daarvan komt uit de omgcving van 
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Fig . 2. Omklemming bij Hymenochlrus boettgerl. Fo· 
to : Van d e n N i e u we n h u i z e n. 

Kaapstad en is in het bezit van bewegende 
oogleden. 
De soorten behorende tot de gent;ra X eno
pus en Hymenochims worden wei klauw
kikkers genoemd, omdat de binnenste drie 
tenen van de aehterpoten voorzien zijn van 
zwarte hoornige uiteinden die aan klauw
ties doen denken. 
De soorten van Hym enochirus, vanwege 
hun geringe grootte ook wei dwergklauw
kikkers genoemd, zijn curtipes, boulengeri 
en boettgeri. Deze laatste is sinds enige jarcn 
algemeen verkrijgbaar in aquariumzaken: 
het dier wordt waarsehijnl ijk in grate gctale 
ge·importeerd. 

Eind maart 1972 koeht ik twee Hymeno
chims boettgeri. De diertjes waren onge
vccr 2 em groat en naar later bleek cen 
jaa r oud. Omdat de kikkcrtjcs zo klein wa
rcn stopte ik zc in een glazen sierbakjc (25 
bij 17 bij 22 em), dat ik in mijn wand
mcubel zettc, verlieht door cen t.l.-buis. Ik 
voerdc ze watervlooien en tubifex en hield 
zc bij cen tcmpe ratuur die varieerde van 
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20° C 's naehts to t 25° C overdag. Hier
door groeiden de kikkertjes snel. 

PAARGEDRAG 

Op 29 mei 1972, toen de diertjes waren 
uitgegrocid tot 2,5 en 3,5 em, bleek dat ik 
in het bezit was van een g·eslachtsrijp 
paartje. Het wijfjc is duidelijk grater, ron
der en dikker dan het mannetje, dat meer 
ovaal is en cnigszins krachtiger voorpoten 
hecft. 
Die avond om ongeveer 11 uur hoorde ik 
ccn Iicht. screen, metallisch geluid. Mijn 
eerste reaetie was hct bakje wegnemen uit 
het wandmeubcl om de t.l.-buis te contro
lercn. maar nu hoorde ik het geluid achier 
mij. waa r ik zojuist het bakje had neer
gczet. Niet begrijpcnd keek ik in het aqua
rium, waar het mannetje roerloos op de 
bodem zat. stcuncnd op zijn voorpoten, de 
achtcrpoten naa r aehter gestrekt , te rwijl 
hct wijfje Iustig op en neer zwom. Mijn 
vermoeden bleek juist, het geluid kwam 



Fig. 3. Omklcmming b ij Hymenochlrus boettgeri. Fa
to : V a n d e n N i e u we n h u i z o n. 

uit hct wa te r. Om de paar minuten zwo m 
het mannetje fcl voo r- en achterwaarts. 
o m daarna weer roe rloos z ijn paarroep te 
Iaten horen. Dit ging door to t o ngeveer 
drie uur in de nacht. He t mannet je tracht
te toen he t wijfje tc omklemmen. wat hem 
na cen vijfta l pogingcn gelukte. Het man
nctje g reep daarbij hct wijfje me t de voor
po t.:n juist boven haar achtc rpotcn en om 
s loot zo haar achtcrl ijf. T ijdens de o mklem
ming blecf hij d ood stil ac hter haar hangen. 
te rwijl het w ijfje zwom. 

E IAFZETTI G 

Van ti jd to t tijd zwom hc t wijfjc naa r de 
wate rspicgcl. draa idc zich om en ze tt e met 
d e buik naar boven geric ht a l schokkend 
een klo mpje eieren ar. D eze bestontlen uit 
5 to t I 0 eit jes. H et manne tje werkte z ich 
dan. al roerend met d e achte rpoten. om
hong. D.: .: it jes gleden dan langs d e c loaca 
van hc t m a nn.:tjc. dat ze bov.:n wate r be
vruchttc. Direct d aarna schot.:n hc id c dien:n 

te rug naar d e bodem. Soms ~trcck het 
mannetjc me t z ijn achte rpoten langs de 
s nu it van he t wijfje . :\ I i ~~chic n deeu hij dit 
o m haar tot ~poed tc manc n wanncer de 
e ie rafzetting niet ~nel genocg geschicdde. 
Overigen" hing het mannetjc gcdu rc ndc de 
gche le paring rocr loos aan hct wijfjc en 
Lllldc rnam gc.:n enke le acti e. z ij he t dat h ij 
va n tijcl tot ti jd d e voorpotcn cens s tcvig 
aantro k. 
Dit a ile-, he rhaald .: z ich die nacht ongc
\CCr d c rtig k.:cr. to tdat zij e lkaa r ·s mor
gen~ om ca. 9 uur loslietcn. H e t wij fje 
st rek t.:: dan de achte rpot.::n. ZL)d a t het man
ne tj e e raf gleed . 
Pe r paring word en e r zo·n 150 to t :wo 
eit jcs gd .:gd . Een c i hce ft cen doo rsn.::cle 
van ongc vce r 1.5 111m : de ke rn mee t ongc
vcc r 0. 7 111111 in doorsncdc. D e cicren blij 
n:n \"L)Lir het g roobte d ecl los aan d..: wa 
ter~p ie~!d hangen. ;\!a een dag zijn d ..: 
la nen a l d u ide lij k 7icht baa r: d.: tweed..: 
d ag \ c rt onen ze k \·en e n o p de derde dag 
kLim~· n 7e u it. \"an he t e .:: rs t.:: Jcg,e l wa, de 
he lft he~chimmcl d. Van het tweedc legse l 
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Fig . 4. Larve van H. boellgeri, lengte 2.5 mm. De 
wi tte band is een elastiekje. Foto : V a n M e e u wen. 

de volgende a vond eveneens . Eiafzetting 
heb ik nadien nog een aanta l keren gehad. 

RESU LT ATE 

Tot nu toe zijn de resu lta ten de volgendc: 
legsel o p 29-5-'72: 2 diertjes opgekweekt; 
legsel op 8-7-'72: 10 diertjes o pgekweekt; 
legscl o p 10- 1-'73: geen dieren over; 
legse l op 2 1-1-'73: geen dieren over ; 
legsel o p 18-3-'73: waarschijn lijk 4 dieren; 
legse l o p 29-3 '73: waarschijnlijk 17 dieren. 
I k moet hierbij verme lden dat ik de dier
tjes tussen 8-7-'72 en 15-1-'73 had o nder
gebracht in een grote aquariumbak (80 bij 
-10 bij 40 em) op een o nverlichte plaats in 
het huis bij een tempera tuur van 18 :1 20 ' 
C. Hetzelfde geldt voor de periode van 
29-l-'73 tot I 0-5-'73. Gedurende deze tijd 
was het mannetje wei ui terst actief. Het 
demonstrcerde dit door a l roepend ecn 
T rit111'11.1· criswt11s te o mklemmcn. welke er 
10 minutcn voor nodig had om het ma n
nctjc wocst zwemmend af te werpen. Het 
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wijfje had echter geen behoefte aan paring 
en strektc telkens d e achterpoten wanneer 
z ij werd omklemd. De legsels die zij des
ondanks in ja nuari produceerde gingen ge
heel verloren ; er kwam geen enkel eitje 
ui t. 
De kwcken van maa rt '73 waren van 
mijn mannctje en een van de heer M. 
Spa r reb o om (Leiderdorp) gekregen 
wijfje. M ijn eigen wij fje was gesto rven o p 
-1-2-'73. \Vaarschijnlijk moet de doodsoor
zaak gezocht worden in de o mstandigheid 
dat ik na de paaractiviteiten o p 21-1 -'73 te 
wcinig pla nt en in hct aquarium had. zoda t 
hct door de leg verzwakte wijfje niet, zit
tend op die plantcn. o p verhaa l kon ko men, 
maar iedere keer vanaf de bodem o mhoog 
moest zwemmen om ade m te ha len. Zij is 
vermoedelijk gcstikt. 
Op 13-5-'73 heb ik cen kweek tot sta nd 
gebracht met behulp van een mannetje dat ik 
had overgehouden uit de kweek van 29-5-'72 
en het gekregen wij fje. De dieren kunncn 
dus reeds binnen een jaar rijp zijn voor de 
voortplanting. 



HET OPKWEKEN VAN DE LARVEN 

lk houd al met al wc tmg dicrcn aan mijn 
kwcck over. al bcwccgt z ich hct resultaa t 
in stijgcndc lijn. Daar zijn vcrschillcnde 
oorzaken voor. De larven hebben bij het 
uitkomen ccn to ta le Iengle van slechts 2 
mm. zoda t het voedselprobleem zich be
hoorlijk doet geldcn. Verder bl ijken er 
zuurstof-. Iich t- en tempe ratuureisen te zijn 
waaraan voldaan moct worden (V o n 
F i I e k. 1967). Oo k het overbre ngen van 
de citjcs in kwee kbakjes is niet eenvoudig. 
13ij het aanraken zakken ze gauw naar de 
bodcm. De naar benedcn gezonken eitjes 
gaan vecla l verlo ren. mede door de vraat
zucht van de o uders. Verder zijn de eit jes 
erg kleverig en wanneer ze eenmaal aan 
sc hepnetjes o f aan sche pbakjes blijven kle
ven. zijn ze niet meer te verwijderen en 
vc rdrogen uitcindelijk. Voorts is er vaak 
ecn hoog percentage van de eieren be
schimmcld, hetzij doordat he t onbevrucht 

Fig. 5·6. Larve van Hymenochlrus boeltgerl, Iengie 
15 mm. Foto's: V a n M e e u we n. 

is. hetzij door 
oorzaken (25 tot 
braehte ei tj es}. 

a ndere, mij onbekende 
500/o van de goed overge-

De larvcn d ie de dc rdc dag uitko me n ge
ven vele hoofd bre ke ns. In tegenstelling to t 
het familie lid X C II OfJII.v eet de larve volgens 
mijn ervaring geen brandnetclpoeder. Ook 
Liquifry werd niet geaceepteerd . Daarom 
liep ik de sloten af om ccncelligen en an
dere microscopisch kleine diertjes te van
gen. Het slootwater zeefde ik. zodat er 
geen Cyclops (wate rvlooien) in bleven. Di t 
voe rde ik , maar desondanks stierven er 
vele la rven. Ook bleek da t de ene sloot de 
andere niet was. s lechts enkele s loten in 
mijn o mgeving boden het gewenste voer. 
Cyclops kan men betcr mijden: volgens 
mijn waarnemingen werden er soms larven 
door he n aangeval len. Ook polie pjes zien 
in de larven een lekker maal. 
lk trachtte de resulta ten verde r te verbete
ren door een luchtsteentje in de bak te 
hangen dat zeer rustig kleine belletjes pro-
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duceerde. Dit hielp m.i. wei iets maar niet 
veel. Een temperatuur van 25° C bleek 
gunstiger dan 20° C, terwijl bij een lagere 
temperatuur de kweek geheel mislukte. 
Voorts kreeg ik de indruk, dat de diertjes 
het bij de t.l.-buis in het wandmeubel beter 
deden dan elders in het huis. Kweken in 
de winter gingen geheel verloren door ge
brek aan slootinfuus. 
Als een en ander eindelijk lukt dan groeien 
de diertjes snel. In een maand tijd groeien 
de larven uit tot 1 a 1% em, dan is ook de 
aanzet van de achterpootjes al duidelijk 
zichtbaar. Veertien dagen daarna klappen 
ze bij een lengte van ongcveer 17 mm hun 
voorpootjes uit. Weer een week later ver
schrompelt de staart, zodat het gemeta
morfoseerde kikkertje een lengte heeft van 
1 em. De ontwikkeling van ei tot kikker 
vindt dus plaats binnen twee maanden. 

CONCLUSIE 

Dwergklauwkikkertjcs zijn alleraardigste, 
lcvendige beestjes en eenvoudig te verzor
gen. Ze zijn met ecnvoudige middelen tot 
voortplanting tc brengen, maar hct groot
brcngen van de larven nccmt voedselproble
men met zich mec. 
Er 'btijvcn bij mij nog vccl vragen onbe
antwob{d. Hoe kunnen omstandigheden ge-
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creeerd worden waaronder de larven mas
saal groot tc brcngcn zijn? Waarom plantcn 
de diertjes zich wei voort in een klein 
aquarium in mijn wandmeubel en weigeren 
zij dit te docn in ecn aquarium dat tien 
.naal zo groot is? Hoc haalt hct mannetjc 
adem tijdens de omklemming (hij hapt 
gccn Iucht volgens mijn waarnemingcn)'? 
Mocht ik op dczc en andere vragen het 
antwoord gcvondcn hcbben, dan bericht ik 
het u. Graag verneem ik van andcrcn, wat 
zij voor crvaringcn hcbbcn met Hymnw
chirus. 

SUMMARY 

The author describes the breeding of Hy
menochirus hoettgeri in captivity. The 
aquarium was small (25 bij 17 bij 22 em). 
The temperature varied from 20° to 250 
C. Of the eggs laid ( 150-200 approx.) 25 
tot 500/o proved to be infertile. Develop
ment from egg to little frog took place 
within two months. Larvae were fed on 
microscopic animals caught in ditches. 

Llleratuur 

Von F i I e k, W., 1967. Frosche im Aquarium. Das 
Vivarium, Stuttgart. 



J. H e m m e r I i n g 
W. Meuse I 
F. J. 0 b s t 
Leipzig, Kari-Marx-Stadt en Dresden, D.D.R. 

Amfibieen en reptielen uit het noordelijke 
en centrale deel van de Kaukasus (Sovjet-unie) 

Oil artikel is samengesteld uit twee andere, die in 
1967 en 1970 in de D.D.R. werden gepubliceerd. Het 
eerste. 'Einiga Amphibian und Reptilian aus dam 
nordlichan und zentralen Kaukasus·, verscheen in 
Zoologische Abhandlungen aus dem staatl. Museum 
fur Tierkunde in Dresden 29 en omvat onder meer be
schijvingen van de vindplaatsen en een lijst van aile 
gevonden dieren die voor het Museum geconser
veerd warden. Het tweede, 'Exkursionsergebnisse aus 
dem Kaukasus', verscheen in Aquarien en Terrarien 
17 en omvat voornamelijk een aantal opmerkingen 
over gevonden dieren. 
De toto's werden ter beschikking gesteld door H. A. 
P e d e r z a n i (redactie van Aquarien en Terrarien). 
Vertaling uit het Duits: W. F. Bohac. Samenstelling: 
W. F. B o h a c en G. M. M. Foe k e m a. 
Jnhoudsoverzicht: inleiding - kenschets van het ge
bied - de vindplaatsen - amfibieen - schildpadden -
hagedissen - o;langen - een schorpioen - summary -
literatuur. 

IN LEIDING 

Twee van ons namen. steeds in de maand 
juli, dec) aan de cxcursies naar de Kauka
sus van het 'Biologische Gesellschaft der 
D.D.R.'. Zij bezochten in 1965 Pjatigorsk. 
Teberda, Dombai. de Kloechor-pas en 
Soechoemi (vindplaatsen 1-5); in 1966 Ord
zonikidzc. Kazbck, Tiflis en Soechoemi 
(vindplaatsen 6-1 6); in 1967 Kislowodsk, 
Elbroes en Pjatigorsk. 

KENSCHETS VAN HET GEBIED 

Voor het vangcn en observcren van rep
tielen en amfibiecn in de bczochte ce
bieden ten oostcn en ten noordcn van de 
eigenlijkc Kaukasus is de maand juli nict zo 
gunstig. Een decl van de dieren (de slan
gcn en de schildpadden) houdt dan ccn 
zomcrrust. De omstandighcdcn voor de 
vangst in het gcbcrgte zelf zijn beter. Daar 
leggcn de hagcdissen. kikkers en padden in 
Juli hun cicren. Het aantal soorten is in 

hct hooggcbergtc echtcr gering. In de gor
dcl van de ecuwige sneeuw vindcn wij 
uiteraard gecn diercn die voor ons intcrcs
sant zijn. In de weidegordel, bv. aan hct Don
gocsocroen-mecr (2500 m) in hct Elbroes
gebicd (fig. 2), Ieven reeds repticlen en am
fibiccn, zoals Bujo \'iridis, Rmw macroctlc
"us en l.acerw caucasica alpina. Op dczc 
gordel volgt de woudcngordcl. Men kan 
de gcnoemde gordcls uiteraard naar gclang 
de plantcnsoortcn nog vcrdcr opsplitsen, 
maar herpctolo~isch gczicn is bovenstaande 
indcling voldocnde. Wei willcn we nog de 
aandacht vestigen op ecn grens. die naar 
onze mening voor de versprciding van de 
amfibiecn en rcptielcn van belang is. Dcze 
grens is met name in de gebieden met cen 
contincntaal klimaat erg duidelijk. Zij hc
vindt zich in het lagergelegen dcel van de 
genoemdc weidegordcl. Tot daar dringt de 
flora van de bergsteppen door: men vindt 
cr plantcn die op de karsthellingcn van 
Pjatigorsk thuishoren zoals vedergras. gla
diolcn. kruisbloemen. irissen c.a. Anderzijds 
vindt men alpine plantesoortcn zoals /.ilium 
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Fig. 1. De positie van de vindplaatsen 1 tim 16. 

monadelplzum in het karstgebied terug, zo
als we op de pas bij Kislowodsk zagen. Het 
viet ons op dat de verspreiding van som
mige dieren overeen kwam met deze ge
gevens over de flora. De hagedissen van 
het genus Lacerta komcn het meest in de 
warme karstgcbieden tangs de rand van de 
Kaukasus voor. Daar hebben zij hun 
grootste populatiedichtheid. In het hoogge
bergte ligt hun verspreidingsgrens onge
veer daar, waar wij de grens van de berg
steppeplanten vaststelden. Niet helemaal 
tot deze hoogte dringt de gladde slang, 
Coronella awilriaca austriaca, door. Onge
veer hetzelfdc verspreidingsgebied hccft de 
groene pad, Bufo viridis. In tegenstelling 
tot deze soorten heeft de kikker Rana 
macrocnemis zijn grootste verspreiding in 
de weide- en woudengordel. De pas bij 
Kislowodsk, waar wij maar enkele excm-
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plarcn tegen kwamen, vormt de onderste 
grens van het verspreidingsgebied. In dit 
gebied neemt Rcma ridibunda, die niet zo 
hoog in het gebergte doordringt, zijn plaats 
in. Als hoogst gelegen vindplaats van Rana 
ridibwzda noteerden wij Teberda (ongeveer 
1200 m). 

DE YINDPLAATSEN 

I. Pjatigorsk (500 m). Gelegen tussen ge
bergte en steppe. Yerzamelplaatsen op de 
berg Masjock, een gebicd met rotsforma
ties, kalksteppenheidc en hoofdzakclijk uit
gcbloeide vegetatie, voorts tangs de armen 
van de rivicr de Podkoemok, arm aan ve
gctatie, vlakkc zandoever, sterk door afval 
vcrontreinigd. 
2. Tcberda ( 1300 m). Ecn mcer regcnarme 



plaats met slechts 600 tot 700 mm neer
slag per jaar, gcmiddclde tempcratuur 
's zomers 15,5, ·s winters -2,3° C. Ver
zamclplaats was een gebied met hoge strui
ken op zonnige berghellingen, omgeven 
door Nordmann-sparrenbossen (A hi£•s 
nordmwmiana); voorts de omgeving van 
de bronnen van Narsan in het dal van de 
rivier de Dzagamat met weiden met hoge 
struikcn. overgaand in laag struikgcwas en 
rotsformaties. 
3. Badoek-meren ( 1930 tot 19RO m ). Dric 
smeltwatcrmcrcn zondcr vissen, dal met 
hoog struikgcwas, bcrghcllingcn met gc
bieden met ecuwigc snceuw, op 2000 m 
rhododendron-zone, snecuwdalcn en stccn
slagformatics. 
.t.. Dombai (I 630 m). Lawincvrijc pick. 
Verzamelplaats in het dal binnen het ge
bied van de rivieren Dombai-Oelgen. Ama
naus en Alibck, voorts het vcrtrckpunt 
voor het oversteken van de Kloechor-pas 
(einde van de voor auto's bcrijdbare wcg). 
een gebied met steenslag. rotsformaties en 
rhododendron-struikcn (subalpine gordel). 
5. Socchoemi (0 m). Verzamelplaatsen: 
grasvelden tangs het strand met aangc
plantc flora (subtropische element en) en 
een plas binnen de bebouwde kom. 
6. Ordzonikidze (600 m). Een plaats aan 
de noordclijke uitlopers van de Kaukasus 
aan de rivier de Terck, begin van de Gcor
gische straatweg. Verzamelplaats in de 
laagvlakte van de Terek, steilere oevers met 
'ruderal-flora' (onbestendige flora zoals op 
pas bouwrijp gemaakt terrein etc.), vlakke 
oevers met plassen waar waterlelies voor
komen en moerassige weiden. 
7. Dargew-ravijn (tussen 1500 en 2000 m). 
Grasvlakten met alpine karakter, kalkrots
formaties met varens, Saxifragaceecn en 
Draba-soorten. 
8. Sjepzowsk (ongeveer 200 m). Plaats aan 
de rand van de steppe. Verzamelplaatsen 
aan de rivier de Soenza, voorts de heuvels 
ten noorden van het dorp die het dal At
chan-Tsjoert naar het zuiden toe begren
zen. Overgang van landbouwgewassen 
Cmais) naar zuivere steppevegetatie, reeds 
erg uitgedroogd. 
9. Kazbek (plaats aan de voet van de berg 
de Gamara, 330 m). Het Gamara-dal ligt 
tussen de berg en Kazbek. In het lagerge
legen deel van het dal weidebedrijven, mas-

sa:!l voorkomen van V l'rtllrum lohe/imwm, 
aansluitend een subalpine rhododendron
zone, tenslotte gebieden met steenslag en 
hoogalpine weiden. 
10. De Kruis-pas (2395 m). Geografische 
grcns tussen Europa en Azic. Een breed 
dal met massaal voorkomen van V £'rlltrum 
lohl'limwm en A lchemilla, op vochtige hcl
lingcn tevens verschillcnde Primula- en 
Orchis-soorten. 
II. Gocda-Oera-ravijn (ongeveer 1900 m). 
\Veidcland zonder nocmenswaardigc alpine 
clementcn. Hicr werd voor het ecrst /Uw
dodellllron luteum waargenomen (subalpine 
gon.Iel). 
12. Het kasteel van Anauri Congeveer 
1000 m). Gelegen in hct dal van de rivier 
de Argawa. Op het slotplcin 'rudcral-flora·. 
13. Tiflis (Tblisi) (tussen de 200 en 400 
m). Vindplaatscn binnen de hehouwdc kom 
ken hotanische tuin, cen kcrkhof) en aan 
de stadsrand met een sterk uitgcdroogde 
steppcnflora. Voorts stcppcbergcn aan de 
autowcg Tiflis-Karaboelach. op sommige 
plaatsen steenslag en rotsen. 
14. Borzomi-natuurreservaat (ongevecr fi30 
m). Noordwestelijke uitlopers van de Ad
zora-Achalzische keten van de Kleine Kau
kasus. Vochtige hossen van Fa,::us oriema
lis met elementen van het landschap aan 
de Zwarte Zee. Vindplaats in het kleine 
zijdal van de rivier de Banis-Rewi. een 
schaduwrijkc bosbeek. 
15. Agoer-watervallen bij Sotsji (iets boven 
de zccspiegel ). Rivierdal met steilc hcllin
gen van kalkgcstccnte en rotsformaties. cr 
komt Cetemch officinarum voor. 
16. Goeta-Octa CO m). Berghellingcn met 
stccnslag en rotsformatics. Ook ecn ver
zamclplaats aan hct Ritsa-mccr ( 1000 m) 
met rotsformaties en begroeidc rotsen. 

AMFIBIEI:.N 

l\1ertensiella cmtca.\ica (Wag a). 9 larven 
tussen de 28 en 45 mm, 2 halfwas dieren 
van 75 en 77 mm. aile van vindplaats 14 
(Borzomi). In hct laagste gcdeeltc van de 
woudcngordel (beukcn en sparren. fi.inc en 
zilvcrsp<tr) licpen wij door de rotsachtige 
bedding van een beck omhoog. In dit zij
dal van de Banis-Rcwi groeien tot borst
hoogtc diverse soorten varcns zoals Poly-
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s lichum-soorten en andere planten uit de 
Zwarte-zee-flora. die enigszins op onze fl ora 
in beukenbossen lijkt. Na langdurig zoe
ken vonden wij halfwas dieren en larven. 
De larven Ieven in kleine, met mos be
groeide plassen waardoor steeds koud wa
ter s troomt. De halfwas dieren Ieven in 
dikke moskussens. Zij kunnen goed klim
men en bijna net zo snel a ls hagedissen. 
Deze salamander behoorde tot de meest 
waardevolle vangst van onze reis. Afgezien 
van de larven, die meteen na de vangst 
s tie rven en onmiddellijk geeonserveerd 
werden, vervoerden wij de salamanders in 
een linnen zak met mos, dat voortdurend 
nat werd gehouden. In het vliegtuig hielden 
wij hen bij ons, net_ als de andere dieren. 
Of men levende dieren ook in de laad
ruimte kan vervoeren zonder da t zij seha
de oplopen weten wij niet. Voederdieren 

Fig . 2. Hat Dongoesoeroen-maar (2500 m) in hat El
broas-gebiad. Foto: R i chI e r, W o I f. 
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(~prinkhanen) d ie daa r ondergcbracht wa
ren. doorstonden de reis echter gocd. On
clanks aile moeite sti erven onze sa laman
ders reeds ga uw. Een van ons (F. J . 0 b ~ t. 
Dresden) hield de dieren in een vochtig 
terrarium op het balkon. Omdat deze sa
la manders geen longen hebben geschiedt de 
ademhaling uitsluitend door de huid. Daar 
de bak onda nks aile voorzorg ko rte tijd in 
de zon s tond stierven de dieren. 

/Ju.fo bufo vermcosi.nimu.1· (P a II a s). 
levend volwasen mannetje va n vindplaa ts 
14 (J3orzomi). De rug en flanken zijn glad, 
keel en borst zijn met puntige. donkere 
hoornkegeltjes bezaaid . 5 hoornkegeltje~ 
boven elke mondhoek. De paroto.iden (oog
lijsten) zijn lang en smal; een donkere 
lengtestreep loopt langs de basis van de 
paro to"iden tot de fl anken. De onderkaak 



is witachtig. Ons exemplaar vertoont dus 
niet de typische kenmerkcn van de Kau
kasische ondcrsoort verrucosissimus maar 
lijkt meer op de nominaatvorm. Uit een 
cnkcl exemplaar kan men natuurlijk geen 
vcrdere conclusies trekken, maar het lijkt 
ons toch ccn goed voorbeeld van de buiten
gewone variabilitcit van dcze soort en dicn
tengevolge kcnmerkend voor de onvoldoen
de onderzochte systematiek. 

Bufo viridis viridis L a u r e n t i. I vol
wassen exemplaar van vindplaats 9 (Kaz
bck), 1 jong cxemplaar van vindplaats 6 
(Ordzonikidze) in de laagvlakte van de 
Terek. Deze soort werd ook op bijna aile 
andere vindplaatsen aangetroffen. Het ex
emplaar uit Kazbek (vindplaats 9) werd op 
ongeveer 2800 m hoogte gevonden, de 
grootste waargenomen hoogte van deze 
pad. Door haar groot aanpassingsvermogen 
aan droge gebieden komt Bufo viridis viri
dis veel veelvuldiger voor dan Bufo hufo 
verrucosissimus. 

Hyla arborea (L i n n a e u s). 1 gemeta
morfoseerd exemplaar van vindplaats 6 
(Ordzonikidzc). Helaas kondcn wij dit te 
klcinc en bovcndien enigc cxemplaar niet 
prccics determineren. Hct wachten is nog 
steeds op een duidelijkcr afbakening van 
de versprciding van het nominaatras en dat 
van het Kaukasischc ras Hyla arborea 
schelkownikowi Cern o v. 

Rana cameranoi B o u I e n g e r. 1 vrouw
tje van vindplaats 7 (het Dargew-ravijn), 
1 mannetje van vindplaats 10 (de Kruis-pas) 
van 70 mm, 1 vrouwtje van vindplaats 9 
(Kazbck) van 58 mm, 7 ex. van vindplaats 
II (bet Gocda-Oera-ravijn), 21 larven en 
jonge exemplarcn evenccns uit bet Goeda
Oera-ravijn. 
Dcze collectie, binnen enkele dagen en op 
verschillcnd hooggelcgen vindplaatsen bij
ccngebracht. laat zien hoc de paartijd zich 
aan de diverse hoogtcn hccft aangcpa~t. 

Tcrwijl bet mannetje van de Kruis-pas nog 
bronstig is. trcffen wij in bet Goede-Ocra
ravijn kikkcrs met jongen aan die reeds 
de gcdaantewisseling achter de rug hebben. 
Onzc Rana cameranoi vormen wat kleur 
en tekcning bctreft geen eenheid. Toch kan 
men zeggen, voor zo ver het bescheiden 

aantal dieren conclusies toelaat, dat bij 
de grate dieren de rug meer eenkleurig 
wordt en dat de rugstreep de tendentie ver
toont te verdwijnen. Bij halfwas dieren is 
de rugstreep nog duidelijk aanwezig. Vrij 
algemeen was de achterrand van de buik 
roodachtig gekleurd. Bij een mannetje dat 
nog in een terrarium leeft namen wij bet 
langzaam verdwijnen van deze roodkleu
ring waar. 

Rana macrocnemis B o u I e n g c r. Gevon
den op de vindplaatscn 2, 3 en 4 (Teber
da, Badoek-meren en Dombai.) Deze kik
ker vlucht bij voorkeur bet water in. In
teressant lijkt ons dat de kikkers in bet 
hooggebergte stilstaand water binnen snel
stromende beken als plaats voor hun eieren 
uitzoeken omdat de meren, bv. de drie 
Badoek-meren, ongetwijfeld te koud zijn 
(smeltwatermeren) om de larven tot ont
wikkeling te brengen. De volwassen dieren 
zoekcn wei hun tocvlucht in het koudc 
water. 

Rana ridibunda ridilnmda P a I I a s. 7 
exemplaren van vindplaats 8 (Sjepzowsk), 
2 jonge dieren van vindplaats 6 (Ord
zonikidze). Voorts namen wij Rana ridi
bullCia bij Pjatigorsk, Tberda. Socchoemi en 
Sotsji waar. 

SCHILDPADDEN 

Testudo graeca ihera P a I I as. I volwas
sen mannetje van vindplaats 13 (Tiflis). 
Het dicr wcrd samcn met enkele soortge
notcn op een kerkhof gevonden. Zij vraten 
daar van het verse groen dat cr ten ge
volge van de verzorging van de graven 
aanwezig was. In de vrije natuur werden 
geen schildpadden waargenomen. Waar
schijnlijk hielden zij wegens de droogte 
cen zomerrust. 
De schildpadden zatcn onder de tcken 
(Hyalomma aegy ptium ). De parasicten zit
ten tamelijk vast en hcbben ecn voorkeur 
voor huid random de staart en de naden 
tussen de schildcn in de buurt van de uit
stckcndc dclen. 

Clemmys ca.'ipica caJpica (G me I i n). 
Dczc soort bchoordc niet tot onzc vangst. 

89 



Er werd ons een exemplaar gescbonken 
uit de omgeving van Tiflis, de preciese 
vindplaats is onbekend. De beer K. 
D o b n k e uit Cottbus deed een niet alle
daagse waarneming. Eerst werd bet dier 
in een aquarium gebouden waar bet met 
bet dalen van de temperatuur in de berfst 
opbield met eten. Daarna werd bet in een 
verwarmd terrarium met een watergedeelte 
geplaatst bij een aantal agamen. Nu begon 
bet dier weer te eten. Wanneer men 
dicbter bij kwam vlucbtte bet onmiddellijk 
bet water in. Weldra begon de scbildpad 
zijn bonger met bet voedsel van de agamen 
te stillen. Hij at stukken appel en vices, af 
en toe ook meelwormen, zonder daarvoor 
naar bet water te g~an. 

HAGEDISSEN 

Agama caucasica (E i c b w a I d). 4 exem
plaren van vindplaats 13 (Koemisi). Ver
dere exemplaren Ieven op bet ogenblik in 
terraria. Ook werd Agama caucasica nog 
binnen de bebouwde kom van Tiflis, bv. 
in de botaniscbe tuin, waargenomen. 
Ongeveer 15 km van Tiflis in de ricbting 
van Karaboelacb leerden wij een biotoop 
van deze dieren kennen. De agamen Ieven 
in beuvelacbtig gebied met veel leisteen, 
dat in deze tijd van bet jaar maar weinig 
vegetatie beeft. Het zijn voornamelijk plan
ten uit de bergsteppen zoals Allium, He
lianthemum, enkele soorten Fabaccecn en 
andere. Water troffen wij in dit gebied niet 
aan. Reeds op 20 m afstand vlucbtten de 
agamen snel over bet steenacbtige terrein. 
Zij verstoppen zicb onder stenen en in 
rotsspleten. Onder de stenen Iaten zij zicb 
gemakkclijk vangen. Men moet ecbter we
gens de aanwezigbeid van scborpioenen 
voorzicbtig zijn, deze troffen wij vaak, 
evenals halfwas en volwassen exemp1aren 
van Bufo viridis, onder stenen aan. Bo
vendien vonden wij er enke1e s1angenhui
den. De s1angen scbijnen zicb ecbter we
gens de bitte niet te Iaten zien. Als teken 
van de grote bevolkingsdicbtbeid vonden 
wij ook enkcle gemummificeerde agamen. 
Het is een waar plezier om in een terrein 
met een derge1ijke populatie van agamen 
op de vangst te gaan. De gevangen dieren 
zaten bijna allemaa1 onder de teken, het 
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waren larven en poppen van de Haemphy
salis concimw. De parasieten zaten voor
namelijk in de buurt van de nek. 
Door ze dagelijks te besproeien doorston
den de agamen bet vervoer naar buis goed. 
Het zijn goed boudbare dieren. De beer 
K. D o b n k e uit Cottbus, die reeds twee 
jaar lang enkele van de door ons gevangen 
dieren verzorgt, deelt mee dat zij spinnen, 
regenwormen, sprinkbanen, wandelende 
takken (boewel minder graag), vliegen van
af de grootte van een kamervlieg. sla, fruit. 
gekookte rijst en rauw en gekookt runder
vlees eten. 

A nguis fragilis co/chicus (N o r d m a n n). 
I volwassen exemplaar van vindplaats 5 
(Soecboemi), 1 balfwassen exemplaar van 
vindplaats 11 (bet Goeda-Oera-ravijn) en 
1 jong exemplaar van vindplaats 7 (bet 
Dargew-ravijn). 

Eremias arguta deserti (G m e I i n). 1 ex
emplaar van vindp1aats 8 (Sjepzowsk). Dit 
dier werd samen met Lacerta strigata in de
zelfde biotoop aangetroffen. De bagedissen 
waren in de broeierige middagbitte tamelijk 
bewegelijk. 

Lacerlll agilis hoemica S u c h o v. J ex
emplaren van vindplaats () (Ordzonikidze). 
De J.acerta-soorten van de Kaukasus zijn 
door hun moeilijkc systematiek bij een ge
ring aantal dicren moeilijk te determincren. 
Zecr frappant is de gelijkenis van oude 
mannetjes van Lacerta agilis hoemica en 
Lacata \'iridis l'iridis wat hun kleur be
treft. De ondcrsoort hoemica lijkt ons na 
waarnemingen in hct terrarium agressiever 
dan het nominaatras. De volwassen dieren 
werden net als de volwassen Lacerta stri
gata nauwelijks tam. laatstgenoemde zelfs 
na twee jaar gcvangenschap nog niet. 

Lacerta agilis grusinica P e t e r s. 2 ex
emplaren van vindp1aats 5 (Soechoemi). De 
uit de terra typica afkomstige exemplaren 
komen met de kenscbets van de onder
soort overeen. 

Lacerta derjugini N i k o Is k y. vol
wassen exemplaar van vindplaats 14 ( Bor
zomi). Deze hagedis behoort samen met 
Mertensiella cauca.\·ica tot de berpetolo-



gische bijzonderheden van het Bo rzomi-na
tuurreservaat. 

Lacerta praticola praticola E v e r s -
m a n n. 7 volwassen dieren van vindplaats 
7 en 9 (het Dargew-ravijn en het Gamara
dal). Deze haged is, die zeer veranderlijk 
van kleur e n tekening is, werd in de on
middell ijke nabijheid van kleine sneeuw
da len in de woudengordel gev<?nden. In 
het buitenterrarium bleek dat de hagedis
sen zelfs na nachtvorst overdag weer actief 
waren en reeds bij een luchttemperatuur 
van 10° C begonnen te eten. 

Lacerta strigata E i c h w a I d. 5 exem
plaren van vindplaats 8 (Sjepzowsk). Dit 
tamelijk kleine aan tal hagedissen laat reeds 
het bij toeneme nde grootte verdwijnen van 
de achterhoofds- en supratemporale lijnen 

zien. Deze zijn bij volwassen mannetjes nog 
slechts bij de heup en staartinplant te z ien . 
In het terrarium bleek dat Lacerta strigaw 
meer behoefte aan warmte had dan Lacerta 
a~?ilis boemica. 

Lacerta saxicola brauneri M c h e I y. 3 
volwassen exempla ren van vindplaats 15 
(Agoer-watervallen bij Sotsji), 12 volwassen 
exempla ren van vindplaats 16 (Goeta
Oeta). Wij sloegen de inte ressante Lacerta 
saxicola samen met Lacerta praticola en 
Lacerta muralis tamelijk lang in een gezel
schapsbak gade. Daarbij viet ons een grote 
vrijmoedigheid van Lacerta saxicola op, die 
haar bepaald intelligenter doet lijke n dan 
Litcerta muralis. De dieren kenmerken zich 
verder door een uitgesproken grote aetiv i
teit gedurende de hele dag. Tegen de mid
dag zoeken zij een ande r gcbied op en ver-
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mijden daarbij zonnige plekken. Zij blijven 
echter in de schaduwrijke plekken van hun 
biotoop actief. 

Lacerta saxicola causica Me he I y. 5 
volwassen exemplaren van vindplaats 12 
(het kasteel van Anauri). De hagedissen 
werden op loodrechte muren tot op een 
hoogte van 5 m gevangen. Zij werden 
's middags alleen op schaduwrijke plekken 
aangetroffen. 

SLANG EN 

Coronella austriaca austriaca La u r e n -
t i. 1 jong exemplaar van vindplaats 14 
(Borzomi). De gladde slang werd verder 
nog aan het derde meer van de Badoek
meren (1980 m) waargenomen. 

Eirenis modestus modestus (M a r t i n). 1 
volwassen vrouwtje van vindplaats 13 (Tif
lis). Hct dier legde tijdens het vervoer drie 
rolronde eieren van resp. 31, 32 en 38 mm 
Iengle en een doorsnee van 9 mm. Voor 
hct klcinc dier een behoorlijke prestatie. In 
het terrarium werd het slangetje maar zel
dcn gczicn, meestal verborg het zich tussen 
stenen en mos. Ondanks een groot aanbod 
van sprinkhanen en andere insecten at het 
dicr niet. Bij de eerste verschijnselen van 
achteruitgang gingen wij over tot dwang
voeren. Tot ooze grote verrassing begon 
hct dicr daarna vrijwillig regenwormen te 
cten. 

Natrix tessellata /esse/lata (La u r e n t i). 
1 jong exemplaar van vindplaats 16 (Goeta
Octa). 

EEN SCHORPIOEN 

Euscorpionus spec. In de beschreven bio
toop van de agamen en op andere warme 
plaatsen in Groezie vonden wij vaak ver
schillendc soortcn schorpioenen. De beer 
G. W o If uit Leipzig nam enkele meege
brachte excmplaren onder zijn hoede. Na 
enkclc weken ontdekte hij tot zijn verba
zing dat een groot exemplaar onder de 
mijtcn zat. Hct warcn echter geen mijten 
maar jonge schorpiocncn, die aanvankelijk 
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wit waren en op het moederdicr zatcn. Zij 
werden daar kennelijk gevoerd, want zij 
begonnen te grocien. Later werdcn de jongc 
dieren bruinachtig en verlietcn hct moeder
dier. Als voer werd hun plankton en blad
luizen aangeboden. Zij sloegen voor alles 
wat bewoog op de vlucht. Het mocderdier 
stierf echter en de jongen groeiden daarna 
niet meer en werden maar twee maanden 
oud. 

SUMMARY 

This publication on the herpetofauna of 
the Caucasus is a compilation of two artic
les published in 1967 and 1970 (Zool. Abh. 
Staatl. Mus. Tierk. Dresden 29, pp. 85-
93 and Aquarien Terrarien 17, pp. 120-
123). 
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