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Waarnemingen aan reptielen op Bahrein 
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INLEIDING 

Tijdens mijn verblijf op het eiland Bahrein 
in de Arabische Golf heb ik waarnemingen 
kunnen doen aan een aantal van de er voor
komende reptielen en daarvan zou ik nu 
verslag willen doen. 
Als deelnemer aan een door het 'Committee 
for Arabian and Gulf Studies' georganiseer
de archeologische expeditie naar dit eiland, 
had ik de gelegenheid om na en soms tij
dens het opgraafwerk in de woestijn een 
aantal reptielen te vangen en te fotograferen. 
Oat was gedurende de maanden februari en 
maart van 1975, dat wil zeggen "lente" voor 
Bahrein met voor ons aangename tempera
turen van rood de 18° C. in februari en ge
leidelijk aan oplopende temperaturen in 
maart. Van een eigenlijke winter is op Bah
rein geen sprake. Sommige soorten reptielen 
houden winterslaap, andere soorten siechts 
voor een deel en weer andere: helemaal niet. 
Er is vrij weinig van bekend. 
Februari en maart zijn beslist niet de geiuk
kigste maanden om een zo groot mogelijk 
aantal dieren te kunnen waarnemen; in 
april en mei, zo is mij verzekerd, worden de 
overigens betrekkelijk kleine gebieden die ik 
heb kunnen doorzoeken door een grotere 
vescheidenheid aan soorten en ook door een 
groter aantai dieren bevolkt. Ik kan dus 
slechts een zeer onvolledig beeid geven. 
Het enige mij bekende werk dat speciaai 
handelt over het herpes van Bahrein (G a I
l a g h e r, 1971) claimt ook geen volledig
heid. Voor 1968 waren er van Bahrein 
slechts drie soorten hagedissen officieel be
kend, het werkje van Gal I a g her voegt 

hier twaalf soorten aan toe, noemt de sian
gen, de amfibieen en schildpadden. Ais 
amateur heeft G a I I a g her, evenmin als 
ik enig zelfstandig systematisch onderzoek 
kunnen doen. Een aantal dieren kent hij 
slechts uit enkele waanfemingen, over po
pulaties is dus nog minder bekend, en hij 
spreekt daarom de verwachting uit dat met 
grote waarschijnlijkheid nog andere soorten 
op het eiland ontdekt kunnen worden. 
Vanwege deze schaarste aan gegevens leek 
mij het volgende verslag gerechtvaardigd. 

BAHREIN 

De staat Bahrein wordt gevormd door een 
groepje eilanden voor de oostkust van Saudi 
Arabie, eo de noordwestkust van Qatar. Het 
grootste eiland van de groep beet Bahrein. 
Muharraq ten noordoosten is nu verbonden 

Iraq 
Jl"an 

Koewei 

SauH Arabie 

Fig. 1. De Golf met aangrenzende staten. 
Kaartje: S p a r r e b o o m. 
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met de hoofstad Manama door een auto
weg; Sitra in het oosten is ook verbonden 
met het hoofdeiland. Een eilandengroep 
ten zuidoosten van Bahrein is onbewoond 
en buiten speciale toestemming van de over
heid niet toegankelijk. Hawar is daarvan 
het grootste eiland. 
Bahrein is niet groot, het meet nog geen 
50 km van noord naar zuid en nog geen 20 
km van oost naar west. Eigenlijk worden 
aileen het noorden en het midden bewoond. 
Hier zijn de talrijke bronnen en hier is wat 
uitbundiger vegetatie. Hier ook vindt men 
veel dadelpalmen en, vooral dankzij de ir
rigatiemogelijkheden, tevens een bescheiden 
akkerbouw. De zuidelijke helft.- van het ei
land bestaat uitsluitend uit woestijn, maar 
daarin zijn nog vele verschillende land
schapstypen te onderscheiden. Het eiland 
kent geen gebergte, het rotsmassief de Jabal 
ad Dukhan reikt niet boger dan 150 m. 
Het klimaat is oncomfortabel, in midzomer 
is de hitte ondraaglijk en bovendien is dan 
de luchtvochtigheid bijzonder hoog. De 
overheersende wind is de uit het noord
westen waaiende Shamal. De winters kun
nen fris zijn, brengen sommige jaren veel 

.r'l( u 

Fig. 2. Bahrein. Kaartje: S p a r r e b o o m. 
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regen en 's nachts is het dan vaak uitgespro
ken kil. In het voorjaar na regenval is de 
woestijn vol Ieven: klein kruipend gewas, 
lage bossages, vetplanten, vele insekten, vo
gels, en ook reptielen en zoogdieren. 

LANDSCHAPSTYPEN 

Op het kaartje staan de plaatsen aangegeven 
waar ik de meeste waarnemingen heb ver
richt. 
Het Portugees fort, Qala'at al Bahrain, is 
een ruine. Het dateert uit de 16-de eeuw 
en aileen de torens en stukken muur staan 
nog overeind. Het kijkt uit op de kust en 
is omgeven door palmbossen en kleine dorp
jes. Het kamp van waaruit wij opereerden, 
ligt midden in dit fort en bestaat uit hutten, 
gemaakt van bundels palmbladeren: deze 
worden barasti's genoemd. Binnen dit kamp 
aileen al heb ik vier soorten gecko's kunnen 
observeren. 
In het stukje woestijn, aangeduid als AI 
Markh, voerden wij onze werkzaamheden 
uit. Er moet bier enige bewoning zijn ge
weest in de tijd v66r 3000 voor Christus 
of wellicht daarna, maar tegenwoordig be
staat dit gebied uit woestijn, waarbij het 
overwegende terreintype 'Dukkaka' ge
noemd wordt: een vlak tot zwak glooiend 
landschap van fijn Iicht zand op een tame
lijk kompakte bodem, in het voorjaar rijke
lijk begroeid met op kleine afstand van el
kaar staande bossages. De plantengroei 
maakt hier insektenleven mogelijk en biedt 
schuilplaatsen aan schorpioenen en reptie
len. Holengravende soorten als Uromastyx 
kan men hier verwachten. 
Sabka is een vlakke zandplaat zonder noe
menswaardige begroeiing. Het ligt vrij laag 
en na regenval kan het verraderlijk zijn door
dat het gevaar bestaat dat je, zeker met een 
automobiel, door de op sommige plekken 
dunne zandkorst heenzakt. Ik heb geen rep
tiel gevonden dat dit landschap als biotoop 
prefereerde hoven andere gebieden, maar 
dankzij de geringe schuilplaatsen die zo'n 
zandvlakte biedt, heb ik er wei mijn eerste 
Uromastyx kunnen vangen. 
Het niet erg brede strand gaat, althans op 
de zuidelijke helft van het eiland, hier en 
daar over in zandplaten met wat afval, drijf
hout, schelpen en begroeiing. Dit is een 
biotoop voor Eremias; ook andere, verwante 



Fig. 3. Het kamp in het Portugese fort , Oala'at al 
Bahrain. Foto: S p a r reb o o m. 

soorten die met verbrede tcncn zijn uitgerust 
om zich snel over mulle zandgrond tc ver
plaatsen, zoals A canthodactyfus, moeten 
hier voorkomen. 

Meer naar het midden van de zuidpunt van 
het eiland zijn ook wat hogere zandduinen, 
met meest mul zand en een spaarzame be
groeiing in het voorjaa r. Dit terrein moet 

Fig. 4. Wadi ten ZO van Jabal ad Dukhan. 
Foto: Sparr e b o om . 
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leefruimte bieden aan allerlei woestijngecko
tjes waarvan erg weinig bekend is. Hier heb 
ik vrijwel geen waarnemingen gedaan. 
In de meer waterrijke gebieden op de noor
delijke helft van Bahrein vinden we enkele 
vijvers. In die vijvers, die heel het jaar door 
water bevatten bestaat de grootste kans om 
waterschildpadden, Clemmys, tegen te ko
men. Yerder ook Rana ridibunda ridibunda, 
die er tevens in irrigatiekanalen en in tijde
lijke waterreservoirs voorkomt. 
Wadi's zijn 'gleuven' in het landschap waar
van men aanneemt dat die van origine 
stroom- of rivierbeddingen moeten zijn ge
weest, althans in bepaalde seizoenen. Deze 
liggen dus wat dieper, uitgeslepen in een 
rotsachtige bodem, en zijn vochtiger. Plan
ten en bossages groeien hier weelderiger en 
hoger dan elders in de woestijn. Door de 
beschutting en de vele schuilmogelijkheden 
en waarschijnlijk een groter voedselaanbod 
vormen deze wadi's goede biotopen voor 
vele dieren. Skinken, agamen, slangen, 
schorpioenen, de wormhagedis en ook vogels 
huizen hier. Aileen at de sporen in het zand 
verraden het voorkomen daarvan onmid
dellijk. 

Fig. 5. Rana rldlbunda rldlbunda, juv. Foto: 
S p a r r e b o o m. 
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De palmbossen bieden ook een veelheid aan 
biotopen, maar hier heb ik vrijwel geen 
waarnemingen gedaan. 

AMFIBIEEN EN REPTIELEN 

Bahrein ligt dicht bij het vaste land van 
Saudi Arabie en de Yerenigde Arabische 
Emiraten. Naar Iran is het een dag varen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het 
ernaar uitziet dat de fauna een afspiegeling 
is van die van het omringend vaste land. 
Ik weet niet hoelang Bahrein al ' los' is, 
maar afgezien daarvan maakt het feit dat 
het eiland at vele eeuwen bewoond wordt 
door mensen die altijd in een zekere relatie 
tot het vaste land moeten hebben gelecfd, 
de kans groot, dat er diersoorten zijn ver
spreid door mensenhand, a t dan niet op
zettelijk. De kans lijkt me klein dat er voor 
Bahrein endemische soorten of ondersoorten 
beschreven zullen kunnen worden. 
Een heel klein aantal dieren heb ik vanuit 
Bahrein naar Europa opgestuurd, sommige 
dood, andere levend. Van de met een • 
voorziene soorten zijn enkele exemplaren 
in het Rijks-museum voor Natuurlijke His
toric te Leiden ondergebracht. 



Fig. 6. Biotoop van Clemmys casplca casplca bij lsa 
Town. Foto: S p a r r e b o o m. 

Het lijkt me niet op zijn plaats om uitvoe
rige beschrijvingen te geven van de ver
schillende soorten. De door mij bedoelde 
soorten zijn met vrij grote zekerheid gedc
termineerd. Van een paar soorten heb ik de 
origineelbeschrijving opgenomen in de lite
ratuurlijst. 

Rana ridibunda ridibunda P a I I a s 
De meerkikker is het enige amfibie dat met 
zekerheid op het eiland voorkomt. Hij moet 
er talrijk zijn, maar echt veel heb ik er niet 
gezien. Hij komt voor in irrigatiekanalen 
en vijvers. lk heb jonge dieren van 4 a 5 em. 
gevangen in een afwateringsslootje dat op 
zee uitkomt bij Janusan; volwassen dieren 
heb ik waargenomen in een vijver aan de 
oost~ust van het eiland, tcgenover Sitra. 

C/emmys caspica caspica (G m e I i n) 
Deze schildpad komt plaatselijk voor in 
helder water, in vijvers en greppcls, hij moet 

ook bestand zijn tegen brak water (G a I -
I a g her, 1971), maar wordt zeldzamer op 
Bahrein. Een volwassen exemplaar hebben 
we kunnen vangen in een met riet en palm
bomen omgroeide vijver, waar irrigatieka
nalen op uitkomen. Het water was helder 
en dicht begroeid. We vonden er ook resten 
van schilden op de oever. Dit was ten oos
ten van !sa Town. 
Een ander, kennelijk recent gedood volwas
sen dier hebben we gevonden aan de oost
kust in dezelfde vijver die ik onder Rana ri
dibunda ridibunda genoemd heb. Deze vij
ver die tot voor kort kraakhelder moet zijn 
geweest, was nu vervuild en bedekt met 
flap. In de direkte omgeving waren huizen 
in aanbouw. 

Chelonia mydas (L i n n a e us) 
De soepschi ldpad komt voor in de wate ren 
rond Bahrein, maar legt geen eieren op het 
eiland. G a II a g h e r (1971) noemt als leg
plaatsen de eilanden Jurayid en Jana, en 
mogelijk Hawar. 
Er spoelen soms dode dieren aan, toevallig 
kon ik de schedel krijgen van een exem
plaar dat op Hawar was aangespoeld. 
VIces en vet van deze schildpad zijn eetbaar, 
het is mij echter niet bekend of cr op Bah
rein vee[ naar gevist wordt. In het jaarge
tijde dat ik er was, waren ze althans niet op 
de vismarkt verkrijgbaar. 

Pristtmts mpestris B I a n f o r d 
Deze kleine daggecko komt op Bahrein 
overal voor. Het is een klein beweeglijk 

Fig. 7. Clemmys casplca casplca. Foto: S p a r r e • 
boom. 
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Fig. 8. Clemmys casplca casplca, onderzijde. Foto : 
S p a r r e b o o m. 

dicrtjc dat nauwclijks groter wordt dan 8 
em. Blanford (1874) noemt een Iengle 
van 1,9 inch ( = 49 mm.) voor vol
wassen dieren. Hij beschrijft cxemplaren 
van het ci land Kharg, uit de Iraanse kust, 
en vermeldt dat ze tangs de Arabische kust 
talrijk voorkomen. G a II a g h e r ( 197 .1) 
noemt voor Pristurus rupestris van Bahrem 
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een maximum lengte van 3,5 inch ( = 89 
mm). Het dier is bedekt met kleine korrel
achtige schubben, de staart is uitgerust met 
een laag kammetje, en is zijdelings enigszins 
afgeplat. De kleur is grijsbruin, er loopt een 
zwakke st reep over de rug, parallel daaraan 
!open vele kleine roestrode streepjes. Er 
loopt een zwarte streep door het oog, de 
pupil is rond, de tenen zijn lang en dun. 

Fig. 9. Prlsturus rupestrls. Foto : S p a r reb o om. 



Fig. 10. Prlsturus rupea1rls. Foto : S p a r reb o o m. 

Het komt voor op rotsen, muren, op tele
graafpalen en ook veelvuldig op de barasti
wanden van ons kamp te Qala'at a! Bah
rain. Pristurus rupestris is heel het jaar door 
aktief, ik kon ze zo direkt in februari a! 
waarnemen. Met de camera waren ze niet 
a! te moeilijk te bcnaderen, maar ze vangen 
was een twecde. Enkele door mij levend op
gestuurde exemplaren hebben het niet ge
haald. 

Op figuur 10 is te zien hoe eeo dier bij nade
ring met de camera een opmerkelijke hoo
ding aanneemt (intimidatie, afweer?). Hij 
gaat h.oog op de poten staan, blaast de keel 
op en keert zijn kop naar het naderend 
voorwerp. De staart gaat omhoog en maakt 
enkele kwispclende bewegingen. Soms ook 
lopen ze met de staart hoven de rug gekruld. 

Fig . 11 . Prlsturua rupestrls. Foto: Sparr e boom. 
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Hemidactylus flaviviridis R ii p p e I 
Deze forse gecko komt op Bahrein veel voor 
op huizen en andere gebouwen. G a II a -
g her (1971) noemt als maximum grootte 
7,5 inch (= 191 mm.) maar zo groot heb 
ik ze niet gezien. Doordat het dier heel fijn 
beschubd is, lijkt het a lsof hij een gladde 
huid heeft. De kleur varieert van donker 
olij fbruin tot bruingeel, 's nachts is hij veel 
bleker. Het mannerje brengt geluid voort. 
Het dier van de foto is gevangen in het 
kamp te Qala'at a t Bahrain; vee! vaker heb 
ik hem gezien op huizen in Awali en Ma
nama. In gevangenschap gedroeg dit dier 
zich zeer agressief tegenover andere gecko's. 
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Fig. 12. Hemldactylus llavlvlrldls. Foto: Spa r r e
boom. 

* Hemidactylus persicus Anderson 
Deze soort is niet met zekerheid gedetermi
neerd. Ik heb de naam aangehouden die 
G a l l a g h e r noemt. De exemplaren die 
ik heb opgestuurd werden door R. M e r -
t e n s en D. L i I g e gerekend tot de sterk 
op H. persicus gelijkende Hemidactylus tur
cicus. (persoonlijke mededeling). 
Deze gecko was van de 4 soorten die ik in 
ons kamp heb gezien het talrijkst. Hij moet 
voorkomen op oude gebouwen, muren en 
in rotsachtige woestijn, maar de enige plaats 
waar ik hem heb waargenomen is in het 
kamp, in kisten, tussen planken, op de ba
rasti-wanden, doorgaans op vertikale vlak
ken. Het dier is te herkennen aan een mar
kante zwarte streep door het oog met een 
witte lijn erboven. Er !open vaag zichtbare 
dwarsbanden over het lichaam en het is 
bedekt met puntschubben. In het donker is 
~et dier heel Iicht met een groenachtige 
tmt. Van boven bekeken schijnen de don
kere oogballen door de kophuid heen. Hij 
wordt ongeveer 15 em groot en leidt een 
overwegend nachtelijk bestaan. 

Fig. 13. Hem I dactylus perslcus. Foto: S p a r r e 
bo om. 



Fig. 14. Stenodactylus dorlae complex. Foto : Spar
r eb o om. 

Stenodactylus doriae complex 
Komt volgens G a I I a g h e r voor op droog 
zand en grind in woestijn met bossages en 
op duinen. Het is een plomp woestijngecko
tje met een grote kop en een geband staart
je. Het moet 13 em groot kunnen worden 
(G a II a g her 1971) maar het enige exem
plaar dat ik gevangen heb was nog geen 
9 em. Dit dier kwam te voorschijn van on
geveer 20 em onder de grond bij een proef
graving die wij half maart uitvoerden ten 
zuiden van het dorpje Barbar. De biotoop 
aldaar bestaat uit een compacte zand- en 
grindbodem met wat hoge struiken in de 
omgeving. 
Het heeft enige tijd in gevangenschap ge
leefd bij H . M. van M e e u we n. Naar 

Fig . 15. Alsophylax tuberculatus. Foto: S p a r r e -
boom. 
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verluidt liep het 's nachts hoog op de poten 
door het terrarium, was vrij traag en groef 
holen. Het bleek een weinig enthousiast eter. 

• Alsophylax tubercula/us (Bl a nfo rd) 
Dit is weer een klein woestijngeckootje, 
waarvan G a I I a g h e r zegt: "not common 
but possibly in a wide variety of ground 
types". Zelf heb ik deze soort regelmatig 
aangetroffen in de 'dukkaka' in de streek 
die aangeduid staat als Al Markh. Overdag 
was die te vinden onder en in lege bierblik
jes en onder andere zaken die niet in de 
woestijn thuishoren. Ik kwam hem ook veel 
tegcn in een Wadi ten ZO van Jabal ad 
Dukhan. Ik kreeg niet de indruk dat de 
soort zeldzaam was. Verschillende varietei
ten, zoals door G a l l a g h e r aangegeven, 
heb ik niet kunnen vaststellen. 

Fig. 16. Alsophylax tuberculatus. Foto: S p a r r e
boom. 

119 



Fig. 17. Cyrtodactylus (= Gymnodactylus) scaber. 
Foto : Sparr e b oo m. 

• Cyrtodactylus ( = Gymnodacty/us) scaber 
(Heyden) 
Dit is een slanke gecko, tamelijk Iicht van 
kleur. De rugschubben zijn puntig en ge
kield, de staart heeft ook uitstekende punt
schubben. De tenen zijn lang. Biotoop als 
aangeduid door G a II a g h e r: steenachtige 
of zanderige grond, op oude muren en in 
of bij gebouwen, geen echt woestijndier. Ik 
heb hem alleen aangetroffen in ons kamp in 
het Portugese fort. Op dezelfde plaatsen als 
Hemidactylus persicus, maar juist niet tegen 
de barastiwanden of op andere vertikale 
oppervlakken, maar tussen obstakels, dichter 
bij de grond. Daar is hij bijzonder behendig 
en snel, hij neemt minder makkelijk de wijk 
tangs de wanden. 

A gama jayakari A n de r s on 
Een lichtgekleurde Agame heb ik vluchtig 
gezien in een Wadi ten ZO van de Jabal ad 
Dukhan in maart, maar ik heb hem niet 
kunnen vangen. Mijn determinatie is daar
om niet zeker. 

Fig. 18. Hoi van Uromaslyx mlcrolepls. Foto : 
S p a r r e b o o m. 
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Uromastyx microlepis B Ian ford 
Deze doornstaarthagedis, Arabisch 'Dhab', 
is nauw verwant aan de Afrikaanse soorten, 
maar verschilt ervan door de veel kleinere 
schubben, door de afwezigheid van vergrote 
schubben op de zijden en de plooien aan de 
zijkant van de nek, die bij .Uromastyx mi
crolepis uitsteeksels bezitten (B I a n f o r d 
1874). De kleur is variabel maar wordt 
misschien niet zo fel als die van Uromastyx 
acanthinurus. De soort kan een grootte be
reiken van 53 em (B I a n ford 1874 ; G a I
I a g h e r 1971). 
G a II a g h e r meldt dat de soort gedeel
telijk winterslaap houdt. Zelf heb ik bij het 
doorkruisen van enkele gebieden waar ze 
later talrijk bleken voor te komen, er v66r 
half februari geen enkele gezien. Pas eind 
februari zag ik op sommige plaatsen echt 
veel Uromastyx. De vele holen met halve
maanvormige opening en de karakteristieke 
sporen in het zand duiden op hun voor
komen. Uitgraven van holen, wat we als ar
chaeologen enkele malen ondernomen heb
ben, liep op niets uit ; ze waren vaak zeker 
een meter diep en vertoonden heel grillige 
bochten, sommige gingen zelfs in spiraal-

Fig. 19. Spoor van Uromastyx mlcrolepls. Foto : 
Sparreboom. 



Fig. 20. Uromastyx mlcrolepls, ad. Foto: S p a r r e
boom. 

vorm de diepte in! 's Oehtends liggen de 
dieren op een kleine verhoging vlak bij een 
van de ingangen van zo'n hoi, als het ware 
op de uitkijk, met de kop opgerieht. Van 
een grote af!;tand hebben ze je al in de ga
ten en verdwijnen dan snel. Het moet een
voudiger zijn om ze 's middags te vangen 
wanneer ze zieh, volgevreten, ver buiten 
hun hoi begeven en niet zo alert zijn (M a n
d a vi II e 1965), maar dan had ik geen ge
legenheid om me met het herpes te be
moeien. Het eerste en enige volwassen dier 
ving ik begin maart. Het was in een water-

put gevallen bij Matalla en had zieh tegen 
de rand van de put in Ieven kunnen houden. 
Het was een volwassen exemplaar van 43 
em groot. De uitgesproken femoraalporien 
zouden erop kunnen duiden dat het een 
mannetje is, maar vergelijking met andere 
exemplaren zou uitsluitsel moeten geven. Bij 
Horat Unqa heb ik een halfwas exemplaar 
gevangen van 25 em groot. 
Verrassend was de vondst van een kennelijk 
pas uit het ei gekomen Uromastyx op ? 
maart. Het beestje zat onder een steen btJ 
Horat Unqa, een streek die dicht bevolkt 

Fig. 21 . Kop van volwassen Uromastyx mlcrolepls. 
Foto : Sp a rr e boom. 
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Fig . 22. Uromastyx mlerolepls, halfwas 25 em lang. 
Foto : Sp arr e boom. 

bleek te zijn met Uromastyx. De ogen zijn 
geel omzoomd, de zijkant van de kop heeft 
gele vlekjes en het rudimentaire parietaal
orgaan is ook geel. De onderkant is vuilwit. 
Het diertje op de foto meet 12 em, waarvan 
de staart 5 em in beslag neemt. 
Streken die dieht bevolkt waren met Uro
mastyx, waren: Horat Unqa en omtrek en 
de wadis ten oosten van Jabal ad Dukhan. 
Het dier moet eehter op heel Bahrein zeer 
algemeen zijn. Het prefereert biotopen waar 
de bodem zieh ertoe leent om holen in te 
graven. Er wordt wei jaeht op gemaakt door 
jongetjes. Het vlees moet goed eetbaar zijn. 

Fig. 24. Uromastyx mlerolepls, juv. 12 em groot. Foto: 
S p a r r e b o o m. 
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Fig. 23. Uromastyx mlerolepls, juv. 12 em groot. Foto: 
S p a r r e b o o m. 

Het dier op de foto voelt zieh in het nauw: 
het blaast zieh op, brengt blazende geluiden 
voort en is bereid om te bijten. 
De twee jonge dieren hebben in gevangen
sehap sla, andijvie, paardebloem, groene 
erwten, gedroogde linzen en versehillende 
zaden gegeten. 

Eremias brevirostris (B I a n f o r d) 
Deze Laeertide hagedis heb ik een paar keer 
kunnen vangen aan de westkust van het 
eiland, waar wat rommel van het strand lag 
verspreid. Dit was ter hoogte van AI Markh 
en verder aan de ZW-kust. Het is een 
razend snel en wendbaar dier. De kleur is 
liehtbeige met kleine vlekjes over heel het 
liehaam, de neus is wat opgewipt. 



Fig. 25. Eremlas brevlroatrla. Foto: S parr e boo m. 

In gevangenschap heeft een wijfje tweemaal 
3 eieren gelegd, maar die zijn niet uitge
komen. 

• Coluber ventromaculatus G ray 
Levende slangen heb ik op Bahrein niet ge
zien. Een exemplaar van Coluber ventro
maculatus vond ik dood in zee, aangespoeld 
met allerlei rommel. Het was helemaal gaaf, 
uitgezonderd een verwonding aan de rug. 
Deze slang moet op Bahrein zeer algemeen 
zijn (G a II a g h e r 1971) en verschillende 
biotopen bewonen. Waarschijnlijk was ik te 
vroeg in het seizoen om levende slangen te 
kunnen waarnemen. 

*Hydrophis /apemoides (Gray) 
Zeeslangen zijn talrijk in de Golf, er zijn a! 
9 soorten waargenomen. Ook voor zee
slangen was het nog vrij vroeg in het jaar, 
zo werd mij verteld. Een dode Hydrophis 
lapemoides, aangespoeld aan de ZW-kust 
werd mij gebracht door J. C I i n g I y. Het 
dier meet 70 em en bezit 40 zwarte dwars
banden op een Iichte ondergrond. De staart 

Fig. 26. Coluber ventromaculatus. Foto: S p a r r e
boom. 

is 7,5 em lang en is zijdelings afgeplat. De 
kop is klein, het lichaam wordt naar de 
staart toe dikker. 

TEMPERATUUR 

Op sommige plaatsen heb ik metingep van 
vochtigheid en temperatuur kunnen doen 
met behulp van een thermohygrograaf. Uit 
de daarmee verkregen gegevens kan ik wei
nig conclusies trekken met betrekking tot 
het gedrag van hagedissen. Het is misschien 
interessant op te merken dat ik in maar! in 
de woestijn bij AI Markh nachttemperaturen 
heb gemeten van 11° C minimaal. 's Mid
dags liepen die aan de bodem soms op tot 
rond 40° C maximaal. In het kamp aan 
de kust lagen de minimumtemperaturen 
's nachts een paar graden hoger. Bij zulke 
lage temperaturen steeg de luchtvochtigheid 
tot boven de 80%. 

CONCLUSIE 

Van de door G a I I a g her op Bahrein 
waargenomen soorten amfibien en reptielen 
heb ik er in de maanden februari en maart 
14 zelf te zien gekregen. Van enkele soorten 
slechts een paar exemplaren en van andere 
aileen een enkel dood dier. Over populaties 
kan ik dus niets zeggen. 
Het is waarschijnlijk dat de van zoet wate.r 
afhankelijke soorten Rana ridibunda en 
C/emmys caspica achteruit gaan, vooral de 
Clemmys door zijn specifieke biotoopeisen. 
Het grondwaterniveau op Bahrein is aan het 
zakken, zodat het water u it de talrijke bron
nen veclal opgepompt moet worden. 
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SUMMARY 

In February and March 1976 the following 
species were observed on Bahrain Island: 
Rana ridibunda ridibunda, both juveniles 
and adults; Clemmys caspica caspica, one 
alive near lsa Town and some dead; of 
Chelonia mydas I was granted a skull , it 
was washed ashore on Hawar Island;Pris
turus rupestris, many specimens observed on 
buildings, along Budayya Road in the Por
tuguese fort; Hemidactylus f/aviviridis, one 
in the Portuguese fort , many in and on 
buildings in Awali and Manama; Hemidac
tylus persicus, most frequent in our camp 
in the Portuguese fort; Stenodactylus doriae 
complex, one small specimen dug out South 
of Barbar village; Alsophy/ax tuberculatus, 
in the desert near AI Markh and in wadis 
SE of the Jabal ad Dukhan; Cyrtodactylus 
(= Gymnodactylus) scaber, many in the 
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Fig. 27. Kop van Hydrophla lapemoldea. Foto: S p a r
r e boom. 

Portuguese fort; Uromastyx micro/epis, wi
despread in the Middle and the South of the 
Island; Eremias brevirostris, found to be 
common along the Westcoast; Coluber ven
tromaculatus, one dead, washed ashore on 
the Northcoast; H ydrophis lapemoides, one 
dead, washed ashore on the SW coast. 
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