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Fig . 1. Landschap nabij Balch. Foto: V a n M e e u w e n. 

Enkele herpetologische aantekeningen 
van een reis naar Afghanistan 

H. M. v a n M e e u we n 
Roodborststraat 63, Leiderdorp. 

lngezonden: november 1976. 
lnhoudsoverzicht : lnleiding - Kaboel en omgeving -
Mazaar-i-Sjerif - de vallei van Bamyan en de meren 
van Bandj-i-Am ir - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Van 25 september tot 14 oktober 1976 
bracht ik bij wijze van vakantie een bezoek 
aan Afghanistan. Daarbij werd ook, zij het 
niet in de eerste plaats, uitgekeken naar 
reptielen en amfibieen. Bezocht werden : Ka
boel en omgeving, Mazaar-i- Sjerif en Balch, 
de vallei van Bamyan, hct mcrengebied van 
Bandj-e-Amir, de vallei van Jalrez en Ghaz
ni. (De in dit artikel gebruikte en te gebrui
ken plaatsnamen zijn fonetische transkrip
ties van de Afghaanse woorden). 

KABOEL EN OMG EVING 

De hoofdstad Kaboel ligt op 34°30' NB, op 
een hoogte van 1800 m. De stad is gebouwd 
in de vlakte van de Kaboelrivier, e n wordt 
aan aile kante n omringd doo r bergen. 

In de tijd dat ik er was seheen de zon er 
elke dag, meestal vanuit een onbcwolkte 
diepblauwe heme l. De buitcntcmperatuur 
overdag was aanvankelijk vrij konstant 25° C, 
's nachts koelde het merkbaar af. Nauwkeu
rige metingcn kondcn, bij gebrek aan een 
handzame betrouwbare thermometer, niet 
verricht worden. In de loop van de drie 
weken van mijn ve rblijf begon de tempera
tuur merkbaar te d alen, wat vooral in de 
namiddag en nacht merkbaar was, overdag 
was het nog. mogelijk in zomerkleding te 
!open. Evcntuelc bewolking kwam dan tegen 
het eind van de middag, eenmaal maakte ik 
een regenbui mee die omstrccks 12 uur be
gan, en tot ca. 15 uu r duurde. Het regende 
daarbij matig hard . 
Ondanks het ogenschijnlijk plezierige kli
maat, zijn rcpticlcn in de stad schaars. De 
enigc soort die ik waarnam was een nacht
gekko, A lsophylax pipiens, waarvan ik een 
piepjong exemplaar aantrof op de muur van 
mijn slaapkamer, en enke le volwassen exem
plaren op cen tuinmuur, op een plek waar 
wat takken overhingen, die een zekere be
schutting boden. lk vond deze gekko's niet, 
zeals sommige zuid-Europese soorten, op 
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Fig . 2. Alsophylax plplens. Foto: A o d e n b u r g. 

plaatsen waar een lamp inscktcn aantrckt, 
bijvoorbeeld boven de voordeur. 
Direkt · buiten de stad, nabij de grote ves
tingheuvel Kala Hissar. vond ik op de weg 
die laQgs het toen grotendeels opgedroogde 
meer van Beni Hissar liep. vele doodge
reden groene padden ( Bufo vi rid is), volgens 
de literatuur het meest voorkomende amfi
bie van Afghanistan. 

De stoepa van Goeldara is een boeddhistisch 
bouwwerk, gelegen in een zijdal van de Lo
gar-vallei , op zo'n 20 km van Kaboel. De 
tocht hierheen, die ik grotendeels op de 
fiets maakte, voerde deels over een zeer 
vlak terrein, bezaaid met grotere en kleinere 
stenen, waartussen klcine hagedisscn van 
het geslacht Eremias met grotc snclheid 
heen en weer renden. Het lukte niet cr een 
te vangcn, zodat de soortnaam onbckend 
blijft . Nabij de stoepa zat op enkele grote 
stenen een enorme A gama, die ik echter 
slechts van op een afstand te zien kreeg. 
Het dier bleef tijdens mijn verblijf ter plaat
se zeer sehuw, het moet een Agama cauca
sica geweest zijn, die als enige agame hier 
voorkomt. 
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Naast de stoepa komt uit een smallc kloof 
een zeer welkom beekje dat over een af
stand van enkele tientallen meter langs de 
rotswand geleid wordt, om uit te komen in 
een kunstmatige watervergaarplaa ts. Daar
achter verdwijnt het water in de grond, om 
pas veel lager elders weer zichtbaar te wor
den, een situatie die in Afghanistan veel 
voorkomt. ZoweJ de vijver, als het beekje 
werden onderzocht op de aanwezigheid van 
kikkers en salamanders, doch zonder posi
tief resultant. 

Een tocht die meer, en nauwkeuriger waar
nemingen opleverde, was die Jangs de 
Paghmanrivier. Pagbman is een dorpje, op 
21 km van Kaboel gelegen in de Pagbman
keten. Door de hoogte (2700 m) is bet bier 
's zomers beter toeven dan in het hete en 
stoffige Kaboel; velen zoeken van oudsher 
hier hun zomerrust. 
Yanuit de bebouwde kern van het dorpje 
volgde ik het stenige bed van de rivier 
stroomopwaarts. Aan de oever zijn grote, 
mooi beplante tuinen te zien, die behoren 
bij grote villa's. De rivier voerde in deze tijd 

Fig . 3. Agama badakhshana in zijn biotoop. 
Foto : V a n M e e u w e n. 



Fig . 4. Biotoop van Batrachuperus musters!. Foto: 
V a n M e e u w e n. 

Fig . 5. Biotoop van Agama caucaslca. 
Foto: V a n M e e u w e n. 

Fig . 6. Cyrtodactylus-ledtschenkol. Foto : V a n M e e u w e n. 
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wetmg water, maar altijd nog beduidend 
meer dan de slootbrede Kaboelrivier in de 
stad. Het landschap is afwisselend en ver
rassend; kale berghellingen gaan over in 
beschaduwde parken met bloemen, afgewis
seld met menselijke nederzettingen van ve
lerlei aard. De overheersende kleur in het 
landschap is bruin, in vele schakeringen. 
Nabij het water komt groen voor in de 
vorm van bomen, struiken en laag gewas. 
Op sommige bevloeide hellingen zijn terras
gewijze aangelegde k.ultuurgronden, die in 
hun sierlijk gebogen begrenzingen een con
cretisering van het anders zo abstrakte be
grip ,hoogtelijn" vormen. Regelmatig men
den van opzij beekjes uit in de rivier, soms 
zichtbaar, vaker evenwel onzichtbaar, wan
neer het laatste stuk van zo'n stroompje 
verborgen blijft onder grof grint dat een 
heel stuk van de benedenloop van een beek 
aan het zicht onttrekt. De water zoekende 
wandelaar zal het hogerop moeten zoeken, 
waar op stenige bodem het beekje eerst 
hoorbaar, dan ook zichtbaar wordt. Mijn 
belangstelling voor deze beekjes hier gold 
een salamander, in 1940 door S m i t h voor 
het eerst beschreven, en slechts van weinig 
vindplaatsen bekcnd. Deze salamander, Ba
trachuperus mustersi, in het Nederlands te 
noemen: ,Afghaanse beeksalamandcr" zou 
hier voorkomen onder stenen in het stro
mende water, een biotoop te vergelijken 
met dat van Euprocres asper in de Pyre
neeen. Ik hoefde, na eenmaal zo'n beekje 

Fig. 7. Batrachuperus musters! in zijn biotoop. 
Foto: V a n M e e u w e n. 
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Fig . 8 Agama caucaslca in zijn biotoop. Foto : 
V a n M e e u w e n. 

gevonden te hebben, niet lang te zoeken om 
het eerste exemplaar te vinden. Onder een 
vuistgrote steen, geheel in het stromende 
water liggend, vond ik een grote, nog kieu
wen dragende larve. Verder zoekend bleek 
bijna onder elke steen, die aan de vereisten 
van voldoende water en voldoende ruimte 
onder de steen voldeed, een salamander te 
zitten. De volwassen exemplaren vond ik, 
zoals hun aanzienlijke grootte doet ver
wachten onder grotere stenen. Van de hier 
gevonden dieren, evenals van die op een 
later te beschrijven plek, werd een aan tal 
meegenomen met de bedoeling deze levend 
naar Nederland te krijgen. Yooralsnog be
goo deze meer dan 7000 km lange reis · in 
een thermosfles, waarin ik de dieren in hun 
natuurlijke water meenam. Bij meting later 
thuis bleek dat dit een temperatuur van 
± I4°C te hebben. Teruggekeerd naar het 
dal vond ik daar, op een uit grote stenen 
gebouwde muur rondom een boomaanplan
ting, een grote agame, die bij determinatie 
een Kaukasusagame, Agama caucasica, 
bleek te zijn. Verderop in de vallei bleken 
deze dieren zeer talrijk voor te komen op 
de grote steenklompen die overal verspreid 
lagen. Meestal zaten ze zo op de steen, dat 
ze een goed uitzicht hadden, ze verdwenen 
bij onraad snel. 



Fig. 9. Gezicht op de Paghmanvallel. Foto: V a n 
Meeuwen 

In de loop van de dag, dus vanaf I 1 uur 
tot 1 6 uur nam het aantal van deze hage
dissen dat ik te zien kreeg op dezelfde weg, 
die ik heen en terug aflegde, sterk toe. 
Een grote plas stilstaand water aan de voet 
van een rotswand, waarop een niet gedeter
mineerde agame woonde, bevatte grote hoe
veelheden kikkervissen in diverse ontwikke
lingsstadia. Om de plas, en in de omgeving 
daarvan kwamen talrijke pas gemetamorfo
seerde groene padjes voor, Bujo viridis, die 
daar ook midden op de weg rondwandelden. 

Op 1 oktober maakte ik samen met mijn 
gastheer Drs. W. Rod e n b u r g, een ex
cursie naar de vallei van Jalrez. Deze route 
naar de Unai' en Hadjigak passen voert 
vanaf de geasfalteerde weg Kaboel - Ghazni 
rechtsaf door een mooi en vruchtbaar dal 
naar he~ dorp Jalrez, vanwaar een moeilijk 
te berijden pad over een bergpas weer naar 
de Paghmanvallei voert. Bij een excursie 
naar de laatstgenoemde weg troffen we, nog 
in het !age gedeelte van de vallei omstreeks 
12 uur Agama caucasica weer aan op de 
grote stenen die daar in het rond lagen. Op 
vlak terrein, met grote en kleinere stenen 
bezaaid zag en we renhagedissen ( Eremias 
sp.) wegschieten. In de vele irrigatiekanalen 
langs de weg zochten we tevergeefs naar 
kikkers die van deze biotoop beschreven 
zijn. Hogerop vonden we in een naar de 

Paghmanvallei verlopend dal een beekje, 
dat weer aileen te zien was waar het vrij 
ver in de hoogte, en dat moet zo tegen de 
3.000 m geweest zijn, direkt over de rotsen 
stroomde. Onder stenen vonden we hier 
weer de at bekende Batrachuperus mustersi, 
waarvan we een aantal meenamen ter ver
gelijking met de exemplaren van de andere 
kant van de berg. De dieren die we hier 
vonden waren relatief minder talrijk dan in 
Paghman, maar er waren meer volwassen 
exemplaren. 
Op 11 oktober terugkerend van omzwer
vingen in het binnenland, maakte ik nog 
een excursie naar de stoepa van Sjewaki en 
het hooggelegen baken Minar-i-Sjakari. In 
het watcrrijke stuk vallei direkt aan de voet 
van de bergen, trof ik naast en in een irri-

Fig. 10. Rana sternoslgnata in zijn biotoop. 
Foto : V a n M e e u w e n. 
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Fig . 11. Blotoop van Agama caucaalca in de Paghmanvallei. Foto : V a n M e e u w e n. 

gatiesloot, waarvan het water op dat mo
ment niet stroomde, talrijke grote grijs
bruine kikkers aan, vermoedelijk Rana ster
nosignata. De dieren zaten zich voor een 
deel te zonnen in de ochtendzon (11.30 u.), 
voor een deel hielden ze zich slechts met de 
kop eruitstekend, in het water op. Op een 
graniethelling met kerkhofresten trof ik tal
rijke renhagedissen aan, waarvan ik er nu 
een kon vangen en fotograferen . Het bleek 
bij determinatie Eremias guttulata watsonana 
te zijn. 
De dieren schieten bliksemsnel van schuil
plaats naar schuilplaats, waarbij ze zich zowel 
onder stenen, als tegen de wortels van steke
lige groeisels veilig voelen. De temperatuur 
van de grond was bier om deze tijd (11.45 
u.) handwarm. · 

Een onderzoek in beekjes die ik op mijn 
weg naar de bergkam ontmoette, leverde 
~el enkele groene padden, maar geen Batra
chuperus mustersi op. In het gras langs een 
dergelijk beekje glipte een klein glad hage
disje, wellicht een Ablepharus-soort. Hier en 
daar op de rotsen zaten grote, schuwe aga
men, zo te zien Agama caucasica. 

120 

MAZAAR-1-SJERIF 

Vanuit Kaboel vertrok ik op 3 oktober per 
bus richting Mazaar-1-Sjerif. De tocht gaat 
in een snel tempo langs de Kaboelrivier, een 
vrij vlak terrein met gigantische druiven
kultures. De rijpe druiven, overal te koop, 
leveren na desinfectie een vcrfrissende reis
kost. Hoge bergen links van de weg, bruin 
met bier en daar een groen omzoomde in
keping waar een bron of beek water voert , 
zijn uitnodigend, maar de snel doorrijdende 
bus laat al deze interessante plaatsen links 
liggen. Een boeiend landschap, groots, ruw, 
prachtig Ievert de 3400 m hoge Salang-pas. 
De meer dan 5000 m hoge bergen ten oos
ten van de pas hebben zelfs nu nog sneeuw. 
Aan de noordzijde van de pas houden we 
voor de eerste keer stil, en in de theepauze 
zie ik kans een wandeling te maken die me 
in een rustig grasbegroeid dal voert, waar
van de drassige grond uitnodigt te zoeken 
naar amfibieen. Deze ontbrcken in de tien 
minuten die ik heb om te zoeken. Wei zie 
ik weer enkele agamen op ecn steile rots
wand. lk slaag erin zc tc fotograferen voor 
determinatie. 



Fig. 12 Rana r. rldlbunda in zijn biotoop. 

De bus toetert , de reis gaat vcrder. Door 
steeds wisselendc crosiclandschappcn komcn 
we tenslotte in de grote vlakte van hct noor-

den, ccn woestijngebied, in het zuiden be
grensd door een uitloper van de Hindoe
koesj, in het noorden door de grensrivier 
met de Sowjet-unie: de Amoe-daria, de 
vrocgcrc Oxus. 
Mazaar-i-Sjerif had, behalvc een zeer be
kendc moskee, weinig te biedcn, het op 18 
km afstand gelegen Balch des tc meer. 
Reeds vrocg in de ochtend, om 9.15 u. vond 
ik in bcvloeiingsbeken nabij Balch talrijke 
bruine kikkers met lichtgroene rugstreep, 
Rana r. ridibunda. Dezelfde kikkers vond ik 
's middags in een moeras bij de ru"ines ten 
noorden van de stad. 

Een grote ruYne van iets wat een paleis 
moet zijn geweest, leverde de eerste kennis
making op met een naaktvingcrgekko, Cyr
todactylus fedtsclzenkoi. Deze dieren blekcn 
midden op de dag, tussen 12.00 en 13.00 u. 
op de stenen tc zitten, aan de schaduwkant 
van de muren. De luchttcmperatuur was 
toen (schatting) ongeveer 24°C. De stenen 
zelf voclden wat warm aan, de zon had een 
goed dec! van de dag op de andere kant 
van de muur geschenen. De gckko's waren 

Fig. 13. Biotoop van Cyrtodactylus fedtschenkol. 
Foto: V a n M e e u w e n 
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niet uitgesproken schuw, als je te dichtbij 
kwam gingen ze meestal naar boven, a ls ze 
dichtbij een hoi waren kropen ze ook wei 
daarin. 

Op het vlakke terrein tussen de ru"ines en 
de stad lagen talrijke hopen stekelig onkruid 
opgetast, waaronder bij mijn nadering tal
rijke pijlsnelle hagedissen een vei lig heen
komen zochten. Van op een afstand kon ik 
onderscheiden dat het twee verschillende 
soorten waren, de ene een woestijnhagedis 
uit het geslacht Eremias, de andere iets 
agaamachtigs. Het probleem, hoe een der
gelijk dier in handen te krijgen zonder p ijn
lijke konfronta tie met de distels werd opge
lost, door het uitloven van een geldelijke be
loning voor de eerste jonge inboor1ing die 
me een levende hagedis zou kunnen aan
brengen. Ofschoon de jachttechnieken die 
ze gebruikten elke beschrijving tartten, slaag
den ze er toch in om na enige tijd met een 
piepjong hagedisje aan te komen, dat later 
bleek een Agama agilis te zijn. Hierna bleek 
het erg moeilijk om van de schare op geld 
beluste kinderen af te komen, zodat ik in 
mijn pogingen o m in aile rust wat natuurop
namen van deze hagedissen te maken ernstig 
gehinderd wera. Ook zag ik geleidelijk de 
Iucht een steeds grijzere tot koperkleurige 

122 

tint aannemen, terwijl er windvlagen optra
den. De stofstorm die weldra optrad deed 
de meeste dieren zich in hun holen terug
trekken, en noopte ook mij beschutting te 
zoeken. De bovenomschreven waarnemin
gen werden gedaan tussen half twee en twee 
uur, ze vormden het einde van mijn herpe
tologische aktiviteiten in het noorden van 
het land. 

DE VALLE I VAN BAMY AN EN DE 
MEREN VAN BANDJ - 1 - AMIR 

Op 6 oktober vertrok ik wederom per bus, 
naar de vallei van Bamyan, een belangrijke 
toeristentrekpleister vanwege een tweetal gi
gantische uit de rotsen gehouwen Boeddha
beelden. De tocht voert over de Sjibar-pas 
(3260 m) door een zeer woest bergland
schap. In de dalen wordt veel landbouw be
dreven, doordat het dal van Bamyan e rg 
breed is maakt het een veel groenere indruk 
dan de meeste andere dalen in Afghanistan. 
Bamyan zelf ligt op 2600 m hoogte, wat aan 
de temperatuur, vooral 's nachts, goed te 
merken is. 

Fig . 14. Agumu ugllls. Foto : V a n M e e u w e n 



E~n van d..: b..:zi..:nswaardigheden in de 
buun. is d..: Rod..: Stad. de ruYnes van ecn 
g..:h..:d uit rode steen opgetrokken stad op 
d..: tpp va n cen berg. si nds zeven eeuwcn 
v..: rwocs t en ve rl aten. Rond het middaguur 
wanddde en klauterdc ik hicr rond. Hct 
cnigc rcptie l dat ik hicr waarnam, was een 
klein bla uwgrijs hagedisje. met fe l o ranje 
halsvkkken. dat z ich ophield op de top van 
de berg. op een muur. Aan de hand van a l
daar vervaa rdigd foto- en fi lmmateriaal 
was het diertje te identificercn als een jong 
exemplaar van de Badachsjan-agame, Aga
nw lmcla/.:slwna. 
Het was daarboven, zelfs rond deze tijd , in 
de schaduw nog e rg fris, aileen in de zon 
werd het warm. Wellicht verk laart d it waar
om volwassen dieren van deze soort, die er 
ongetwijfeld ook moeten Ieven, z ich niet 
lieten zien. 

Op 8 oktober ging het verder naa r de meren 
van Bandj-i-Amir, een erkend natuurwonder 
met drie sterren, gelegen op ca. 75 km wes
telijk van Bamyan op een hoogte van bijna 
3000 m. Het is een keten van in elkaa r af
vloeiende azuurblauwe meren in een d iepe 
insnijding in de roodbruine rotsen. Reeds bij 
aankomst viel op, dat het hier een stuk 
koeler was dan in Bamyan: in de sehaduw 
was ovcral nog ijs te zien. Bij het opstaan 
de volgende oehtend bleek dat in de neder
zetting aile open watertjes, plasjes en beek
jes, flink bevroren waren. Het zoeken naar 
repticlen was die dag vruehteloos, wei vond 
ik in een smalle kloof, waardoorheen een 
miczerig s troompje water naar een van de 
mcrcn liep, rond half een 's middags een 

Fig. 15 Ablepharus b. lindberg! in zijn biotoop. 
Foto: V a n M e e u w e n. 
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Fig. 16. Ablepharus b. lindberg!. Foto: V a n 

enkele jonge groene pad, Bufo viridis, die 
daar langs het water wandelde. In het ijs
koude water van het beekje zocht ik nog 
naar salamanders die ik evenwel niet vond. 
Onder de ta lloze s tenen die ik die dag op
lichtte, zelfs onder z ulke die door de zon 
goed doorgewarmd waren, vond ik geen 
hogere vorm van Ieven dan spinnen en dui
zendpoten. Beter verging het me de vol
gende dag, toen ik stroomafwaarts het dal 
volgde. In de beschutting van dit dal was 
het plaa tselij k lekker warm. en omstreeks 
tien uur vond ik op een met stcnen bedekte 
helling, waar de zon pal op scheen, een 
glimmend jong hagedisje, dat als een skinkje 
imponeerde. Het dier, en enkele van zijn 
soortgenoten, bleken gemakkel ijk te foto
graferen en te vangen, en ontpopten zich als 
A blepharus bivillatus lindbergi. Wat later 
op de ochtend verschenen ook de volwassen 
dieren. De soon bleek op deze plaats, en 
terug Jopend in cte vallei ook elders, zeer 
ta lrijk vertegenwoordigd. Om half twaalf 
zag ik, nog steeds daar wandelend, tegen de 
helling opklauterend in het volle zonlicht 
weer een groene pad, Bufo viridis. 
In totaal slaagde ik er niet in, meer da n 
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twee soortcn tc vinden, hetgeen ruimschoots 
werd vergoed door het overweldigend mooie 
landschap waarin de zoeka kties plaatsvon
dcn. 

SUMMARY 

During a ho liday in september/october 1976 
some places in northeastern Afghanistan 
were visited . .Four species of amphibians. 
notably Barrac/wpems musrersi, Bujo viri
dis. Rana r. ridibunda and Rana sremosig
naw were met as well as seven species of 
repti les: A blephams bil"illafi/S lindbergi, A
gama agilis, Agama hadakhslwna, Agama 
caucasica, A lsophylax pipiens, Cyrrodacrylus 
fedrschenkoi a nd Eremias gu11arus. A des
cription of the habitats of these is given. 

Llteratuur: 

Casi mi r , M i c h a e I J .• 1970. Zur Herpetofauna 
des Iran und Afghanistan. DATZ, pp. 150-154. 

L eviton. A I a n E. & S teve n Anderson, 
1970. Afghanistan Herpetofauna. Proc. o f the Ca
lif. Ac. of Sc. fourth series. XXXVII I, 10, pp. 
163·206. 



Fig. 4. Biotoop van Batrachuperus musters!. Foto : 
V a n M e e u w e n. 

Fig. 5. Biotoop van Agama caucaslca. 
Foto : V a n M e e u w e n. 

Fig. 6. Cyr1odactylus·fedtschenkol. Foto : V a n M e e u w e n. 
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wcinig water, maar altijd nog beduidend 
meer da n de slootbrede Kaboelrivier in de 
s tad. Het landschap is afwissclend en ver
rasscnd ; kale berghcll ingen gaan over in 
bcschaduwde parken met bloemen, afgewis
seld met menselijke nederzettingen van ve
lerlei aard. De overheersendc kleur in het 
landschap is bruin, in vcle schakeringen. 
Nabij hct water komt groen voor in de 
vorm van bomen, struiken en laag gewas. 
Op sommigc bevlocide hcllingen zijn tcrras
gewijzc aangelegde kultuurgrondcn, die in 
hun sicrlijli. gebogen bcgrenzingen een con
cretiscring van het andcrs zo abstrakte be
grip .. hoogtelijn .. vormen. Regelmatig mon
den van opzij beekjes uit in de rivier, soms 
zichtbaa r, vaker evenwel onzichtbaar, wan
ncer het laatste stuk van zo'n stroompje 
ve rborgen blijft onder grof grint dat een 
heel stuk van de benedenloop van een beek 
aan hct zicht onttrekt. De water zoekende 
wandelaar zal hct hogerop moeten zoeken, 
waar op stenige bodem het beekje eerst 
hoorbaar. dan ook zichtbaar wordt. Mijn 
belangstelling voor deze beckjcs hier gold 
cen salamander. in 19-W door S m i t h voor 
het eerst beschreven. en slcchts van weinig 
vindplaatsen bekend. Dezc salamander. Ba
rraclwpcrus musrersi, in hct Nederlands te 
nocmcn : .. Afghaanse bceksalamander"' zou 
hier voorli.omen onder stencn in het stro
mende water. een bio toop te vergel ijken 
met dat van Euprocres asper in de Pyre
neeen. Ik hoefde. na ccnmaal zo'n bcekje 

Fig . 7. Batrachuperus muatersl in zijn biotoop. 
Foto : V a n M e e u w e n. 

118 

Fig. 8 Agama caucaslca in zijn biotoop. Foto: 
V a n M e e u w e n. 

gevonden te hebben, niet lang tc zoeken om 
het eerste exemplaa r te vinden. Onder een 
vuistgro te steen. geheel in het stromende 
water liggend. vond ik een grote, nog kieu
wen dragende larve. Yerder zoekend bleek 
bij na onder elke steen. d ie aan de vereisten 
van voldoende water en voldoende ru imte 
onder de steen voldeed. ecn salamander tc 
ziuen. De volwassen exempla ren vond ik. 
zoals hun aanzienlijke grootte doet ver: 
wachten onder grotere stenen. Van de hier 
gevonden dieren. evenals van die op een 
later tc beschrijven pick. werd een aantal 
meegenomen met de bedoeling deze levend 
naar Nederland te krijgen. Yooralsnog be
gon deze meer dan 7000 km la nge reis in 
een the rmosfles. waarin ik de dieren in hun 
natuurl ijkc water meenam. Bij meting la ter 
thuis bleek dat d it een temperatuur van 
± l-l°C tc hebben. Teruggekeerd naar het 
dal vond ik <;laar. op een uit grote stenen 
gebouwde muur rondom een boomaanplan
ting. ecn grote agame. die bij dete rminatie 
een Kaukasusagame. Agama caucasica, 
bleek te zijn . Verderop in de vallei bleken 
deze dieren zeer tal rijk voor te komen op 
de grote steenklompen die overal verspreid 
lagen. Meestal zaten ze zo op de steen, dat 
ze een goed uitzicht hadden. ze verdwenen 
bij onraad snel. 



Fig . 9. Gezicht op de Paghmanvallel. Foto: V a n 
Meeuwen 

1 n de loop van de dag, dus vanaf 11 uur 
tot 16 uur nam het aanta l van deze hage
dissen dat ik te zien kreeg op dezelfde weg, 
die ik heen en terug aflegde, sterk toe. 
Een gro te plas stilstaand water ~an de voet 
van een rotswand, waarop een met gedeter
mineerde agame woonde, bevatte grote .hoe
veelheden kikkervissen in diverse ontwtkke
lingsstad ia. Om de plas, en in de omgeving 
daarvan kwamen talrijke pas gemetamorfo
seerde groene padjes voor, Bufo viridis, die 
daa r ook midden op de weg rondwandelden. 

Op I oktober maakte ik samen met mijn 
gasthcer Drs. W. R od en b u r g, een ex
c ursie naar de vallei van J alrez. Deze route 
naar de Una! e n Hadjigak passen voert 
vanaf de geasfalteerde weg Kaboel - Ghazni 
rechtsaf, door een mooi en vruchtbaar da l 
naar het dorp Jalrez, vanwaar een moeilijk 
te berijden pad over een bergpas weer naar 
de Paghmanvallei voert. Bij een excursie 
naar de laatstgenoemde weg troffen we, nog 
in het lage gedeelte van de va llei omstreeks 
12 uur Arama caucasica weer aan op de 
grote stenen die daar in het rond lagen. Op 
vlak terrein, met gro te en kleinere stenen 
bezaaid zag en we renhagedissen ( Eremias 
sp.) wegschieten. In de vele irrigatiekanalen 
langs de weg zochten we tevergeefs naar 
kikkers die van dcze biotoop beschreven 
zijn. Hogerop vonden we in een naar de 

Paghmanvallei verlopend dal een beekj~: 
dat weer a ileen te z ien was waar het vnJ 
ver in de hoogte, e n dat moet zo tegen de 
3.000 m geweest zijn, dirckt over de rotsen 
st roomde. Onder stenen vonden we hie r 
weer de al bekende Batrachuperus mustersi, 
waarvan we een aantal meenamen tcr ver
gelijking met de exemplaren van de and~re 
kant van de berg. De dieren die we hter 
vonden waren rclaticf mindcr talrijk dan in 
Paghman, maar er warcn meer volwassen 
cxcmplaren. 
Op 11 oktobcr terugkerend van omzwer
vingen in het binnenland, maakte ik nog 
een excursic naar de stoepa van Sjewaki e n 
het hooggelegen baken Minar-i-Sjakari. In 
het waterrijke stuk va llei direkt aan de voet 
van de bergen, trof ik naast en in een irri-

Fig . 10. Rana s1ernoslgnata in zijn b iotoop. 
Foto : V a n M e e u w e n. 
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Fig. 11. Biotoop van Agama caucaslca in de Paghmanvallei. Foto : V a n M e e u w e n. 

gatiesloot, waarvan het water op dat mo
ment niet stroomde, ta lrijke grote grijs
bruine kikkers aan, vermoedelijk Rana ster
nosignata. De dieren zaten zich voor een 
dee I te zonnen in de ochtendzon ( 11.30 u.), 
voor een deel hielden ze z ich slechts met de 
kop eruitstekend, in het water op. Op een 
graniethelling met ke rkhofresten trof ik tal
rijke renhagedissen aan, waarvan ik er nu 
een kon vangen en fotograferen. Het bleek 
bij determinatie Eremias guttulata warsonana 
te zijn. 
De dieren schieten bliksemsnel van schuil
plaats naar schuilplaats, waarbij ze zich zowel 
onder stenen, als tegen de wortels van steke
lige groeisels veilig voelen. De temperatuur 
van de grond was hier om deze tijd (11.45 
u.) handwarm. 

Een onderzoek in beekjes die ik op mijn 
weg naar de bergkam ontmoette, leverde 
wei enkele groene padden, maar geen Batra
clwperus mustersi op. In het gras langs een 
dergelijk beekje glipte een klein glad hage
disje, wellicht een Ableplzarus-soort. Hier en 
daar op de rotsen zaten grote, schuwe aga
men, zo te zien Agama caucasica. 
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MAZAAR-1-SJERIF 

Yanuit Kaboel vertrok ik op 3 oktober per 
bus richting Mazaar-i-Sjerif. De tocht gaat 
in een snel tempo tangs de Kaboelrivier, een 
vrij vlak terrein met gigantische druiven
kultures. De rijpe druiven, overa l te koop, 
leveren na desinfectie een verfrissende reis
kost. Hoge bergen links van de weg, bruin 
met hier en daar een groen omzoomde in
keping waar een bron of beck water voert, 
zijn uitnodigend, maar de snel doorrijdende 
bus laat al deze interessante plaatsen links 
liggen. Een boeiend landschap, groots, ruw, 
prachtig Ievert de 3400 m hoge Salang-pas. 
De meer dan 5000 m hoge bergen ten oos
ten van de pas hebben zelfs nu nog sneeuw. 
Aan de noordzijde van de pas houden we 
voor de eerste ~eer stil , en in de theepauze 
zie ik kans een wandeling te maken die me 
in een rustig grasbegroeid da l voert, waar
van de drassige grond uitnodigt te zoeken 
naar amfibieen. Deze ontbreken in de tien 
minuten die ik heb om te zoeken. Wei z ie 
ik weer enkcle agamen op een ste ile rots
wand. lk slaag erin ze te fotograferen voor 
determinatie. 



Fig. 12 Rana r. rldlbunda in zijn biotoop. 

De bus toetcrt, de rcis gaat verder. Door 
steeds wisselendc crosiclandschappen komen 
we tenslotte in de grate vlakte van het noor-

den, een woestijngebied, in het zuiden be
grensd door een uitloper van de Hindoe
koesj, in het noorden door de grensrivier 
met de Sowjet-unie: de Amoe-daria, de 
vroegere Oxus. 
Mazaar-i-Sjerif had, bchalve cen zcer be
kende moskee, weinig te bieden, het op 18 
km afstand gelegen Balch des te meer. 
Reeds vroeg in de ochtend, om 9.15 u. vond 
ik in bevloeiingsbeken nabij Balch talrijke 
bruine kikkers met lichtgroene rugstreep, 
Rana r. ridibunda. Dezelfde kikkers vond ik 
's middags in een moeras bij de ru'ines ten 
noorden van de stad. 

Een grate ru'ine van iets wat een paleis 
moet zijn geweest, leverde de eerste kennis
making op met een naaktvingergekko, Cyr
todactylus fedtsclzenkoi. Deze dieren bleken 
midden op de dag, tussen 12.00 en 13.00 u. 
op de stenen te zitten, aan de schaduwkant 
van de muren. De luchttemperatuur was 
toen (schatting) ongeveer 24°C. De stenen 
zclf voclden wat warm aan, de zon had een 
goed deel van de dag op de andere kant 
van de muur geschenen. De gekko's waren 

Fig. 13. B iotoop van Cyrtodactylus ledtschenkol. 
Foto: v a n M e e u w e n 
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niet uitgesproken schuw, als je te dichtbij 
kwam gingen ze meestal naar hoven, als ze 
dichtbij een hot waren kropen ze ook wei 
daarin. 

Op het vlakke terrein tussen de rulnes en 
de stad lagen talrijke hopen stekelig onkruid 
opgetast, waaronder bij mijn nadering ta l
rijke pijlsnelle hagedissen een veilig heen
komen zochten . Van op een afstand kon ik 
onderscheiden dat het twee verschi llende 
soorten waren, de ene een woestijnhagedis 
uit het geslacht "Eremias, de andere iets 
agaamachtigs. Het probleem, hoe een der
gelijk dier in handen te krijgen zonder pijn
lijke konfrontatie met de distels werd opge
lost, door het uitloven van een geldelijke be
toning voor de eerste jonge inboorling die 
me cen lcvende hagedis zou kunnen aan
brengen. Ofschoon de jachttcchnieken die 
ze gebruikten elke beschrijving tartten, slaag
den ze er toch in om na enige tijd met een 
piepjong hagedisjc aan te komen, dat later 
blcek een Agama agilis te zijn. Hierna bleek 
het erg moeilijk om van de schare op geld 
beluste kinderen af te komen, zodat ik in 
mijn pogingen om in aile rust wat natuurop
namen van deze hagedissen te maken ernstig 
gehinderd wcrd. Ook zag ik gclcidclijk de 
Iucht een steeds grijzere tot koperkleurige 
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tint aannemen, terwijl er windvlagen optra
den. De stofstorm die weldra optrad deed 
de meeste dieren zieh in hun holen terug
trekken, en noopte ook mij beschutting te 
zoeken. De bovenomschreven waarnemin
gen werden gedaan tussen half twee en twee 
uur, ze vormden het einde van mijn herpe
tologische aktiviteiten in het noorden van 
het land. 

DE VALLEt VAN BAMY AN EN DE 
MEREN VAN BANDJ- I- AMIR 

Op 6 oktober vertrok ik wederom per bus, 
naar de vallei van Bamyan, een belangrijke 
toeristentrekpleister vanwege een tweetal gi
gantische uit de rotsen gehouwen Boeddha
beelden. De tocht voert over de Sjibar-pas 
(3260 m) door een zeer woest bergland
schap. In de daten wordt veel landbouw be
dreven, doordat het dal van Bamyan erg 
breed is maakt het een veel groenere indruk 
dan de meeste andere daten in Afghanistan. 
Bamyan zelf ligt op 2600 m hoogte, wat aan 
de temperatuur, vooral 's nachts, gocd te 
mcrken is. 

Fig. 14. Agama agllls. Folo : V a n M e e u w e n 



Ecn van de bczienswaardigheden in de 
buurt . is de Rode Stad, de ru"ines van een 
geheel ui t rode steen opget rokken stad op 
de top van een berg, s inds zeven eeuwen 
vcrwoest en verlatcn. Rond het middaguur 
wandclde e n kla uterde ik hier rond. Het 
enige reptie l dat ik hier waarnam, was een 
klein blauwgrijs hagedisje, met fcl oranje 
halsvlekken, dat zich ophicld op de top van 
de berg, op een muur. Aan de hand van al
daa r vervaardigd foto- e n filmmateriaal 
was het diertje te ident ificeren a ls een jong 
exemplaar van de Badachsjan-agame, Aga
nw badakslwna. 
Het was daarboven, zelfs rond deze tijd, in 
de schaduw nog erg fris, a ileen in de zon 
werd het warm. Wellicht verklaa rt dit waar
o m volwassen diercn van deze soort, die er 
ongetwijfeld ook moeten Ieven, zich niet 
lieten z ien. 

Op 8 oktober ging het verder naa r de me re n 
van Bandj-i-Amir, een e rkend na tuurwonder 
met drie sterren, gelegen op ca. 75 km wes
telijk van Bamyan op een hoogte van bij na 
3000 m. Het is een keten van in elkaa r af
vloeiende azuurblauwe mere n in een diepe 
insnijd ing in de roodbruine rotsen. Reeds bij 
aankomst viel o p, dat het hier een stuk 
koeler was dan in Bamyan: in de schaduw 
was overa l nog ijs te z icn. Bij het opstaan 
de volgende ochtend bleek dat in de neder
zetting aile open watertjes, plasjes en beek
jes, fl ink bevroren waren. Het zoeken naar 
reptielen was die dag vruchteloos, wei vond 
ik in cen smalle kloof, waardoorheen een 
miezcrig s troompje water naar ecn van de 
meren licp, rond half ccn 's middags een 

Fig. 15 Ablepharus b. lindberg! in zijn biotoop. 
Foto : V a n M e e u w e n. 
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Fig. 16. Ablepharus b. llndbergl. Foto : V a n 

enkele jonge groene pad, Bu fo viridis, die 
daar langs het water wandelde. In het ijs
koude water van het beekje zocht ik nog 
naar salamanders d ie ik evenwel niet vond. 
O nder de talloze stenen die ik d ie dag op
lichtte, zcl fs onder zulke die door de zon 
goed doorgewarmd waren, vond ik geen 
hogere vorm van Ieven dan spinnen en d ui
zendpoten. Beter verging het me de vol
gende dag, toen ik stroomafwaarts het dal 
volgde. In de beschutting van dit dal was 
he t plaatsclijk lekker warm, en omstreeks 
tien uu r vond ik op een met stenen bedekte 
helling, waar de zon pa l op scheen, een 
glimmend jong hagedisje, da t als ecn skinkje 
imponeerde. Het die r, e n enkele van zijn 
soortgenoten, bleken gema kkcl ijk te fo to
gra feren e n te vangen, en ontpopten z ich als 
A blepharus bivit tatus lindbergi. Wat later 
op de ochtend vcrschenen ook de volwassen 
d ieren. De soon bleek op deze plaats, en 
terug Iopend in de vallei ook elders, zeer 
talrijk vertegenwoordigd. Om half twaalf 
zag ik, nog steeds daar wandelend, tegen de 
helling opklautercnd in het valle zonlicht 
weer een groene pad, Bujo viridis. 
In totaal s laagde ik er niet in, mecr dan 
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twce soorte n te vinden, hetgeen ruimschoots 
werd ve rgoed door het ovcrweldigcnd mooie 
landschap waa rin de zoekakties plaatsvon
den. 

SUMMA RY 

During a ho liday. in september/october 1976 
some places in no rtheastern Afghanistan 
were visited. Four species of amphibians. 
no tably Barrac/111pems mustersi, Bufo viri
dis. Rona r. ridibunda and Rana sremosig
nata we re me t as well as seven species of 
rept iles: A bleplwnrs bivirwtus lindbergi, A
gama agilis, Agama badakhslwna, Agama 
cauqrsica, A lsophy/ax pipiens, Cyrrodacrylus 
fedtschenkoi a nd Eremias guffatus. A des
cription of tl~e habitats of these is given. 

Llteratuur: 

Casimir. M i c h a e I J .• 1970. Zur Herpetofauna 
des Iran und Afghanistan. DATZ. pp. 150-154. 

L ev i t o n, A I a n E. & Steve n A n d e r s o n, 
1970. Afghanistan Herpetofauna. Proc. of the Ca
l if. Ac. of Sc. fourth series, XXXVIII , 10, pp. 
163-206. 



Fig . 1. Bat rachuperus mustersl. Foto : S p a r r e boom. 

Salamanders uit Afghanistan: 
Batrachuperus mustersi 

M. S p a r r e b o o m 
Jan van Goyenkade 9 
Leiden 

lngezonden : )anuar i 1977 
lnhoudsovemcht: lnleiding - ulterlijk - geslachts
onderscheid - aquarium - witte puntjes - voedsel -
summary - l iteratuur. 

IN LEIDING 

Over de salamanders van het geslaeht Batra
cllllpems is bijzonder weinig bekend . Het 
zijn Hynobiiden en · aile bergbewoners. Er 
komen 5 soorten voor in China, I in Af
ghan istan e n I in Perzic. Daar Ieven ze in 
beekjes op grote hoogte. Doordat de bio
topen vaak moeilijk toegankelijk zijn e n de 
die ren niet gemakkelijk te transporteren, 
zijn er nog maa r zo weinig gegevens 
over de Ieefwijze van deze salamanders. Van 
de voortplanting is bijvoorbeeld in het ge
hecl niets bekend. 
Het was daarom een grote verrassing toen 
ik in oktober 1976 van de heer V a n 
M e e u we n 6 volwassen Batrac/wperus 
mustersi kreeg, aile in goede eondit ie, vers 
uit Afghanistan. Daar waren ze gevangen 

in kle ine bergbeekjes tussen stenen, in de 
Paghman vallei, ten westen van Ka boel, 
op een hoogte van ongeveer 2600 meter, bij 
een watertemperatuur van o ngeveer I4°C. 
Ik heb ze dus nog maar kort. Omdat het 
eehter zulke bijzondere beestjes z ijn, . wilde 
ik er aan de hand van de fo to's een paar 
mededelingen over doen. 

U IT E RLIJK 

Deze salamander kan in ieder geval, bl ij
kens de Iengle van mijn grootste exemplaar, 
18,6 em groot worden. Het type-exemplaar 
meet 12,6 em (S m i t h 1940). De kop is 
fors en seherp afgebakend van de nek. Er 
is een duidelijke keelploo i aanwezig. De 
snuit is breed. De liplobben geven de kop 
een stomp aanzien. Over de flanke n )open 
13 grocven, ook beke nd van andere Hyno
bi iden. De voet heeft 4 te nen, de huid is 
glad en slijmerig. De staart is ovaal in door
snee, naar de punt toe wordt hij iets hoger 
en vormt een beseheiden vlag. Die is hier 
en daar wat besehadigd, waarschijnlijk door 
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Fig. 2. Balrachuperus musleral. Foto: S p a r r e
b o om. 

vechtpartijen. De kleur is variabel. De over
wegende kleur is donkerbruin, maar die kan 
overgaan in een Iichter grijs met iets van 
olijfgroen erin. Soms is een geelachtige on
dergrond zichtbaar, vooral op de poten. In 
het donker en bij !age temperaturen is het 
dier wat geler. Enkele onregelmatig ver
spreide vlekken zijn soms zichtbaar. De on
derzijde is egaal grijs bij a! mijn dieren. De 
tenen en vingers hebben aan het uiteinde 
een klein hoornpuntje, ongetwijfeld nuttig 
in s tromend water. Ze hebben het a ileen 
niet a llemaal a ltijd even duidelijk. Waar
schijnlijk verschilt het per vervelling. 
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Fig . 3. Kop van Balrachuperus musters!, bovenaan
zicht (exemplaar 2) 

GESLACHTSONDERSCHEID 

Bij Batrachuperus mustersi is het mannetje 
moeilijk van het wijfje te onderscheiden. 
Verschillen in de vorm van de cloaca zijn 
moeilijk te zien en iedere keer twijfel ik 
weer of ik het juist heb gezien. T h o r n 
(1968) geeft onder B. mustersi gcen be
schrijving van geslachtsdimorfisme maar wei 
onder andere vertegenwoordigers van dat 
geslacht, moet echter vaststellen da t de clo
acastructuur van bijvoorbeeld wijfjes van 

Fig. 4. Batrachuperus muslersl, cloaca van type o. 
Foto: V a n M e e u w e n. 
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totaa l- kopromp- staart- hoogte dikte cloaca bijzonderheden 
lengte Iengie Ie ngie staart- staa rt-

vlag wortel 

I 13,2 7,7 5,5 0,8 0,7 a gelige kleur, 
fijn zwart gema rme rd 

2 13,3 7,3 6,0 1,0 0,8 b gro te liplobben, 
vee! forser dan 1 

3 14,0 .8 ,2 58 0 8 0 8 a 
4 14,5 

I 
8,3 6,2 0,7 0,8 b staa rtvlag iets 

beschadigd 
5 14,5 83 62 1 0 0 8 b vrij grote liEiobben 
6 18,6 1.0, 1 8,5 1,1 1,0 a onder 3de linker teen 

klein extra teentje 

afmetingen van 6 levende Batrachupents mustersi 
cloacatypen a en b verwijzen naar de afbeelding 

,. --, . ' 
I ' ' 

( ,' '. \ 
I I A\ I 
I / y '•I 
I 
\ ' I 

I . ' . , __ ... a 

Fig. 5. vorm van cloaca bij Batrachuperus musters!, 
voo rlopig aa11geduid als type a en b 

B. kar/schm idti variabel is in alcoholexem
plaren. 
Bij mijn 6 dieren kan ik met e nige moeite 
onderscheid make n tussen een cloaca d ie 
een lengteplooi vertoont met een driehoe-

kige opening en een cloaca die wat ronder 
is, iets opgezwolle n e n met een opening in 
het midden, een zwakke dwarsplooi en een 
lengteplooi. Ik heb nog niet kunne n vast
stellen welke bij het mannetje, wclke bij het 
wijfje hoort. 

AQUARIUM 

De salamanders zijn ondergebracht in cen 
volglazen aqua rium van 60 x 30 x 30 em. Op 
ee n bodemlaag van grof zand zijn grote 

Fig . 6. Batrachuperus mustersl. Foto : S p a r r e
b o om 
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Fig. 7. Betrechuperua muatersl, onderzijde. Foto: 
Van Meeuwen 

brokkcn leistccn zo opgcstapcld dat de sala
manders bij ccn watcrstand van 10 em kun
nen adcmha ppcn vanuit hun schuilplaatsen. 
Als de uit TL-buizcn bcstaandc verlichting 
uit is, wi llcn zc wei op de stcnen kruipen. 
Ecn Ehcimpomp annex filter houdt het wa
te r hclder en in bcweging. lk laat het water 
op de bovcn het water uitstekcnde stencn 
sprocien e n daarvan wordt dankbaar gebrui k 
gcmaakt : vaak gaan de salamanders juist on
der zo'n straal ziltcn. De koeling vindt plaats 

. door mid del van een omgcbouwd ijskast
element maar wcrkt in mijn constructie nict 
goed gcnocg. zodat ik in de zomer een be
terc oplossing zal moeten zoeken. Voorlopig 
Ieven ze in wate r tussen de 10 en JS"C 
en daarin zijn ze zeer actief. 2 keer per 
week wordt het water ververs t. 

W ITTE PUNTJES 

Aile 6 salamanders hebben op de flanken, 
poten, staart en onderkaak kleine witte tot 
zilverachtige vlckjes. De dieren vervellen 
erg vaak, zeker een keer per week, maar 
de puntjes gaan er niet mee. a f. De salaman
ders lijken er geen last van te hebben, dus 
de situatie leek me niet direkt alarmerend. 
Desonda nks heb ik die plekjes eens Iaten 
bekijken op de afdeling Bijzondere Dieren 
van de veterinaire faculteit in Utrecht. Enige 
ontsteking kon echter niet vastgesteld wor
den, geen schimmel, geen parasiet. De plek-
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jes kunnen aileen een gevolg zijn van afwij
kende pigmentering. 
lk ben benieuwd of ik u iteindclijk witte 
salamanders overhoud, want de vlekjes nc
men langzaa m toe in grootte en aantal. In 
ieder geval lijkt de situatie gelukkig niet 
ernstig. 

YO EDSEL 

In het aqua rium voer ik de salamanders met 
Tubifex, muggela rven en regenwormen. Re
genwormen worden echter slecht verteerd, 
M e r t e n s ( 1970) had diezelfde ervaring. 
Nadal de dieren het voedsel na ongeveer 
een ha lve minuut geroken hebben, beginnen 
ze woest door de bak tc zwemmen, dikwijls 
met wijd opengcspcrde bek en wild om zich 
heen happend. De ogcn staan min of meer 
bovcn op de kop, naa r voren gericht, zodat 
jc zou verwachten dat ze de prooi daarmee 
uitstekend kunnen fixeren, maar eenmaal 
met hun neus vla k op de wormen happen 
ze nog vaker mis dan de Triturus-soorten . 
Gevechten onderling komcn vaak voor, het 
zijn bijna onverzadigbare eters. 

SUMMARY 

6 specimens of Barraclwpems mustersi, 
caught October 1976 in the Paghmanvalley, 
Afghanistan. arc kept in a glass tank, in I 0 
em cooled. current water. The biggest spe
cimen measures 18,6 em. No clear sexct'i
morphism cou ld be established, except a 
slightly different structure of the cloaca as 
indicated in the figure. Small white dots 
on flanks. tail. legs and lower jaw appeared 
to be no symptoms of a disease but of a 
deviating pigmentat ion. Some observations 
are made on the behaviour in the aquarium. 
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