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Reptielen en amfibieen in de bergen van midden 
Tadjikistan (USSR) 

lngczonden: mci 1979 
Kopieen van het Duitse origineel kunnen verkregen 
worden bij de venaler: M. Sparreboom. Oranje Nas
saulaan 501 Amsterdam. 
lnhoudsoverzicht: lnleiding- het landschap -de vier
teenschildpad - de amfibieen en reptielcn van de 
vlaktc -de reptielen aan de voct van het gebcrgte -de 
reptielen van hct gcbergte -de amfibieen en reptielen 
van de beekdalen - het houden in hetterrarium van de 
genocmde soonen - de winterrust - summary - litc
ratuur. 

IN LEIDING 
Naast Turkmenie is Tadjikistan de meest zui
delijke Sowjet republiek en daarom voor de 
herpetoloog van bijzonder belang. Landschap
pelijk bestaat de Sowjet republiek Tadjikistan 
uit drie essentiele elementen: De hoogvlakte 
van Gissar, waarin ook de hoofdstad Dushanbe 
Iigt. Het hooggebergte massief van de Pamir en 
de westelijke uitlopers van het Tienschan ge
bergte (De Alai , Transalai en de Gissar keten), 
dat met zijn geweldige oost-west spreiding het 
grootste deel van Tadjikistan naar het noorden 
toe afschermt en de uitlopers van de Turkmeen
se woestijnen , die in het zuiden van hetland in 
het bereik van de grensrivier, de Amu-daria, 
ook Tadjikisch gebied bestrijken. 

Terwijl de hooggebergten en de woestijnen 
woongebied vormen voor amfibieen en reptie
le n met vergaande specialisatie en overeen
komstige aanpassingen. herbergt de Gissar 
hoogvlakte een herpeto fauna. waarvan de ver
tegenwoordigers soepeler zijn in hun oecolo
gische eisen. Tengevolge van het o ntbreken van 
extreme aanpassingen maken deze dieren een 
veel opval lender indruk. Gemeenschappelijk 
hebben de Tadjikische landschapstypen hun ex
treme kontinentale ligging . Deze klimaatsfak
tor be'invloedt de herpetofauna van het gehele 
land in gelijke mate . 
Het herpetologisch o ndertoek in Tadjikistan is 
nog lang niet a fgeslotcn. Fundamenteel o nder
zoek van C c r n o v gee.ti een samenvaning 
van de tussen 1935 en 1959 verworven kennis . 
In de daarop volgendc jaren cchtcr werd er 
belangrijke vooruitgang geboekt in het onder
zoek aan de reptielen van midden Azie. wat 
vooraJ te danken is geweest aan het werk van de 
zoologische instituten van de Sowjet en van de 
Tadjikische Akademie van Wetenschappen. 
Dankzij de .uitnodiging van russische kollcga ·s 
heb ik herhaaldelijk gelegenheid gehad excur
s ies te make n in Tadjikistan. 



Landschap aan 
de Kafirnigan. 
Foto: 
0 bs t. 

Steppe in het 
rivierdal. 
Foto: 
Obst. 

Bergsteppe met 
ingcsncdcn 
bcckbedding. 
Biotoop van o.a. 
Agrioncmys, 
Ophidosaurus 
cuccmcs en 
AbiCJlharus p. 
pannonicus. 
Foto: 
0 b s t. 

47 

HETLANDSCHAP 
In dit bestek wit ik het hebbcn over de rijke 
herpetofauna van een klein gebied in de Gissar 
vlakte. Ons werkterrein ligt ongcveer 90 km ten 
zuid-westen van Dushanbe. Het gaat hier om 
een mooi berg landschap aan de rivier de Kafir
nigan , een zijrivier van de Amu-daria. 
De vlakte van het uitgcstrekte rivierdal is oor
spronkelijk met steppe bedekt. In de lente 
brengt de zware leembodem een weelderige 
vegetatie voon die dan in het verloop van het 
jaar volkomen ten offer valt aan de droogte . 

Vrij grote gebieden van de rivier-laagvlakte 
worden tegenwoordig voor agrarische doelein
den gebruikt. De overwegende kultures zijn 
katoen en rijst. Die hebben echter irrigatie no
dig. Door het hienoe aangelegde systeem van 
irrigatie-kanalen en door de overstroomde vel
den schiep de mens een kunstmatig moeras
landschap, hetgeen ook de herpetofauna van het 
gebied veranderde: Het woongebied van de 
steppebewoners liep terug en in plaats daarvan 
vo11den arnfibieen en de daarvan afhankelijke 
slangen gunstigere kondities. De aangrenzende 
berghellingen zijn eveneens met steppe bedekt. 
De vegetatie lijdt echter sterk onder de perma
nente bcweiding door schapen . geiten en run
ueren. De zachtere hellingen, die deze bewei
ding gunstige voorwaarden bieden, zijn dien
tengevolge opvallend verarrnd en herbergen 
ook nauwelijks nog reptielen. In de hogere 
berggebieden gaat de steppe over in rots nora en 
de nora van losse steenhellingen . In de moeilijk 
tocgankelijke of ontoegankelijke gebieden 
heeft de natuur haar oorspronkelijk karakter 
bchouden. Soongelijke refugia voor de oor
spronkelijke nora en fauna zijn de stromen met 
hun beddingen, die het water van de bergen 
naar de laagvlakte van de Karfimigan voeren. 
Vanuit de dalbodem verlopen deze waterlopen 
meestal in de vorm van regelrechte kiezelwegen 
in uitgestrekte kronkelige bochten in de zijda
len. Deze beekbeddingen zijn vaak verschillen
de meters diep in de leemachtige grond inge
sneden. Hier is duidelijk zichtbaar het ver
nietigende geweld van het smeltwater in het 
voorjaar en de onweersbuien in de herfst. In de 
late lente of in de zomer komen de meeste beken 
volledig droog te staan . Aileen de stevige Ta
marisken-bossages getuigen dan nog van het 
aanwezige grondwater. Voigt men de beken 
verder bergopwaans, dan loopt men vaak vast 
in nauwe kloven, aan het eindwaarvan een op
gedroogde waterval het verdere verloop van de 
beekbedding aangeeft, op een 3-5 m hoger ni
veau, dat aileen bereikbaar is doorterug te gaan 
of om te !open. Pas in de hogere bergstreken, 
ongeveer 60-80 m boven het dal , worden de 
beekbeddingen doorgaans begaanbaar. Hier 
stroomt ook midden in de zomer vaak nog wat 
water. Oat verzarnelt zich dan meestal in kleine 
leemachtige gaten. Zulke waterplaatsen op de 
berg zijn dan ook concentratie-punten van dier
lijk Ieven en daarom ook voor de herpetoloog 
bijzonder aantrekkelijk . 
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DE VIERTEENSCHILDPAD 
Van de arnfibieen en reptielen die de verschil
lende biotopen bewonen in dit rijk geschakeer
de landschap zaJ nu eerst, wat uitvoeriger, de 
vieneenschildpad (Agrionemys horsfieldii) aan 
bod komen. De steppe in de rivier laagvlakte is 
het woongebied van deze schildpad. In de 
maanden april tot juni kan men de schildpadden 
vaak in groten getale aantreffen in de laagvlak
ten, daar waar de kruidachtige vegetatie bijzon
der weelderig tot ontplooiing komt. De grazen
de schildpadden 'staan ' dan kompleet In het 
voer. Ze benutten dit seizoengebonden aanbod 
van zo rijke lijke voeding dan ook volledig. Het 
vooljaar is de eigenlijke aktiviteitsperiode van 
de vieneenschildpadden. waarin zich aile es
sentiele gebeunenissen van het Ieven voltrek
ken: De voeding en ops lag van reserves voor het 
gehele jaar, de groei en de voonplanting . In 
deze tijd verblijven de schildpadden meestal 
ook 's nachts op de graasplaats. De regelmaat 
van het mooie weer garandeert na de aanzien-

lijke nachte lijke afkoeling een snel opwarmen 
zodat de volgende dag weer van 's ochtends 
vroeg tot aan zonsondergang voor het grazen 
gebruikt kan worden. Deze voomaarnste be
zigheid wordt aileen door paringen onderbro
ken. Het luidruchtige ceremonieel, gepaard 
gaand met het heftige stoten van het mannetje 
tegen het schild van het wijfje , duidt vaak op de 
aanwezigheid van deze dieren, verborgen in de 
hoge vegetatie. Aan de rand van de steppe, 
waar de eerste uitlopers van de bergen het dal in 
reiken bevinden zich dikwijls de opvallende 
holen van de schildpadden. Deze holen worden 
bij voorkeur in de he lling gegraven. De voet van 
stevige struiken biedt daarbij vaak de aanzet 
voor het graven. De diepte van de gangen is 
gemiddeld 2 m, soms echter ook veel dieper. 
Deze bouwsels worden vaak ook door andere 
dieren gebruikt. Deze 'onderhuurders' ontwik
kelen verschillende aktiviteiten. De eerste 
groep gebruikt het hoi zoals het aangetroffen 
wordt. Hieronder zijn verschillende insekten, 
van de reptielen vooral de agarnen en de Schel
topusik . Anders staat het met de tweede groep 
medebewoners . Die breidt de holen uit en legt 
zelfs zijgangen aan die voor de schildpadden 
niet meer begaanbaar zijn. Hiertoe behoren 
vooral verschillencje kleine zoogdieren en 
wederom insekten. Onder de reptie len schijnt 
deze groep geen vertegenwoordigers te hebben. 
Heel anders wordt de situatie als stekelvarkens 
de schildpaddenholen in beslag nemen. Ze ver
breden het bouwsel zodanig dat het voor de 
schildpadden te groot wordt, dat wil zeggen, 
door de verbreding van de gangen raken de 
schildpadden de wanden van het hoi niet meer. 
Hiermee valt een essentiele psychologische 
faktor uit voor het veiligheidsgevoel van de 
schildpadden . 
De vieneenschildpadden betrekken hun hoi pas 
vanaf eind juni als de zomerhine en droogte 
inzet. Naar gelang het verloop van het weer 
verlaten ze dan nog regelmatig 's ochtends het 
hoi om te gaan grazen. Droogt de vegetatie 
geheel uit en worden de dagtemperaturen steeds 
hoger, dan verblijven de schildpadden de ge
hele dag in hun holen. In de herfst , bij een 
gunstige weerssituatie , als er wat regen is ge
vallen, kan er nog een korte aktiviteitsperiode 
optreden die van eind augustus tot midden okto
ber kan duren. Blijft de herfst droog en heet, 
dan gaat de zomerrust zonder onderbreking ge
leidelijk in de winterrust over en verschijnen de 
schildpadden pas in het volgende vooljaar. 
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DE AMFIBIEEN EN REPTIELEN VAN DE 
VLAKTE 

Daar waar de vlakte van het rivicrdal slechts 
met spaarzame vegetatie bedekt is en waar hicr 
en daar kiezel en losse stenen aan de dag treden, 
treffen we de steppeagame aan (Agama agilis 
sanguinolema). De agamen gebruiken vaak af
gezonderde, uit de vlakte opstekende stenen als 
uitkijkplaats . Yandaar overzien ze hun gebicd. 
Bij stol'ingen vluchten ze doelbewust in hun 
nabijgelegen schuilplaats, die zich of direkt on
der de steen of in de naaste omgeving bevindt. 
Vaak bestaan deze schuilplaatsen uit niet meer 
bewoonde muizeholen. In hetzelfde biotoop 
leeft ook de hagedis Eremias reg eli. Deze zeer 
forse hagedis is eveneens een typisch bodem
dier en geeft net als de steppeagame de voor
keur aan vlak landschap. Deze hagedis ontdekt 
men vanwege zijn onopvallende tekening 
meestal pas a ls hij reeds vlucht. Di t gebeurt bij 
benadering van 3-5 m. De vluch! gaat in de 
richting van de dichtst bijzijnde wat dichtere 
plantengroep, alwaar direkt dekking gezocht 
wordt. 
Net als de steppeagame eet Eremias bij voor
keur lopende insekten, speciaal kevers. In het 
bereik van de bewaterde velden treffen we de 
enige amfibieen van Tadjikistan aan: de grote 
groene kikker (Rana ridibmula) en de groene 
padden. De groene kikkers in Tadjikistan blij· 
ven duidelijk kleiner dan onze middeneuropese 
vertegenwoordigers van deze soort. Terwijl 
men voor de groene kikker de rivierlaagvlakte 
als oorspronkelijk leefgebied kan rekenen - in 
de watertjes in de bergen vonden we nooit groe
ne kikkers - is de bewoning van de irrigatie
kanalen en bewaterde velden door de groene 
padden waarschijnlijk een optimale uitbreiding 
van hun natuurlijk biotoop. Oorspronkelijk zijn 
de padden vermoedelijk woonachtig langs de 
waterloopjes in de bergen, waar ze de stilstaan
de wateren in de hogere gebieden als voort
plantingsplaats gebruiken. 
Tot dusver werden aile groene padden van Tad
jikistan voor de e igenlijke groene padden (Bufo 
viridis ssp.) gehouden. Beschouwing van mijn 
verzamelingen, die steeds talrijke groene pad
den bevanen, bracht echter twee verschillende 
vormen aan het Iicht. Hier aan de Kafimigan 
leeft slechts een kleinere, van Bufo viridis af
wijkende vorm. Deze soort was tot dusver als 
Bufo oblongus uit het gebied van lran en Pa-
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kistan bekend. Yolgens de onderzoekingen van 
H e m m e r, S c h m i d t I e r en B o h m e 
moet deze vorm als geografische ondersoort 
van Bufo latastii beschouwd worden, en moet 
dus Bufo /atastii oblongus heten. De beduidend 
grotere echte groene pad van midden Azie, die 
hier in de bergen ontbreekt , maar in Dushanbe 
samen met Bufo latastii oblongus voorkomt, 
werd door het auteurs kollektief als nieuwe geo
gratische ondersoort, Bufo viridis turanensis. 

. . ) 

•. : · .. · 

beschreven. Publikatie van deze interessante 
onderzoeksresultaten met onderzoekingen aan 
de morfologisch-anatomische , serologische , 
oecologische en bioacustische verschillen van 
deze tot dusver over het hoofd geziene padde
soorten, die op andere plaatsen in Tadjikistan 
ook hetzelfde biotoop met elkaar delen , volgt 
binnenkort in de Zoologische Abhandlungen 
des Staatlichen Museums fiir Tierkunde in 
Dresden. 
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De kikkers en padden vormen ook het basis
voedsel van twee slangesoorten van het gebied: 
de dobbelsteenslang (Natrix tessellata) en de 
midden-aziat.ische cobra (Naja naja oxiana). 
Y oor de dobbelsteenslangen zijn de levensvoor
waarden direkt aan de rivier de Kafimigan niet 
ai te gunstig. De rivier is weliswaar visrijk, 
maar het snelstromende water blijft heel het jaar 
naar verhouding koud. In de irrigatiekanalen en 
op de onder water staande velden warmt het 
water daarentegen sterk op. Dit verschaft de 
dobbelsteenslang zeer goede voorwaarden voor 
de jacht. Het ontbreekt hier wei aan vissen maar 
daarvoor in de plaats zijn kikkers, padden en 
hun larven rijkelijk voorhanden. Yoor de cobra 
zijn de groene padden een voorkeursvoer. Haar 
prooidieren volgend is de cobra in dit agrarisch 
gebied tot kultuurvolger geworden. Het gevaar 
voor ccn ongeluk is echter gering, want de 
midden-aziatische cobra is als al haar verwan
ten een uitgesproken schemeringsjager. De 

plaatsen waarop ze de dag doorbrengt en in de 
ochtenduren ook bij het zonnen aangetroffen 
kan worden, liggen mccst.al buiten de velden op 
rotsige en met bosjes begroeide woeste gron
den , die nauwelijks door mensen bezocht wor
den . Yaak zijn dit ook de plaat.sen waar berg
beken in de rivier uit.monden. Het schijnt echter 
dat de plaat.sen waar de cobra's hun eieren af
zetten meer in de middelhoge bergzones liggen 
dan in de lage gebieden tangs de rivier. Zo 
hadden we in september 1975 mccrmaals gele
genheid jonge cobra's aan te t.reffen in de beek
beddingen ongeveer 70 - 120 m boven de laag
ste diepte van het dal. De levendig getekende 
jonge cobra's joegen daar zelfs in de middag
uren op kleine Bufo latastii oblong us. Daarbij 
schuwden ze een bad in de kleine kolken niet. 
Waarschijnlijk is het de noodzaak om voor de 
winter nog reservestoffen aan te leggen die de 
jonge cobra's dwingt tot deze ongewone dag
aktiviteit. 
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DE REPTIELEN AAN DE VOET 
VAN HET GEBERGTE 

Zowel aan de voet van het gebergte als waar 
waterstroompjes aan de oppervlakte treden, ligt 
dikwijls een machtige hoeveelheid rolstenen. 
Hier vinden we reeds de eerste Turkestan aga
men (Agama lehmanni). Deze dieren zuUen we 
tot in de hogere berggebieden steeds weer aan
treffen. Deze soort is forser dan de steppeaga
me. Zoals aile agamen, vormen ook de Turke
stan agamen territoria. Weer zijn het bij voor
keur aparte rotsblokken die als woon- en uit
kijkplaats gebruikt worden . 
Bij de Turkestan agame is het verschil tussen de 
geslachten ook buiten de paartijd opvallender 
dan bij de steppeagame. De grote mannetjes 
val len, ook van enige afstand, op door hun diep 
zwarte, met oranje-rode vlekken gesierde keel 
en door het metallische geelgroen van de rug. 
De vluchtafstand van de Turkestan agame is 
nog grater dan van de steppeagarne. Meestal 
kan men ze niet dichter benaderen dan tot op 5-6 
m. Ook hier is de vlucht gericht op de schuil
plaats. Daarbij kan het voorkomen dat de van
ger toevallig die route geblokkeerd heeft en dat 
de agame dan op hem af vlucht! Als hij door 
onsuccesvolle vangpogingen nog sterker ver
ontrust wordt , dan vlucht de Turkestan agame 
soms zeer ver, tot meer dan 100 m. Meestal 
eindigt deze hopeloze jacht in ontoegankelijke 
rotspartijen, waarheen de agamen met grote 

snelheid ontkomen. Eveneens opvallend is het 
grote verschil tussen het jeugdkleed en het vol
wassen uiterlijk van de agamen. We verzamel
den vaak jonge dieren die door ongeoefende 
excursiedeelnemers voor andere agamen ge
houden werden. 
In hetzelfde biotoop aan de bergvoet Ieven ook 
twee typische landslangen van dat gebied. De 
eerste is de steppeslang (Eiaphe dione). Deze 
klimmende slang heeft een van de grootste area
len van de slangen van de oude wereld; het loopt 
van de Oekrai·ne tot China. Het is een karakteri
stiek dier van de middenaziatische steppen. De 
steppes lang is aktief in de schemering en jaagt 
bij voorkeur op kleine zoogdieren. Het. vaakst 
vindt men ze overdag in hun schuilplaats bij het 
omdraaien van grote stenen. Bij het vastpakken 
heeft nog nooit een dier geprobeerd te bijten, 
maar dikwijls 'waarschuwt' de slang met een 
dreigend geluid dat veroorzaakt wordt door vi
breren van de staartpunt in kontakt met dorre 
bladeren en dergelijke. Hiermee bootst de step
peslang het dreiggedrag na van de gifslang Ag
kistrodon halys. 
Met deze gifslang deelt bet dier in grote gebie
den van midden Azie het verspreidingsgebied. 
In ons gebied komt Agkistrodon echter niet 
voor. Bij het vangen daarentegen behoorlijk 
agressief is de andere landslang die in dit gebied 
vee! voorkomt, Coluber ravergieri. Deze, 
eveneens op kleine zoogdieren en bodembewo
nende vogels als voedsel aangewezen loom
s lang, doet zijn duitse naam, veelkleurige 
slang, in ieder opzicht eer aan. Er worden 
slechts zelden twee dieren gevonden die ook 
maar bij benadering in kleur en tekening over
eenstemmen. Direkt naast elkaar kan men een 
schakering aantreffen van bijna eenkleurig grijs 
tot levendig oranje, oker en gee! uitgevoerde 
ruit- en vlekkentekening. Daaronder zijn soms 
zeer opvallende exemplaren met gitzwane kop, 
die echter in proporties en beschubbing volledig 
overeenstemmen met de andersgekleurde 
exemplaren. Deze veelvoud aan verschijnings
vormen binnen een en dezelfde populatie heeft 
geleid tot verkeerde beoordelingen in de no
menclatuur. Bovendien schijnt deze slang in 
zijn eveneens zeer uitgebreide verspreidings
gebied, dat tot in de Kaukasus reikt. nog geo
grafische ondersoorten ~e vormen. Het is echter 
op het ogenblik nog niet mogelijk om een goed 
beeld te krijgen van hoe het er precies mee staat. 
Hiervoor is nog uitvoeriger studie nod ig van 
deze mooie, interessante slang. 
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Als grootste zeldzaamheid, tot dusver slechts 
van een vondst bekend, leeft in dit deel van het 
plateau van de Kafimigan de Wolftandslang 
(Lycodon striatus). Helaas is dit enige exem
plaar aan mijn Russische kollega's weer ont
snapt. Over de biologie van deze slang is erg 
weinig bekend , zodat het houden in een terra
rium een bijdrage had kunnen leveren ann het 
onderzoek. 

DE REPTIELEN VAN HET GEBERGTE 
We gaan nu verder bergopwaarts. De droge 
hellingen op zich zijn , op plaatsen waar ze 
makkelijk voor weidebedrijf toegankelijk zijn , 
verstoken van reptieleleven. Liggen ze echter 
wat ontoegankelijker, zodat ze afgegrensd wor
den tegen de hogere berggebieden door afval
lende rotsparijen en naar het dal toe door steile 
wanden die afgeslepen zijn door de bergbeken, 
dan vertonen ze ook herpetologisch een bepaald 
karakter. Sporadisch vindt men dan nog vier
teenschildpadden en hun holen, hier en daar is 
een groepje bosjes de woonplaats van Coluber 
ravergieri en Elaphe dione, terwijl afzonder
lijke rotsblokken weer bevolkt worden door 
T urkestan agamen. Een karakteristieke hagedis 
van deze droge hell ingen is de Scheltopusik 
(Ophisaurus apodus) . Deze fors~ reuzehazel
worm is door zijn gepantserde lichaamsbedek
king bij uitstek toegerust om bij de vlucht, zon
der reken ing te hoeven houden met doomstrui
ken en terrein met steenslag, richting dal te 
snellen en daarbij geen letsel op te !open. Vaak 
leidt de vlucht de afgrond in en eindigt met een 
buitel ing in de vergcheidene meters diep inge
sneden beekbedding. Ook hieruit ontstaan geen 
komplikaties voor de Scheltopusik. Op deze 

manier naar beneden getuimelde Scheltopusiks 
Iaten zich echter makkelijk vangen, aangezien 
ze op de gladde bodem van de droge stroom
bedding moeilijk vooruit komen. Bij bet vast
pakken draait de Scheltopusik snel om zijn ei
gen as en probeert zo uit je handen te glippen. 
Bovendien wordt daarbij de darm geleegd en de 
vanger bevuild . Van hun uiterst krachtig gebit, 
waarmee een belangrijk voedingsbestanddeel 
als huisjesslakken doorgebeten kunnen worden, 
maken de dieren gelukkig geen gebruik. Een 
andere, weliswaar zeldzamere bewoner van de 
berghelling is de skink Eumeces schneideri 
princeps. Deze forse skink, die er porcelein
achtig uitziet , is veel slanker dan zijn bekende 
Noordafrikaanse familielid, de berberskink. Ze 
bewegen zich met slangachtige bewegingen, zij 
het met horten en stoten, door de dichte vegeta
tie. Als voedsel fungeren hoofdzakelijk huisjes
slakken en insekten. De buitgemaakte slakken 
worden zonder moeite kapot gebroken. Terwijl 
de stukjes kapotte schaal aan beide kanten uit 
zijn bek vallen, slikt de skink J<ennelijk met 
genot zijn prooi in en zoekt intensief naar verder 
voedsel. Bij verstoring verdwijnen de skinken 
bliksemsnel in hun schuilgaten. Maar de gan
gen van zo' n hollopen meestal naar verhouding 
vlak onder het aardoppervlak, zodat bet uitgra
ven van het dier in zijn meters lange, vertakte 
gangen resultaat kan hebben, als men van te 
voren aile openingen heeft gevonden en zorg
vuldig heeft dichtgestopt. Als je ze vastpakt, 
bijten deze skinken erg stevig toe, zodat voor
zichtigheid geboden is. Een tweede, beduidend 
kleinere , skinkesoort bevindt zich in hetzelfde 
biotoop en vaker nog op de terreinen met rol
stenen, die dikwijls aansluiten aan de voet van 
de rotsen die grenzen aan de bergweiden: Able
pharusp. pamronicus. Deze kleine skink, die in 
de literatuur ook vaak met zijn synoniem Ablep
harus brandti aangeduid wordt, is een karakte
ristiek reptiel van bet middenaziatisch geberg
te, in de montane tot subalpine streken. De 
dieren geven speciaal de voorkeur aan de ter
reinen met rolstenen , waar zich tussen de stenen 
humusvormend plantaardig materiaal verza
melt. Dit substraat biedt behalve schuilgele
genheid ook de basis voor een rijke fauna van 
geleedpotige dieren, die de skinken tot voedsel 
diem . Over de biologie van deze skink weten 
we echter nog erg weinig . Net zo onvolledig 
bekend is de vorming van geografische onder
soorten, respektievelijk hun verspreidingsgren
zen. 
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In zuidelijk Tadjikistan werden al exemplaren 
gevonden die gerekend moeten worden tot de 
ondersoort Ablepharus pannonicus grayanus, 
die een verspreiding heeft van Afghanistan ·tot 
Pakistan. Onze exemplaren van de Kaftrnigan 
behoren echter eerder tot de nominaatvorm, die 
in het noorden van hetland, in de Gissar keten, 
zeer vaak is aan te treffen. In Tadjikistan leeft 
nog een tweede soort van het geslachi Ablepha
rllS, narnelijk Ablepharus deserti. Dit iets 
krachtiger dier komt in het gebergte even hoog 
voor. In de omgeving van Dushanbe leeft die 
naast AblepharllS pannonicus! Als zou blijken 
dat beide soorten onmiddellijk naast elkaar in 
hetzelfde biotoop Ieven, zouden we weer een 
van de zelden aan te treffen voorbeelden hebben 
van het stabiel voorkomen van nauw verwante 
soorten, waarbij oecologische en geografische 
scheidingsgrenzen wegvallen. 

DE AMFIBIEEN EN REPTIELEN VAN DE 
BEEKDALEN 
Nu verlaten we de bergsteppe met de reptielen
fauna waarmee we vrijwel in zijn geheel hebben 
kennis gemaakt en klimmen weer in de kloven 
van de beken om stroomopwaarts tot de bron
nen ervan te komen. Daarbij worden we op de 
steile Ieemwanden, die tot stand zijn gekomen 
door het afbrokkelen van grond, zich zonnende 
naaktvingergecko' s (CyrtodactylllS fedtschen
lwi) gewaar. Deze forse soort is in de lente en in 
de herfst vaak overdag bij het zonnebaden aan 
te treffen. ·Bij het jagen konden we de gecko's 
echter steeds aileen in de schemering en avond-

.l 
uren waamemen. Ze bewonen, behalve dele
men wanden, ook rotspartijen . Vaak worden ze 
ook waargenomen in de nederzettingen op ring
muren en gebouwen. Bij het vangen van gec
ko 's valt dikwijls op dat ze sterk geparasiteerd 
zijn met bloedmijten. Het feit dat de naaktvin
gergecko's zeer dikwijls een geregenereerde 
staart hebben, duidt er bovendien op dat ze sterk 
worden vervolgd door natuurlijke vijanden. 
Waarschijnlijk het meest door vogels. In het 
biotoop van de gecko's bevindt zich als zeld
zaarnheid nog een soort toomslang, namelijk de 
slanke en uiterst behendige Coluber kare/ini. 
Deze slang, die in Midden-Azie een groot ver
spreidingsgebied heeft , is oecologisch en mor
fologisch de pendant van de toomslang die in 
zuidoost-Europa en de Kaukasus voorkomt, 
Coluber najadwn. Co/uber karelini varieert in 
intensite it van tekening en in kleur. Zeer aan
trekkelijk zijn exemplaren met een roodachtig 
gele grondkleur met forse donkere dwarsban
den. Talrijker zijn echter de wat bicker grijzc 
dieren met een minder geprononceerd patroon 
van dwarsbanden. Coluber karelini voedt zich 
bij voorkeur met hagedissen. In ons biotoop 
vormt daarbij de naaktvingergecko zijn belang
rijkste voedsel. 

Op weg naar boven komen we steeds weer 
Turkestan agarnen tegen. Dikwijls vluchten de 
dieren naar onbereikbare steile rotspartijen en 
kijken van daar af opmerkzaarn naar onze moei
zarne klim ornhoog. Eindelijk stuiten we weer 
op water in de beekbedding. In afzonderlijke 
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kolken bevinden zich nog resten van het in de 
le nte zo rijkelijk voorhanden element. Hier zijn 
a ltijd groene padden aan te treffen. Het is de
zelfde vorm (Bufo latastii oblongus) die we in 
de laagte op de velden vonden. Spoedig hebben 
we ook het brongebied van de beek op een 
bergweide bereikt. Jndrukwekkende bossages 
van Tamarisken markeren de plaats waar het 
water tevoorschijn komt. In deze streek kan 
me n met veel geluk ook de zeldzaamste gif-

' 

slang van het gebied tegenkomen , de Levante 
adder (Vipera lebetina turanica). Deze meer 
dan I ,5 m lang wordende , zeer dik.ke slang is 
tengevolge van de niets ontziende, maar vanuit 
het gezichtspunt van de bergbewoners volko
men begrijpelijke, bestrijding sterk in aantal 
teruggelopen . De slangen geven de voorkeur 
aan dezelfde rustplaatsen als de veeherders; 
groepjes struiken, overhangende rotsen en der
gelijke. Daarbij is de nabijheid van water een 
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verder aantrekkingspunt voor rowel mens als 
dier. Dientengevolge komen met deze soort dus 
vaker konfrontaties voor dan met de cobra in de 
vlaktes . Volwassen Levante adders vluchten 
bepaald niet altijd, maar gaan direkt over tot 
afweer of zelfs de aanval, als de vluchtafstand 
door de plotseling naderende mens overschre
den wordt. Zo komen toch nog regelmatig beet
gevallen voor. In de USSR wordt in voldoende 
hoeveelheid serum tcgcn alle daar voorkomen
de gifslangen geproduceerd. Dit serum staat 
praktisch in elke ambulance ter beschikking. 
Desondanks kan door de lange en ingewikkelde 
tocht van iemand die gebeten is in de bergen een 
aanzienlijke aantasting van de gezondheid ont
staan. Het is dan ook geen wonder dat door de 
Tadjiken zo mogelijk alle Levante adders om
gebracht worden. Vanuit het standpunt van de 
herpetoloog is dat natuurlijk betreurenswaar
dig, want veel in de biologie van deze slang is 

' · 

' . ·. 

nog onduidelijk. Het houden in gevangenschap. 
om nog niet te spreken van het kweken, is altijd 
nog zeer moeilijk. Ook met betrekking tot hun 
geografische variatie zijn de Levante adders 
van centraal Azie nog niet afdoende onder
zocht. 
Onder de ondersoort Vipera leberina wranica 
schijnen zich in midden-Azie verschillende, 
ook geografisch duidelijk gescheiden vormen te 
verbergen, waarvan de exacte beschrijving en 
afbakening tengevolge van te weinig materiaal 
aan vergelijkingsexemplaren nog niet mogelijk 
is. Zonder twijfel bestaat het gevaar dat deze 
grote , maar gevaarlijke slang in grote stukken 
van zijn areaal uitgeroeid zal zijn, voordat die 
volledig onderzocht is. 
Met de Levante adder hebben wij de laatste 
soon van de rijke herpetofauna van het excursie 
gebied voorgesteld. Tot besluit nog enkele op
merkingen over de terrariumverzorging van de 
hier besproken soorten. 

HET HOUDEN lN HET TERRARIUM VAN 
DE GENOEMDE SOORTEN 
Zoals altijd bij het succesvol verzorgen van 
dieren , is ook hier de belangrijkste voorwaarde 
voor het met succes in een terrarium verzorgen 
dat men kennis heeft van de eisen die een dier 
stelt aan zijn omgeving. De beschrijving van de 
biotopen zou vooral duidelijk moeten maken 
dat met de geografische herkomst al leen nog 
erg weinig is gezegd over de eisen die de dieren 
stellen. Zelfs ogenschijnlijk monotone land
schappen, zoals het hier beschreven gebied, 
blijken een samenstel van onderling verbonden 
biotopen van zeer verschillend karakter te vor
men. Nauw verwante soonen uit hetzelfde ge
slacht (waarbij deze door de mens gemaakte 
ordening ook, in als zeer goed bekend veron
derstelde groepen, verkeerd kan zijn!) Ieven 
vaak duidelijk oecologisch gescheiden ( Agama. 
Coluber) en moeten daarom ook niet bij elkaar 
gehouden worden. Het terrarium kan het beste 
op een van de soorten afgestemd worden. Wat 
aile reptielen van het gebied gemeen hebben is 
hun afhankelijkheid van water. Koele . aarde
vochtige verstopplaatsen voor de nacht zijn 
zelfs voor de bewoners van de droogste bioto
pen (zoals Agrionetnys horsfieldii. de Agama
soorten, Eumeces schneideri princeps. Ophi
saurus apodus) onontbeerlijk, willen ze goed 
door de vervelling komen en op den duur vrij 
blijven van ziektes aan de ademhalingsorganen. 
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V aranen in de Thar woestijn (India) 

ingezonden: 1980 (vertaaJd uit het Engels) 
Inhoudsoverzicht: inleiding-habitatvoorkeur
verblijfplaatsen-prooidieren-predatoren-relatie 
met de mens-rol in ecosystheem-literatuur
summary. 

INLEIDING 
De varanen zijn de grootste hagedissen in de 
Indiase Thar woestijn. 
Grote hoeveelheden invertebraten, kikkers, ha
gedissen, s langen, vogels en kleine zoogdieren 

vormen hun menu . De niche(= de algemene 
plaats, die een organisme tijdens een bepaald 
stadium en in een bepaalde phase in de levens
gemeenschap inneemt) van de varanen is door 
een aantal mensen onderzocht. M c C a n n 
( 1945) stelde vast dat ze droge bossen prefere
ren , goed kunnen zwemmen en nesten van vo
gels leegroven. M i n t o n (1966) noemt aJs 
voedsel spitsmuizen , hagedissen, vogels , ke
vers e.d .. S h a r m a (1976, 1978, 1979) 
voegt hieraan nog ratten, gerbils, kikkers en 
kleine slangen toe . 
Ook het fe it dat varanen zich in de buurt van 
menselijke bewoning goed thuisvoelen mag 
niet onvermeld blijven. 

HABITAT VOORKEUR 
Hoewel varanen eigenlijk in elk habitat voor
komen, behaJve misschien in een extreem 
droog, is er tussen de twee in de Thar woestijn 
voorkomende soorten enig verschil in hun keu
ze. Varanus bengalensis lijkt een voorkeur te 
hebben voor een dichtbegroeide, steppeachtige 
omgeving, terwijl Varanus grise us meer schijnt 
te voelen voor de wat meer open, zanderige 
gebieden. 
Ook bij de keuze van hun slaapplaats zijn vara
nen niet erg kieskeurig. Voor bengalensis is 
vastgestelt dat hij onder andere oude gerbil ho
len die onder dicht struikgewas liggen hiervoor 
gebruikt. Ook in doomige heggen random boer
derijen is hij een veel geziene gast. In de meer 
rotsachtige gebieden hebben ze hun schuilplaat
sen in rotsspleten, tussen rotsen en onder grote 
stenen. 

V. griseus komt soms zelfs in huizen voor, waar 
hij tussen stenen en onder het dak goede schuil
plaatsen vindt. Oude, holJe borneo zorgen na
tuurlijk ook voor goede rustplaatsen . 
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PROOI 
Varanen zijn voor vrijwellOO% camivoor. 
Van de kleinere, in de Thar woestijn voorko
mende, dieren zullen er maar weinig niet op hun 
voedsellijst voorkomen. Wat er gegeten wordt 
hangt dan ook voomamelijk van de grootte van 
de varaan af. 
Voor juvenielen bestaat de menulijst vooma
melijk uit insekten (veel torren). Naarmate de 
varanen groter worden, wordt de menu-lijst met 
de volgende soonen prooi aangevuld. Allerlei 
kikkers en padden, skinks (Mabuya spp .. ). gec
ko' s (Hemidactylus spp.). Calollls versicolor. 
al lerlei vogels (huismussen, leeuwerikken, pa
trijzen en zelfs pauwen) en hun eieren. ratten , 
gerbils en jonge hazen. Opmerkelijk is dat een 
aantal malen is waargenomen dat ook slangen 
aan varanen te prooi vall en. Het ging hierbij om 
zandboa's (Eryx spec.) en zaagschubadders 
(Echis carinatus). 

PREDATOREN 
Volwassen varanen hebben natuurlijk maar 
weinig vijanden. Worden ze toch bedreigd, dan 
tonen ze hun ongenoegen veelal door met een 
wijd geopende bek, luid te sissen hun lichaam 
op te blazen (om groter te lijken) en met hun 
krachtige staan om zich heen te slaan . De mees
te predatoren houden het dan wei voor gezien, 
hoewel het soms toch voorkomt dat een wilde 
k:~.t of hood een volwassen varaan overmeestert . 
Jonge varanen zijn veel kwetsbaarder. In de 
Thar-woestijn vallen er veel ten offer aan wilde 
honden en katten, jakhalzen en roofvogels, zo
als gieren en arenden. 

Zelfs spreeuwen en kraaien zijn voor jonge va
ranen niet ongevaarlijk. 

V ARANEN EN DE MENS 
Varanen zijn over het algemeen cultuurvolgers . 
Ze wonen bij voorkeur bij boerderijen waar ze 
in omheiningen, schuren e.d . uitstekende 
schuilplaatsen vinden. Ook het voedselaanbod 
is zeer groot (ranen, gerbils en andere knaagd
ieren). In het gebied van de Thar woestijn ko
men ze ook vaak de woonhuizen in op zoek naar 
krekels, ran en en hagedissen. Omdat varanen 
voor mensen ongevaarlijk zijn, en zelfs vaak 
nuttig (knaagdierbestreiding), Iaten de bewo
ners ze meestal met rust. Veel mensen in het 
gebied van de Indiase woestijn graven bij hun 
huis een reservoir om regenwater op te vangen. 
Hoewel deze onderaards zijn , gedijen kikkers 
er goed in. Vaak lokt dit ook varanen aan die 
zich aan de kikkers te goed doen. 
De in dit gebied voorkomende Jogi-stam is de 
enige menselijke factor die invloed heeft op de 
varanenstand. Omdat ze verzot zijn op het vlees 
worden varanen op allerlei manieren door hun 
bejaagd (met speren en andere primitieve wa
pens). In de gebieden waar deze stam voorkomt 
is de varanen-populatie dan ook relatief laag. 

SUMMARY 
The ecology of varanids in the Thar desert in India is 
described. They live in almost any biotope as long as 
it is not too dry. Very often they live close to human 
settlement. They mainly prey upon insects and small 
vertebrates. Juveniles are sometimes caught by lar
ger predators as dogs, cats and raptors. Adults hard
ly have enemy's. Except for the Jogi-tribes men . who 
hunt it for its flesh, men is hardly a danger for 
varanids. 
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Voedselweigering bij de franjeschildpad 
Chelus fimbritus 

Ingezonden maan 1977. 
Inhoudsoverzicht: inleiding - antibioticum - last 
van spoelwormen- het toedienen van "Periac
tin '' - eetlust keert terug - het eten van milt -
summary - Iiteratuur. 

INLEIDING 

Enkele weken na het verschijnen van het Lacer
ta-nummer Uuli, aug, 1976) met daarin het arti
kel over mijn Matarnata , begonnen plotseling 
de moeilijkheden met deze schildpad. 
Een stuk vis wat aan het dier was gevoerd, werd 
na een halve dag weer uitgebraakt. Ook een 
visje wat daarna werd verslonden, lag de vol
gende dag op de bodem van de schildpadden
bak. Het dier had dus wei eetlust , maar om de 
een of andere reden bleef het voedsel niet bin
nen. Na het 'gapen ' en het naar buiten stoten 
van het binnengehapte water, kwamen steeds 
slietten slijm mee naar buiten. Mijn eerste ge
dachte was dater bij het voeren van het stuk vis 
een graat in keel, hals of zelfs dieper was blij
ven steken en een ontsteking had veroorzaakt. 
AJs het dier 's avonds door de bak liep, leek het 
of het 'in kennelijke staat' verkeerde, zo wan
kelend was zijn gang. 

ANTI-BIOTICUM. 
Na dit enkele weken te hebben aangezien en de 
toestand niets verbeterde , besloot ik op 21 sep
tember toch maar iets te proberen en het dier een 
antibioticum toe te dienen. Het geneesmiddel 
wat ik hiervoor gebruikte was " Mastalone", 
een middel tegen 'borstontsteking' bij zoogdie
ren en in vloeibare toestand verkrijgbaar in een 
ook voor dit doe! handige plastic injektor. 
Nadat de bek van de Matamata met een soon 
spate( (gemaakt door twee schuine kanten aan 
een rond houtje te snijden) zonder moeite was 
geopend , werd het antibioticum door middel 
van de injektor diep achter in de muil gespoten. 

Door daarna de tong achter in de keel met de 
spate! omlaag te drukken, zakte het medicijn 

langzaam in de lange hals. Dit werd na twee 
dagen nogmaals herhaald en tot mijn grote op
luchting verslond het dier op 25 september een 
visje. Bij dit visje bleef het echter. 
Op 20 oktober werd opnieuw een visje van plm. 
I 0 em lengte in de bak losgelaten, doch er werd 
door de schildpad in het geheel niet op gerea
geerd en de vis zou op deze manier nog 7 weken 
bij de schildpad rondzwemmen. 
Om de vis niet voottijdig te doen sterven, werd 
gezorgd dat de temperatuur van het water niet 
boven de 25 °C kwam. 
Steeds minder vaak deed de schildpad 's avonds 
zijn wankelende ronde om tenslotte zijn rust
plaats helemaal niet meerte verlaten. 

LAST Y AN SPOELWORMEN? 
Goed raad was duur. Zou het dier misschien last 
hebben van spoelwormen? Aanwezigheid van 
een flink aantal van deze parasieten kan nl. 
leiden tot verstopping en gebrek aan eetlust. 
Helaas kreeg ik van het dier totaal geen ontlas
ting, zodat een onderzoek niet mogelijk was. 
Het was 24 oktober toen ik het dier een wormta
blet ''Piperazine'' toediende. Dit middel is vei
lig te gebruiken voor schildpadden in doses van 
50 mg per 450 gram schildpad. 
Nadat de tablet was toegediend en de schildpad 
was teruggezet in de bak, werd alles me.t_ een 
flinke hap water weer uitgestoten. Nadat voor 
de tweede maal het medicijn was toegediend, 
werd het dier een poos op het droge gehouden 
waardoor de tablet binnen bleef. De dosis ''Pi
perazine" werd na een week nogmaals toege
diend. 

HET TOEDIENEN Y AN " PERIACfiN". 
Aan de eetlust van de Matarnata veranderde 
echter niets. De vis zwom rustig langs de muil 
van de schildpad en zocht dagelijks naar iets 
eetbaars op het bealgde rugschild en tussen de 
franjes aan de nek van het dier. 
Bij het doorsnuffelen van oudere Lacerta's 
kwam ik echter een artikel tegen van Billiau 
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( 1972) over voedselweigering bij een woestijn- HET ETEN VAN MILT. 
varaan. Hierin wordt beschreven hoe door het Omdat de schildpad twee dagen later's avonds 
toedienen van het medicijn "Periactin", een enkele malen door de bak scharrelde en ik ver
middel tegen allergieen, de eetlust terugkeerde. onderstelde dat het dier honger had, werd bij 
Aangezien ik dit geneesmiddel soms zelf ge- gebrek aan vis een stukje milt op de bodem 
bruik, is de werking ervan mij goed bekend. gelegd. Na het voedse1 vooraf grondig te heb
Het eetlustbevorderende effekt wordt bij men- ben besnuffeld, hapte de Matamata toe. Het 
sen doorgaans na I a 2 weken merkbaar. De dier had echter de grootste moeite - zoals reeds 
optimale dosis bedraagt 12 mg/dag. eerder was ·gebleken - om het stuk milt naar 
De matamata kreeg 28 november twee tab I etten binnen te werken; en na enkele vergeefse pogin
a 4 mg toegediend. Misschien was de dosis iets gen liet de schildpad het danook weer los. Hier
aan de hoge kant, maar uit ervaring wist ik dat uit blijkt dat het reukorgaan goed ontwikkeld is, 
bij het doorslikken van medicijnen door de zoals trouwens bij aile schildpadden, en dat het 
schildpad vaak veel verloren gaat door afvoer dier niet aileen op de schittering van~ schub
via de mondhoeken en de neus. De twee tablet- ben van vissen reageert, zoals vaak wordt aan
ten werden fijngestampt en met water tot een genomen. 
dun papje geroerd. Met behulp van de plastic Na nogmaals twee mislukte pogingen het stuk 
injektor werd het achter in de keel gespoten, milt naar binnen te krijgen, werd het door mij 
waarna het meeste omlaag zakt. gehalveerd. Voor de vierde maai mislukte het 
Begin december hield ik de Matamata een stuk- doorslikken. Ditmaal echter doordat een kiezel
je milt voor, omdat hij voor de rondzwemrnen- steen mee naar binnen school. De steen werd na 
de vis nog totaal geen interesse toonde. Het dier het opblazen van mond- en keelholte en het 
was echter duidelijk bang voor het voedsel en maken van vreemde capriolen, weernaar buiten 
drukte met gestrekte achterpoten het schild gewerkt. Bij de vijfde poging was het eindelijk 
schuin omhoog, iets wat het vaker doet als het raak en werd het stuk milt doorgeslikt. De vol
zich bedreigd voelt. gende dag bleek ook het tweede stuk te zijn 
Op 6 december besloot ik nogmaals 2 tabletten verdwenen. 
"Periactin" aan de schildpad te geven. Mis- Een dag voor oudejaar leek de schildpad op
schien had het dier toch ongemerkt de vorige nieuw hongerig. Toen ik twee stukken milt in de 
dosis naar buitengewerkt. Nadal het papje dit bak liet vallen, werd het ene al door de schild
keer aangevuld met iets gistocal, naar binnen pad verslonden nog voor het de bodem raakte, 
was gespoten, werd bij terugplaatsing in de bak terwijl het andere meteen daarna volgde. 
alles weer naar buiten gewerkt, hetzelfde ge- De franjeschildpad heeft inmiddels zijn avond
beurde met de volgende doses. Het medicijn wandelingen hervat en schrijdt weer met vaste 
kwam dus toch niet diep genoeg om doorgeslikt tred door de bak. Mogelijk heeft het medicijn 
te worden. Besloten werd daarom een plastic ''Periactin'' de schildpad zijn eetlust terugge
slang, waarvan de scherpe rand was rond- geven. De oorzaak van de voedselweigering zal 
geknipt, voorzichtig in de slokdarm te brengen echter altijd wei een gissing blijven. 
en hierin het papje te spuiten. Dit gelukte bij-
zonder goed en alles bleef binnen. 

EETLUST KEERT TERUG. 
De eerstvolgende dagen was de Matamata erg 
onrustig en liep voortdurend door de bak been 
en weer. Het reeds wekenlang in de b8k rond
zwemmende visje stierf kort daarna. Vermoe
delijk heeft het, ondanks bijna onmiddelijke 
verversing, te lang in het door ''Periactin'' ver
ontreinigde water gezwomrnen. Precies een 
week na de succesvolle toediening van het me
dicijn werd 's morgens een visje in de bak los 
gelaten·dat binnen lien minuten door de Mata
mata werd verslonden. Het eerste voedsel se
dert 75 dagen. 

SUMMARY 
A Matamata (Chelus fimbriatus), hungry, after a 
shon time vomited swallowed fishes and afterwards 
refuset to eat entirely. One week after force-feeding 
with the the medicine '"Periactin"', the reptile staned 
eating again; the fast lasted 75 days. 
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