J. Hemmerling
W. Meusel
F. J. Obst

Leipzig, Karl-Marx-Stadt en Dresden,

D.D.R.
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Dit artikel is samengesteld uit twee andere, die in
en 1970 in de D.D.R. werden gepubliceerd. Het
eerste, 'Einige Amphibien und Reptilien aus dem
nördlichen und zentralen Kaukasus', verscheen in
1967

Zoologische Abhandlungen aus dem staatl. Museum
für Tierkunde in Dresden 29 en omvat onder meer beschijvingen van de vindplaatsen en een lijst van alle
gevonden dieren die voor het Museum geconser-

veerd werden. Het tweede, 'Exkursionsergebnisse aus
dem Kaukasus', verscheen in Aquarien en Terrarien
17 en omvat voornamelijk een aantal opmerkingen
over gevonden dieren.
De foto's werden ter beschikking gesteld door H. A.
Pederzan i (redactie van Aquarien en Terrarien).
Vertaling uit het Duits: W. F. B o h ä c. Samenstelling:
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IN I-EIDING

Twce van ons namcn, sl.ecds ir-r dc maand
juli, dccl aan de excursics naar de Kaukasus van het 'Biologische Gesellschaft dcr
D.D.R.'. Zij bezochte n in 1965 Pjatigorsk,
Teberda, Dombai, de Kloechor-pas en
Socchocmi (vindplaatsen 1-5); in 7966 Ordzonikidze, Kazbck, Tiflis en Soechoemi
(vindplaatscn 6-16);
E,lbrocs

en

in 1967 Kislowodsk,

Pjatigorsk.

KE,NSCHE S VAN HE,T GE,BIE,D

Voor hct \/arlgcn cn obscrveren van rcptielen en amfibicörr in dc bczochtc 3cbicclcn tcrr oostctr en tcn noorden van de
cigcnlijkc Kaukasus is dc maattd juli rrict zo
gunstig. Een dccl van de dieren (de slangcn cn dc schildpaddcrr) houdt dan cen
zomcrrust. Dc onrstandighcdcn voor dc
varrgst in hct gebcrgtc zelf ziin beter. Daar
lcggcn de hagcdisscn, kikkcrs en paddcn in
iuli hun cicrcn. FIct aantal soortcn is irr

hct hooggebcrgtc echtcr gcring. In dc gordcl van clc ccuwigc snceLlw vir-rdcn wij
uitcraarcl gccn diercn dic voor ons intcrcssant zijn. In de weidcgordel, bv. aan het Dongocsoerocn-nteer (2500 m) in hct Elbroesgebied (fig. 2),lcvcn rccds rcpticlcn cn amfibieön, zoals ßufo viritlis, Ruttu III(tct'()ctt(tru.t en [,accrta cuuc'u.vicu ulpitttt. Op dczc
gordcl volgt de woudengordcl. Mcn kan
de gcnocnrde gordcls uitcraard naar gclang
dc plantcnsoortcn nog verdcr opsplitscn.
maar hcrpetologisch gczierr is bovcnstaande
indeling voldocndc. Wcl willcn wc nog dc
aandacht vcstigcrr op ccn grcns. dic naar
onzc mcnilrg voor cic vcrsprciding van dc
amf ibicön cn rcpticlcn van bclang is. Deze
grens is rnct nanrc in dc gcbicdcrr mct ccn
contirrentaal klinraat crg duidclijk. Zij bcvindt zich in hct lagcrgelcgcn dccl van dc
gcnoenrde wcidcgorcicl. Tot daar dringt dc
flora van dc bcrgstcppcn door: ntcn virrdt
cr plantcrr dic op dc karsthcllirrgcrr van
Pjatigorsk thuishorcn zoals vcdcrgras. glatliolcn. knrisblocnrcn. irissen e.a. Andcrz-ijds
virrdt mcn alpinc plantcst'rctrtcn zoals Lilittttt
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Fig.

1. De positie van de vindplaatsen 1 t/m

16.

ntonedelpltunt in het karstgebied terug, zoals we op de pas bij Kislowodsk zagen. Het
viel ons op dat de verspreiding van sommigc dieren overeen kwam met deze gegcvens over 'de flora. De hagedissen van
lrct genus Locertct komen het meest in de
warmc karstgcbicden langs de rand van de
Kaukasus voor. Daar .hebben zij hun
grootste populatiedichthcid. In het hooggebergte Iigt hun verspreidingsgrens ongeveer daar, waar wij de. grens van de bergstcppeplanten vaststelden. Niet helemaal
tot deze hoogte dringt de gladde slang,
Coronclla uustriucu auslriaca, door. Orrgcveer hetzelfde verspreidingsgebied hecft dc
grocne pad, ßufo viridis. In tegenstelling
tot deze soorten heeft de kikker Rana
mocrocttentis zijn grootste verspreiding in
dc weidc- cn woudengordel. De pas bij
Kislorvodsk. waar wij maar enkele exem86

plaren tegen kwamen, vormt de onderste
grens van het verspreidingsgebied. In dit
gebicd neemt Ranu riclibrutdo, die niet zo
hoog in het gebergte doordringt, zijn plaats
in. Als hoogst gelegen vindplaats van Ratra
ridibttttcla noteerden wij Tebcrda (ongeveer
I200 m).

DE VINDPLAATSEN

1. Pjatigorsk (500 m). Gelegen tussen gebergtc en steppc. Vcrzamelplaatscn op dc
bcrg Masjock. cen,gcbiccl mct rotsformatics. kalkstep,penhcidc,cn hocrfdzakclijk uitgeblocidc Vegetatie,,.Voorts langs .de.,armcn
van de rivicr,de.Podkoemok, arm ään:'ve:
getatic, vlakkö,.zairdc'reveri sterk. door. afyal
vcrontrcinigcl.' :..

2.

ii

Tcbcr:cla (1300 nr).,Ee.n n'lcer .rcgenarrne

plaats mct slcchts (r00 tot 700 nlm necrslag pcr jaar, gcmiddclde tempcratuur
's zomcrs 15,5, 's witrtcrs
C. Ver-2,3o
zarnelplaats was ecn gcbicd met hoge struikcn op zonnigc 6crghcllingcn, omgcvcn
dorrr Nordmann-sparrenbossen ( A bie s
norclntunniunu); voorts de omgcving van
dc bronncrr varl Nal'san in hct dal van dc
rivicr dc Dzagantat ntct wcidcn mct hogc
struikcn, ovcrgaaud in laag struikgewas en
rotsformatics.

3. Badock-nrcrcn 1930 tot 1980 rn). Dric
smcltwatcrmcrcn zondcr visscn, dal mct
hoog strtrikgcrvas, bcrghcllingcn nlct gcbicdcn mct ccuwigc sltccuw, op 2000 m
rhododendron-zot-tc, snccuwdalen en stcenslagformatics.
1. Donrbai ( 1630 m). Lawir-rcvrije plek.
Verzamclplaats in hct dal binrrcn het gebicd van de rivicrcn Dombai-Oelgen, Amanaus cn Alibck, voorts hct vcrtrckpunt
voor hct overstcken van dc Klocchor'-pas
(cindc van dc voor auto's bcrijdbarc wcg),
een gcbicd mct stecnslag, rotsformatics en
rhododcndron-struikcn (subalpinc gordcl).
5. Soechocmi (O m).Vcrzamclplaatscn:
grasvcldcn langs hct strand mct aangcplantc flora (subtropischc clcmcnten) cn
ccn plas binncn de bcbouwde kom.
(t. Ordzorrikidzc (600 m). Ecn plaats aan
dc noordclijkc uitlopcrs van dc Kaukasus
aan dc rivicr dc Tcrck, begin van dc Gcorgischc straatwcg. Ycrzamclplaats in dc
laagvlaktc van dc Tcrck, stcilcrc ocvcrs mct
'ruderal-flora' (onbcstcndige flora zoals op
pas bouwrijp gcmaakt tcrrcirr ctc.), vlakkc
ocvcrs mct plasscn waar watcrlclics voorkomen cn mocrassigc weidcn.
7. f)argcw-ravijn (tusscn 1500 cn 2000 m).
Crasvlaktcn met alpirrc karakter, kalkrotsformatics mct varcns, Saxifragacccön cn
(

sall voorkontctr van Verulrunt lobeliuttutll,
aansluitend een subalpinc rhododendronzonc, tclrslottc gcbicdcn met stecnslag en
hoogalpinc wcidcn.
10. Dc Kruis-pas (2395 m). Ccografisclre
grcns tussen E,uropa en Azrö. E,cn brccd
dal mct massaal voorkomcn van Vcrolrutrt
lobclittttutn cn Alchcntillu, op vochtige hcllirrgcrr tcvctrs vcrschillcndc ['rirrtulu- cn
O rchis-soorten.

I 1. Cocda-Ocra-ravijn (ongcveer 1900 m).
Wcidclancl zondcr nocntenswaardigc alpinc
clcmcntcn. Hicr wcrd voor hct ccrst llhorlod t'ttd rott I u t cttrrt waargct'totllcll (subalpinc
gordcl).
12. Hct kastccl van Anauri (ongcvccr
1000 nr). Cclcgcrr irt hct dal vall dc rivicr
dc Argawa. Op hct slotplcitr 'rltdcral-l'lora'.
13. Tif lis (Tblisi) (tusscn dc 200 cn 400
nr). Vindplaatscn binncn dc bcbouwdc kom
(cctr botanischc ttrirt, ccn kcrkhof) cn aan
dc stadsrand nrct ccn stcrk tritgcdroogdc
stcppcnf lora. Voorts stcppcbcrgen aall dc
autowcg Tiflis-Karaboclach, op somtnigc
plaatscn stccnslag cn rotscn.
14. IJorzomi-rratuurrcscrvaat (ongcvccr 630
m). Noordwcstclijkc uitlopcrs van dc Adzora-Achalzischc kctcn van dc Klcinc Kaukastts. Vochtigc bosscn van Fugtts orientali,r nrct clcmctrtct't van hct landschap aan
dc Twartc Zcc. Vindplaats in hct klcinc
zijcltrl van dc rivicr clc Bartis-Rcwi, ccn
schaduwri.ikc bosbcck.
15. Agocr-watervallcn bij Sotsji (icts bovcn
clc zccspicgcl). Rivicrdal mct stcilc hcllinlrcn viln kalkgcstccntc cn rotsformatics, cr
konrt Cclt'rrtc'lr officirturl//tl voor.
1(r. Gocta-Octa (0 m). Ilcrghcllingcn mct
stccnslag cn t'cttsl'clrntatics. Ook ccn vcrzarnclplaats aalt hct Ilitsa-mccr ( 1000 m)
nret rotsformatics cn bcgrocide rotscn.

D raha-soorten.

8.

Sjcpzowsk (ongcvccr 200 m). Plaats aan
Vcrzamclplaatscn
aan de rivier dc Soenza, voorts de heuvels

dc rand van dc steppc.

AMFII]IE,IJN

tcn noordcn van hct dorp dic hct dal Alchan-Tsjocrt naar het zuiden toc begren-

tussen de

zen. Ovcrgar-rg van landbouwgcwassen
(mais) naar zuivcrc steppevegctatie, recds
erg uitgcdroogd.
9. Kazbck (plaats aan de voct van dc berg
do Camara,330 m). Hct Gamara-dal ligt
tussen de berg cn Kazbek. In het lagergclegcn dcsl van hct dal wcidcbcdrijvcn, mas-

c'ttttctt.vict/ (W a g a). 9 larvctr
2ti cn 45 lltffi, 2 halfwas dieren
van 75 cn 77 mm, alle van vindplaats 14
(Borzomi). In hct laa-qstc gcdccltc van dc
wor,rclcngordcl (bcukcrr cn sparren. fi.ine en
zilvcrspar) licpcn wij door dc rotsachtigc
bcdcling van cen bcck omhoo-q. In dit zii'
dal van de Banis-Rcwi groeien tot borsthoogtc divcrsc soortcn varcns zoals Polvfl{crlctt,rie

llu
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stichturt-soortcn cn andcrc plantcn uit clc
Zwarte-zcc-flora, die cnigszins op onze l'lora
in beukcnbossen lijkt. Na Iangdurig zoeken vondcn wij halfrvas diercn en larvcn.

(s;lrinkhurrcrr) clic claar orrclcrgcbracht warcn. doorstonclcn dc rcis cchtcr gocd. Onclanks allc mc'rcitc sticrvcn onzc salamandcrs rccds qalrw. Ecn vitn tlrrs (lr. J. O b s t.
Drcsdcn) hiclcl dc dicrcn in ccn vochtig
tcrrarium op hct balkon. Omclat dcz-c sit-

Dc larvcn lcvcn in kleinc, mct mos bcgrocide plassen waardoor stecds koud watcr stroomt. Dc half'uvas diercn lcven in
dikke moskussens. Zij kunnen goed klimmen en bijna net zo snel als hagedissen.
Deze salamander behoorde tot de meest
waardevolle vangst van onze reis. Afgezien
van dc larvcn. die meteen na de vangst

sticrven en onmiddcllijk

larnarrdcrs gccn lonqcn hcbbcn gcschicclt clc
adcmhaling r.ritsluitcrrd door dc hr-ricl. Daar
clc bak ondanks allc voorzorg kclrtc tijd in
dc zon stond sticrven dc dicrcn.

ßu.fo btt.fo rcrntco.\i.t'.sinttt.r' (P a I I a s).
lcvcnd volwascn marrnctjc van vindplaats
11 (.I\orzomi). De rug cn flankcn zijn glad.
kccl cn borst zijn mct putttigc, donkcrc
hoornkcgcltjcs bczaaid. 5 hilorrrkcgcltjcs
1

geconserveerd

rvcrden, vcrvoerden wij de salamanders in
een linnen zak met mos, dat voortdurcnd
nat werd gchouden. In het vliegtuig hiclden
rvij hcn bij ons, nct. als de andere dieren.
Of mcn lcvende dicren ook in de laadruinrte kan vcrvoeren zonder dat zij schadc oplopen wcten wij niet. Voederdieren

bovcrr clkc monclhock. Dc parr'rtoiclcn (ooglijstcrr) z.ijn lans cn smal; ecn donkcrc

lcngtcstrccp loopt langs de basis van de
parotoidcn tot de flankcn. Dc ondcrkaak

Fig. 2. Het Dongoesoeroen-meer (2500 m) in het Elbroes-gebied. Foto: R i c h t e r, Wo I f.
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is witachtig. Ons exemplaar vcrtoont dus
nict de typische kenmerken van de Kau-

aantal dieren conclusies toelaat, dat bij

de grote dieren de rug meer

eenkleurig

kasischc ondcrsoort verrucosissintus maar
lijkt meer op de nominaatvorm. Uit öön
cnkcl cxcmplaar kan men natuurlijk geen
vcrderc conclusies trekken, maar het lijkt
ons toch cen goed voorbeeld van de buitengewone variabiliteit van deze soort en dientengcvolge kenmerkend voor de onvoldoende ondcrzochte systematiek.

wordt en dat de rugstreep de tendentie vertoont tc vcrdwijnen. Bij halfwas dieren is
dc rugstrcep nog duidelijk aanwezig. Vrij
algcmecn was de achterrand van de buik
roodachtig gekleurd. Bij een mannetje dat
nog in een tcrrarium leeft namen wij het
langzaam verdwijnen van deze roodkleu-

Bulo viridis viridis Laurenti.

(Ordzonikidze) in de laagvlakte van de
Tcrek. Deze soort werd ook op bijna alle
anderc vindplaatsen aangetroffen. Het exemplaar uit Kazbek (vindplaats 9) werd op
ongeveer 2800 m hoogte gevonden, de
grootste waargcnomen hoogte van deze
pad. Door haar groot aanpassingsvermogen
aan droge gebieden komt But'o viridis viridis veel veelvuldigcr voor dan But'o bulo

Rane nTacrocnentis B o u I e n g e r. Gevonden op de virtdplaatsen 2, 3 en 4 (Tcberda, Badoek-mcrcn en Dombai.) Deze kikker vlucht bij voorkeur het water in. Interessant lijkt ons dat de kikkers in het
hooggcbergte stilstaand water binnen snelstromcndc bekcn als plaats voor hun eieren
uitzoekcn omdat de meren, bv. de drie
Badock-meren, ongctwijfeld te koud zijn
(smeltwatermeren) om de larven tot ontwikkeling te brengen. De volwassen dieren
zoeken wel hun toevlucht in hct koude

verrLtcosissitttus.

water.

Hylu srborea (Linr-raeus). i gemetamorfoseerd exemplaar van vindplaats 6
(Ordzonikidze). Helaas konden wij dit te

Rana riclibunclu riclihuncla Pallas. 7
exemplaren van vindplaats 8 (Sjepz.owsk),
2 jonge dieren van vindplaats 6 (Ordzorrikidzc). Voorts namcn wij Rqnu ridi-

wassen exemplaar van vindplaats

I vol9 (Kaz-

bck), 1 jong exemplaar van vindplaats

6

klcine cn bovcndicn cnige cxcmplaar niet
prccics detcrmineren. Het wachten is nog
steeds op een duidelijkcr afbakening van
dc verspreiding van het nominaatras en dat
van hct Kaukasische ras Hyla arborea
schelkownikowi C e r n o v.
Rana cunterunoi Boulengcr. 1 vrouwtje van vindplaats 7 (het Dargew-ravijn),
1 mannetje van vindplaats 10 (dc Kruis-pas)
van 70 flffi, 1 vrouwtjc van vindplaats 9
(Kazbek) van 58 ffiffi, 7 ex. van vindplaats
11 (het Goeda-Oera-ravijn), 2l larven en
jonge exemplaren eveneens uit het GoedaOera-ravijn.

Dczc collcctic, binncn cr-rkclc dagen en op
verschillcnd hooggelegcn vindplaatsen bijccngcbracht, laat zicr-r hoc de paartijd zich
aan de diverse hoogtcn heeft aangcpast.
Tcrwijl het mannetje van dc Kruis-pas nog
bronstig is, treffen wij in het Goede-Oeraravijn kikkers mct jongen aan die reeds
dc gcdaantewisseling achter de rug hebben.
Onze Rana canteranoi vormen wat kleur
en tckcnine betrcft geen eenheid. Toch kan
mcn zcggeh, voor zo ver hct beschcidcn

ring

waar.

bunda bij Pjatigorsk, Tberda, Socchocmi en
Sotsji waar.

SCHIT-DPADDE,N

Testudo greece ihera Pallas. 1 volwasscn mannctjc van vindplaats l3 (Tiflis).
Het clicr werd samen met enkele soortgenotcrr op een kerkhof gevonde n. Zij vraten
daar van hct versc grocn dat er ten ge-

volge van dc vcrzorging van de graven
aanwczig was. In de vrije natuur werden
gccn schildpadclcn waargcnomcn. Waarschi.inlijk hicldcn zij wcgens dc droogte
cen zomcrrust.
De schildpacldcn zaten onder dc tekcn
(H),olonuno ecgvptium). De parasieten zittcn tamclijk vast en hebbcn ccn voorkcur
voor huid rondom dc staart en de naden
tussen dc schilden in de buurt van de uitstckcndc dclcn.

Clentrrtys ccrspicrt crtspicct (G m c I i n).
Dczc soort bchoorclc niet tot onze vangst.
89

Er werd ons 66n exemplaar geschonken
uit de omgeving van Tiflis, de preciese
vindplaats is onbekend. De heer K.
D o h n k e uit Cottbus deed een niet alledaagse waarneming. Eerst werd het dier
in een aquarium gehouden waar het met
het dalen van de temperatuur in de herfst
ophield met eten. Daarna werd het in een
verwarmd terrarium met een watergedeelte
geplaatst bij een aantal agamen. Nu begon

het dier weer te eten. Wanneer

men

dichter bij kwam vluchtte het onmiddellijk
het water in. Weldra begon de schildpad
zijn honger met het voedsel van de agamen
te stillen. Hij at stukken appel en vlees, af
cn toe ook mcelwormen, zonder daarvoor
naar hct rvater te gaan.
HAGE,DISSEN
Agarrto caucasica (Eichwald). 4 exemplaren van virrdplaats 13 (Kocmisi). Verdcrc cxcmplarcn lcvcn op het ogenblik in
terraria. Ook werd Agurtru caucasicrt nog
binncn dc bcbouwdc kom van Tiflis. bv.
in dc botanische tuin, waargenomen.
Ongcvccr 15 km van Tiflis ir-r dc richting
van Karaboclach lecrdcn wij cen biotoop
van dczc diercn kcnncn. De agamen leven
in hcuvclachtig gebied met vccl leistcen.
dat in clcze tijd van het jaar maar weinig
vcgetatie hceft. Hct zijn voornamclijk planten trit dc bcrgsteppen zoals Alliuttt, Hcliurttltetrtutrt, cnkcle soortcn Fabacccön cn
andcre. Watcr troffen wij in dit gebied nict
aan. I{ccds op 20 m afstand vluchtten de
aqamcn snel over hct stcenachtige terrein.
Zij verstoppen zich onder stenen en in
rotsspletcn. Ondcr de stenen laten zij zich
gcrrtakkclijk varrgcn. Men moct cchter wegcns dc aanwczigheid van schorpioenen

voorzichtig zijn, dcze troffcn wij vaak,
cvcnals hallwas cn volwassen cxcmplaren
van ßulo viricli.r, ondcr stencn aan. Bovcnclicn vonclen lvij cr cnkclc slangcrrhuidcn. Dc slangcn schijncn zich cchtcr wegcns dc hittc nict tc latcn zien. Als tckcrr
van de grotc bcvolkingsdichthcid vondcn
wij ook cnkclc gemummificeerde asamcn.
Hct is ccn waar plezier om in cen tcrrcin
met ccn dcrgclijke populatie van agamcn
op dc vangst tc gaan. Dc gcvangen dicren
zatcn bijna allcmaal ondcr dc tckcn, hct
90

cn poppcn van dc Iluctrtpltvsalis cortcittrtu. Dc parasictcn zafCn voornamelijk in de buurt van dc nck.
Door ze dagclijks tc bcsproeicn cloorstondcn dc agamcn het vcrvocr naar huis gocd.
Hct zijn gocd hor.rdbare dicren. De hccr
K. Dohnke uit Cottbus, dic recds twee
jaar lang enkelc van dc door ons gevangen
dieren verzorgt, dcelt mce dat zij spinnen,
\,varcn Iarvcn

regenwormen. sprinkhanen, wandelende
takken (hoewcl minder graag), vliegcn vanaf de grootte van cen kamcrvlicg, sla, fruit.
gckooktc rijst cn rauw en gckookt rundervlces cten.

nguis /ragilis colchicu.r (N o r d m a n n).
I volwassen cxcmplaar van vinclplaats 5
(Socchocmi), I halfwasscn exemplaar van
vindplaats i I (het Gocda-Ocra-ravijn) en
I jong exernplaar van vindplaats 7 (het
Dargew-ravijn).
A

E,ratrtius argtrltt de:;e rti (G m e I i n). I cxcmplaar van virrdplaats I (Sjcpzowsk). Dit
dicr werd samcn met Ltccrlu ,strigttlu in dczclfdc biotoop aangctrol'l'cn. De hagcclisscn
warcrl in dc brocicrige middaghittc tamclijk

bcrvcgclijk.

Lucertu uüilis' ltot'trtic'tt Suchov. 3 cxcnrplarcn viln virtclplaats 6 (Orclzorrikidzc).
Dc Itrccrtu-soortcn veur dc Katrkasus zijrr
door hun nrocilijkc systematick bij ccn gcring aarrtal dicrerr nrclcilijk tc clctcrnrirlcrcn.
Zccr l'rapparrt is clc gelijkcnis vAlt oudc
rrrannctjcs van Laccrtu ugilis ltouttit'rt ct'l
I-tr(t,r'lu virirlis yit'idi,s wat hurr klcur bctrcl't. Dc ondcrsc'rort ltoctrtictt Iijkt ons na
waarncnringcn irr hct tcrrariurn agrcssicvcr
clarr hct nominaatrlts. Dc volwasscrr dicrcn
wcrdcn nct als clc volrvasscn Luc'crtrt ,s'trigutd rrauwclijks tant. laatstgcnocmclc zclfs
na trvce jaar gcvangcnschap nog nict.
Letcerta ogili.s gt'tt.rittictr Pctcrs. 2 cxemplarcn van vindplaats 5 (Socchocmi). Dc
tuit clc tcrra tvpica äfkomstigc cxcntplarcn
komcn mct clc kcnschcts van clc orrdcrsoort ovcrcen.

Lrrcertu .clcrjullirti Nikrilsky.
I volwassen cxcnrplaar van vindplaats 14 (Bor-

zomi). Dcze hagcclis bchoort samcn met
Merlcrt:;icllrt c'tttrcrt:;ictr tot clc hcrpctolo-

gische bijzonderheden van het Borzomi-natuurreservaat.

Lacerta praticola praticola Eversn. 7 volwassen dieren van vindplaats
7 en 9 (het Dargew-ravijn en het Gamaradal). Deze hagedis, die zeer veranderlijk
van kleur en tekening is, werd in de onmiddellijke nabijheid van kleine sneeuwdalen in de woudengordel gevonden. In
het buitenterrarium bleek dat de hagedisman

sen zelfs na nachtvorst overdag weer actief

waren en reeds bij een luchttemperatuur
van LOo C begonnen te eten.

Lacerta strigata Eichwald. 5 exemplarcn van vindplaats 8 (Sjepzowsk). Dit
tamclijk kleine aantal hagedissen laat reeds
hct bij toenemcnde grootte verdwijnen van
dc achtcrhoofds- en supratcmporale lijnen

zicn. Deze zijn bij volwassen mannetjes nog
slcchts bij de heup en staartinplant te zien.
In het terrarium bleek dat Lacerta strigata
mccr behoefte aan warmte had dan Lacerla
agilis boenticct.

Lacerta saxicola brctuneri Möhely. 3
volwassen cxemplaren van vindplaats 15
(Agoer-watervallen bij Sotsji), 12 volwassen
exemplaren van vindplaats 16 (GoetaOeta). Wij sloegen de interessante Lacerta
saxicola samen met Lacerta praticola en
Lacerta muralis tamelijk lang in een gezelschapsbak gade. Daarbij viel ons een grote
vrijmocdigheid van Lacerta saxicola op, die
haar bcpaald intclligenter doet lijken dan
Litcerte nturalis. De dieren kenmerken zich
verdcr door een uitgesproken grote activitcit gedurende de hele dag. Tegen de middag zockcn zij ccn ander gebied op en ver91

mijden daarbij zonnige plekken. Zij blijven
echter in de schaduwrijke plekken van hun
biotoop actief.

Laccrtu :;uxicolu cuusicu Mihcly.

5

volwasscn exemplaren van vindplaats 72
(hct kastecl van Anauri). Dc hagcdissen
werdcn op loodrechte muren tot op een
hoogte van 5 m gevangen. Ztj werden
's middags alleen op schaduwrijke plekkcn

wit warcn en op hct moedcrdicr zatcn. Zij
werdcn daar kcnnelijk -eevoerd, rvant zij

bcgonncn te grocien. Latcr wcrdcn dc jonge
dicrcn bruirrachtig en vcrlictcn hct mocdcrdicr. Als vocr wcrd hun plarrkton e-n blad-

luizen aangcbodcn. Zij slocgen voor alles
w'at bcwoog op dc vlucht. Hct mclcdcrdicr
sticrf echtcr en dc jongcn grociden daarna
nict mccr en werden maar twee nraanden
oud.

aangctroffen.

SUMMAI{Y
SI-ANGEN

Coronclla auslrioccr auslriqca L a u r e n t i. 1 jong excmplaar van vindplaats 71
(Borzomi). De gladde slang werd verder
nog aan hct dcrdc mcer van dc Badockmcrcn (1980 m) waargenomen.
Eirenis tttoclcstus trtodestus (M a r t i n). 7
volwassen vrouwtje van vindplaats 13 (Tiflis). Hct dicr legdc tijdens het vervoer drie
rolrondc cicrcn van resp. 31, 32 en 38 mm
lcngtc en cen doorsnee van 9 mm. Voor
hct klcirre dier een bchoorlijke prestatie. In
hct tcrrarium wcrd hct slangctjc maar zeldcn gczicrr, mecstal vcrborg hct zich tussen
stcncn cn mos. Ondanks ccn groot aanbod
van sprinkhancn cn andcre insccten at het
dicr nict. Rij de ccrstc vcrschijnsclcn van
achtcruitgang gingcn wij ovcr tot dwangvocrcn. Tot or-rzc grotc verrassing bcgon
hct dicr daarna vrijwillig regenwormen te
ctcn.

Nutrix tc.ysellula tas,;alluta (L a u r c n t i).
1 jong exemplaar van vindplaats 16 (GoetaOcta).

This publication on the herpetofauna of
thc Caucasus is a compilation of two articlcs published in 1967 and 1970 (Zool. Abh.
Staatl. Mus. Tierk. Dresden 29, pp. 8593 and Aquaricn Terrarien 17, pp. 120'
123).
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