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VERSPREIDING

Een slang uit Pakistan, die slechts zelden vermeld
wordt, 'is de h'imal aya-groef kopadder Agkistrodon
hímalayanus. Glinther (1864) beschreef naLys Ltima-
Laganus uit Garhwal, 0ost Punjab jn de Hjmalaya in
India (niet Pakistan, zoals Leviton (1962) fout'ief
aangaf). In 1890 gaf Bou'lenger deze slang haar
huidige naam. S'indsdien is ze gevonden in S'im1a,
India (Anderson , I87I); Cnitral, noordwest Pakis-
tan (Wa11, 1911); Kulu D'istrjct, India (Acharji &

Kirpalani, 1951 en Constable, 1949); Ambala, India
(Constable, 1949); Darakyia ftlounta'ins in Pir Pan-jal (n'iet in Punjab, zoals fout'ief vermeld door
Mi nton , 1966 ) ; t-i dda Val 1ey , Sri nagar, Kashm'i r
(Wa11, 1899 en Dattatri, 1985); Poonch, Kashm'ir
(Murthy & Sharma, 1976) en Nepal (Swan & Leviton,
1962 en Kramer, L977). Behalve wat betreft Ljdda
Va11ey, Kashmir en Chitral, noordwest Pakistan,
waar men zegt dat ze algemeen zijn (respektieve-
liik 39 en 33 exemp'laren gevangen), schijnt ze op
de vermeldde plaatsen zeldzaam te zijn.
Agki.strodon himaLayanus wordt gevonden op een
hoogte van 2100 tot 3000 m. In L979 ontving ons
laboratorium een kleine kollektie slangen uit
Nathja Gal'i (2600 m) uit het zuidoosten van North
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Kaart 1. Verspreidingsgebied van de himalaya-
g-roef,kopadder op het Indo-Pakistaans subcont'inent.
Het gepunkteerde gebied geeft het Hjmalaya geberg-
te aan.

Vi ndpl aatsen:
1. Ch'itral
2. Nathia Gali
3. Sri nagar
4. Punch
5. Jammu
6. Chamba
7 - Dhramsal a

B. Simla
9 . Ambal a

10. Nepal
11. Kulu
12. Pir Panjal Range
13. Si k'im

[^Jestern Fr"ont'ier Provi nce , Paki stan , door de wel -
willendheid van onze student Dr. Idrees Munir. De

kollektie omvatte onder andere een jong vrouwtje
Agkistrodon hímalayanus (MSK 0171, persoonl jike
kollektie van de auteur), wier uiterlijk en maten
z'ij n :
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BESCHRIJVING

Het l'ichaam 'is stevig en robuust. De kop is du'ide-
lijk afgescheiden van de nek en langer (24,5 mm)

dan breód (12 mm). De bovenkant van de kop is vlak
en breed met symmetrische schilden. Het rostrale
schild is een beetie breder dan lang, loopt met
een boog naar beneden en heeft aan de onderkant
een enjgsz'ins ho1 oopervlak. Door de scherpe rand
zijn de zijkanten van de kop van bovenaf n'iet te
zien. De internasalen zijn geoaard, smal, elkaar
rakend achter het rostrale schjld en grenzen naar
achter doorlopend opzij aan het supraloreale of
canthale schild, dat zelf een beetie korteris dan
de internasalen. De prefrontale schjlden ziin ge-
paard, even breed als lang en grenzen aan het jn-
ternasale, het supraloreale, het eerste preocula-
re, het supraoculare en het frontale schild. Het
frontale schjld is vooraan breed en loopt aan de
achterz'iide uit in een punt. Het js anderhalf keer
zo lang a1s breed en even lang a1s het supraocula-
re schild. De parietaalsch'ilden zijn gepaard en
langer dan breed. De supraocularen zjin plat en
hebben een kort, voorwaards gericht aanhangsel aan
de achterrand aan de z'ijkant van de kop. Alle kop-
schilden staan enigszins hol in bovenaanzicht, met
dui del 'ij k opstaande randen .

Er zijn drje preoculaarschilden, het tweede en der-
de zijn klein en hol en vormen de achterrand van
de loreale groef, terwiil het eerste de bovenkant
van de kop bereikt en aan het prefrontale sch'ild
grenst. Er ziin drie postoculaarsch'ilden, het on-
derste loopt tot ver onder het oog door naar vo-
ren, zodat het derde supralabiale schild het oog
nauwelijks raakt. Het nasale schild is breed en jn
het midden van de onderrand gedeeltelijk gedeeld.
De neusopening 'is klejn en nauweljiks zichtbaar,
naar voren gericht en ztt iuist onder het m'idden
van het nasale schild. Het loreale schild is klein
en vormt de voorste rand van de loreale groef. De
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Ffg. I. Agkístrodon hímalayanzrs, MSK 0171, zi j-
aanZj-cht van de kop.

1cm

Fig. 2. Agkístrodon hímaLayanl,Ls, MSK 0171, boven-
aanzïcht van de kop.



opening van de loreale groef is breed en omzoomd
door het nasale, het tweede en derde supralabiale,
het loreale en het tweede en derde preoculare
schi I d.
Er zijn zeven supralabiaalschilden, waarvan het
tweede het kleinst, het v'ijfde het smalst en het
zesde en zevende het breedst (samengesmolten met
de temporaal sch'i I den? ) zi j n . Het derde supral ab'i -
aalschild reikt net tot het oog, het vijfde en
zesde raken elkaar maar net dankzij het onderste,
eerste temporaalsch'ild, dat enorm groot is. Er
z'ijn negen infralabjaalsch'ilden, waarvan de twee
voorste elkaar raken achter het mentale sch'ild.
Het voorste paar infralabiaalschilden is langge-
rekt en sma1, verder naar achteren zjjn ze onge-
veer half zo groot als de eerste en van elkaar ge-
scheiden door een paar langgerekte schubben. De

voorste temporaalschilden z'ijn ongelijk van groot-
te, het bovenste klein, het onderste zeer groot.
Er z'ijn drie achterste temporaalschilden. Het tem-
porale gebied is boller dan de rest van de kop. Er
z'ijn twee rijen gladde nuchale schubben. Een paar
grote, gebogen g'iftanden liggen in een schede aan
weerszijden van de bovenkaak. Het gevorkte gedeel-
te van de tong is buitengewoon lang en dun. De o-
gen zijn groot en hebben een zwarte iris met een
vertikale spleetpupil .

In het midden van het lichaam telt men 21 rijen
rugschubben, in aantal afnemend tot 17 vlak voor
de cloaca. Behalve de onderste rij schubben zijn
a1le rugschubben sterk gekield en hebben ze een
paar groefjes aan het e'ind van iedere schub. De
gele anaalkl'ieren lopen tot de tiende subcaudale
schub. De staart loopt u'it in een 4 mm lange,
sterk gebogen, doornige punt.
Het lichaam is grijsbruin met golvende dwarsbanden
op de zijden. 0p het midden van het voorste ge-
deelte van het lichaam z'ijn vaag ronde vlekken
aanwezig. Een scherpe, donkere temporale lijn
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schejdt de zijkant van de kop van de bovenkant.
De rostra'le , 1 oreal e , supra'labi al e en 'inf ral abi al e
schilden zijn licht van kleur en gespikkeld met
kleine, zwarte tot lichtbruine vlekjes. De ventra-
len en subcaudalen zijn gevlekt en g1ad. De lengte
van kop tot anus bedraagt 45,5 cm, de lengte van
de staart 2,0 cm.

ECOLOGI E

Agkistrodon htmaLayanus wordt gevonden op een
hoogte van 2100 - 3000 m, met uitzonderingen aan-
getroffen op 4000 m hoogte in Kashmir. In het In-
diaas Museum heeft men een exemplaar waarvan men
zegt dat het gevangen i s aan de voet van de Dhar-
amsala gletsjer op ongeveer 4900 m, een record-
hoogte voor een slang (Wa11, 1910).
Agkistrodon hímalayanus schuilt onder geva'llen bo-
men, in rotskloven, onder rotsblokken, stenen en
gevallen bladeren. Ze worden gevonden op akkers en
in tujnen, zich verbergend in grasranden. Deze
slang is nachtaktief, ofschoon men ze kan zien
zonnen vlakbij hun schuilplaats, waar ze bii de
minste verstoring in verdwjjnen.
Het zijn trage en rustige slangen in hun bewegin-
gen, zich langzaam van de ene plaats naar de andere
bewegend. Het voedsel bestaat u'it mjljoenpoten,
duizendpoten, skinken en kleine knaagdieren. Vol-
wassen dieren slaan in hun lichaam vet op voor de
winter. Ze zijn levendbarend en krijgen in augus-
tus of september v'ijf tot zeven jongen.

HET GEBRUIK VAN DE STAART ALS LOKAAS

Wanneer nen Agkistrodon himaLayanars tegenkomt,
drukt deze zich plat tegen de grond en bljjft stjl
f iggen. Als men haar provoceert, worden haar bewe-
g'ingen niet sneller, maar steekt ze haar staart-
punt omhoog en kwispelt er mee, zoals beschreven
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bij andere soorten Agkístrodon (Ditmars , 1907;
Henry, 1925; Pycraft, 1925 en Al]en, 1949) en an-
dere slangen (Henderson, 1970; Green, I973; Khan,
jn druk). Men veronderstelt dat de staartbewegin-
gen een prooi lokken en biologeren, maar dat ze
ook een waarschuwende funktie hebben. Agkistrodon
himaLayanz.rs beweegt ziin staart wanneer hii vol-
doende wordt geprovoceerd en geïrri teerd j s.

HET GIF

Een beet van Agkístrodon himalayani,es resulteert 'in

een plaatselijk heftige pijn en zwelling, welke in
twee tot drie dagen verdwijnt zonder een nadelig
effekt achter te laten bij het slachtoffer en zon-
der echte noodzaak tot behandeling (t^la11, 1913,
1921 en Acton, I92I). Plaatselijk wordt deze slang
als niet gevaar'lijk beschouwd en in Kashmir wordt
hi j door de plaatsel'ijke bevol king geêerbied'igd
(Dattatri, i985).

TAXONOMISCHE OPMERKINGEN

Het geslacht Agkistrodon is holarctisch in zijn
verspreiding. Er zijn 11 soorten en 16 ondersoor-
ten (K1emmer, 1963), waarvan 9 soorten en 8 onder-
soorten voorkomen in de palearctische subregio
(Leviton, 1968). De bekende soorten van het ge-
slacht zijn polymorf: van Agkistz,odon bíLineatus
uit Mexico onderscheidt men twee rassen, van Ag-
kistrodon contortn'ín en Agkisty,odon pisciuorus uit
Noord Amerika respekt'ievelijk twee en vier rassen,
terwi j1 Agkistrodon halys uit oost Azië acht ras-
sen kent (Gloyd & Conant, 1982).
Agkistrodon himaLayanus is verspreid over de hele
Himalaya, maaris njet overal even algemeen. Er
bestaan een paar taxonomische verslagen dje ver-
schillen aangeven in het uiterlijk en daardoor een
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polymorfe natuur suggereren. Deze verschillen z'it-
ten in de circumorbjtale beschubbjng, het aantal
rijen rugschubben rond het midden van het lichaam,
het aantal hele of gedeelde subcaudalen en het
dorsale kleurpatroon.
0nder de pakistaanse slangen is Agkistrodon hima-
Layanus biizonder vanwege de abnormale grootte van
het onderste, eerste temporale schild en de zesde
en zevende supralab'iaalschilden. Sommige auteurs
denken dat deze vergroting te danken is aan het
samensmelten van deze schubben met de respektieve-
l'ijke temporalen (Boulenger, 1896; Smith, 1943 en
Minton, 1966). l'Jjj geven de voorkeur aan de opvat-
ting van tJa11 (1910) , die deze vergrot'ing a1s op
zichzelf staand beschouwt, omdat de temporalen
normaal , duidel'ijk en adderachtig z'ijn en er geen
aanw'ijzingen zijn van hun samensmelten met supra-
labialen.
Een tweede eigenaardigheid is de aanwezigheid van
kleine schilden tussen sommige kopschjlden. Bij
MSK 0171 ligt een klein schjld in het achterste
stuk van de naad tussen de prefrontale schjlden en
een tweede op de achterste punt van het frontale
schild (figuur 2). De schildjes bij het parietaal-
schild en de supraoculare schilden zijn njet vol-
ledig hiervan gescheiden. Boulenger (1890 en 1896)
toont slechts de kle'ine schilden tussen de pre-
frontale schilden en d'ie langs de laterale kant
van de supraorbi taal schi I den.
Het aantal rijen rugschubben over het midden van
het lichaam bedraagt ?I, aflopend tot 17 jujst
voor de anaalschub (Minton, 1966 en dit exem-
plaar). Boulenger (1896) vermeldt 2I rijen, soms
23, terwi j1 [,lal I (1910) 27 r'rjen vermeldt en er
geen met 23 kon vinden. Acharj'i & Kjrpalani (1951)
vermelden een ongebruikelijk laag aantal van 15
bij een exemplaar van Kulu Valley, Himalaya 0ost
Punjab, India, maar dit is óf een foute te11ing,
óf het gaat over een afw'ijkend exemplaar. Er wor-
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den twee of drie postoculaarschilden (dit artikel:
3, Minton (1966): 2) vermeld, waarvan het onderste
het oog geheel of b'iina geheel scheidt van de su-
pral abi al en .

De dorsale kleur tenslotte, is geblokt, gestreept
of eenkleurig.

De Himalaya heeft hoge bergen en bergketens, die
zowel geografische als hoogte barrières vormen.
Agkístrodon ht-maLayanus is wi jd verspre'id in deze
gebieden; er zijn exemplaren bekend van ver uit
elkaar liggende plaatsen, waarbij sommige belang-
rijke morfologische verschillen vertonen. 0p dit
moment echter kunnen we door gebrek aan volledige
gegevens deze slang nog njet in rassen onderverde-
len. Een studie van Agkístrodon hímaLayanus over
zijn gehele verspreid'ingsgebied kan zijn eventuele
polymorfe natuur onthul I en.
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