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Herpetofaunan pa Mount Ararat
av BORJE FLARDH (SHF)

Inledning ^
Under en herpetologisk exkursion i Ostra Turkiet under ti- 
den 10 april— 10 maj 1980, i vilken Mikael NorstrOm (SHF), 
Peter Johansson (SHF) samt undertecknad deltog, besOktes 
berget Ararat under 3 dagar (2/5—4/5).

DS denna tidsrymd naturligtvis Яг alldeles fOr kort fOr att 
kunna inventera detta omrade, gOr nedanstiende lista Over 
herpetofaunan рй berget inte p& n4got satt ansprik pa att 
vara komplett.

Eftersom detta omrade ar daiigt besOkt ur herpetologiskt 
hanseende, visade sig flera av vara fynd vara nya utbred- 
ningslokaler f6r dessa djur i Turkiet. Det vill saga, ej tidi- 
gare rapporterade fran Mount Ararat eller ej ens fran denna 
del av Turkiet. . . .

Geografi
Ararat som numera ar en utslocknad vulkan, bestar egentli- 
gen av tva toppar: Lilia och Stora Ararat, vilka nar en hojd 
av 3 925 respektive 5 165 meter Over havet.

Detta berg som ar Mindre Asiens hOgsta, ar belaget pa det 
armeniska hOglandet i Ostligaste delen av Anatolien, pa 
gransen till Iran (ca 20 km Oster om Ararat) och sovjetre- 
publiken Jerivan eller Armenien (ca 25 km norr om Ararat). 
Dess standigt snOkladda topp ar oftast osynlig pa grund av 
moln som oftast ’’fastnar”  pa denna.

Klimat
Araratom radet har ett typiskt inlandsklimat med mycket 
t e a  och stranga vintrar, under vilka en temperatur under 
—̂ 0 °C  ej tillhOr ovanligheten, och med mycket heta och 
torra somrar med temperaturer uppemot +45°C.

Pa grund av hOga bergskedjor i norr (Kaukasus), nord- 
vast (Karadeniz daglari) och nordost (Elburz), ligger det ar
meniska hOglandet i regnskugga. Detta innebar att de fukti- 
ga havsvindarna fran Svarta havet respektive Kaspiska havet 
sallan nar fram med sin nederbOrd till denna h0gplat£ (bela- 
gen pa en hojd av 1 500—2 965 meter Over havet), vilken 
istallet faller pa andra sidan bergen som pa detta satt kan fa 
en arlig nederbOrd pa mellan 1 500—2 000 mm. (Ahlman et 
al. 1965.)

Denna regnskugga resulterar saiedes i ett mycket torrt kli
mat, speciellt sommartid. Den arliga nederbOrden i detta 
omrade ligger ungefar pa 250 mm vilken framst kommer 
vintertid i form av snO.

Vegetation och biotop
Som en fOljd av klimatet ar vegetationen mycket sparsam 
och bestar till stflrsta delen av gras (Astragalus sp.) och en- 
staka laga buskar (Juniperus sp.).

Dessutom ar stora omraden hart far- och getbetade. S&le- 
des kan detta omrade karaktariseras som en halvOkenartad



Mount Ararat. Ltigg mtirke till de Itigre belitgna molnen.
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hogplatS vilken рй h6gre hOjder Overgir i grasstapp (Xero- 
phitestapp).

Utefter hela vastra sidan av Stora Ararat toper stora asar, 
formade utav шйгка klippblock av vulkanisk karaktar (lava 
och basalt) vilka delvis ar tackta av lav (Gypsophila sp.).

PS lagre hOjder (upptill 1 500 meter Over havet) ar dessa 
klippblock ’’samlade”  i enorma stenrosen, men pk hogre 
hOjder ar isam a framst bestiende av veckningar och sprick- 
bildningar i berggrunden och dartill OverstrOdda med jatte- 
lika klippblock.

De i texien omntimnda platserna.
1, A rara t
2. Singot 9. Kars
3. A rdanuc 10. Tuzluca
4. Kagizm an 11. Borcka
5. A m aysa 12. A ralik
6. T rabzon 13. Dogubeyazit
7. Siirt 14. Bitlis
8. H arasi Ercis 15. Dig or

Djur och manniskor
Befolkningen pa A rarat utgOrs till storsta delen av nomadi- 
serande kurdiska stammar, vilka bor i smS ld.ga lerhus eller i 
jordkulor utgravda i ravinsprickor. Dessa lever framst av 
get- och fArskotsel. I stader och byar runtomkring Ararat 
bor ocksa armenier och turkar.

Vad djurlivet betraffar fransett herptiler, kan bland 
daggdjuren namnas leopard (Panthera pardus tullianus), 
brunbjorn (Ursos arctos syriacus), hyena (Hyaena hyaena) 
och- vildkatt (Felis manual). Dessa bebor eller har till helt 
nyligen bebott omradet i fraga. (Bannikov et al. 1978.)

Bland fSglarna kan namnas kaspisk stapphona (Tetrao- 
gallus caspius), stortrapp (Otis tarda), ftrnar (Aquila sp.) 
samt gamar (Aegypius sp.). (Flint et al. 1978.)

Av dessa observerades endast de tvS forstnamnda figlar- 
na av oss.

Undersokt omrade
Tv A olika omr&den undersoktes, bAda beiagna рй Stora A ra
rats vastsida. Omrade nummer 1 l&g 1 400 meter Over havet 
och bestod av oppen grasstapp, delvis hart betat av f i r  och 
getter och med stora sten- och klippblock, formade till jatte- 
lika stenrosen, utspridda over landskapet.

Lufttemperaturen under v£r vistelse var +16°C  dagtid 
och + 1—3°C nattetid. Omradet besoktes under 1 dag (2/5) 
under vilken duggregn mestadels fell, varvat med solsken.

Omrade nummer 2 lig  2 200 meter fiver havet och bestod 
av grasstapp med veckade bergsformationer, ’’Over
strOdda” med klippblock, formade som Asar, ca 20—30 me
ter hoga och hundratals meter langa, beiagna i Ost—vastlig 
riktning.

Lufttemperaturen var endast + 11 °C dagtid och + 0°C  el
ler under nattetid. SnO l&g flackvis к var. Omradet undersok
tes under en sen eftermiddag (2/5) under vilken ett svagt 
duggregn fell och tv& hela dagar (3/5, 4/5) varvid solen mes
tadels sken.
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F oto : M ikael N orstrom

Biotop fran omrade I. Habitat fo r  Cyrtodactylus kotschyi 
colchicus, Natrix tessellata och Lacerta raddei nairensis.

Resultat
Sammanlagt infingades 1 amfibie och 36 reptiler (17 ormar 
och 19 ddlor) fordelade pa 12 taxa (art eller underart). Av 
dessa har 6 taxa (50%) inte tidigare rapporterats fr&n Ararat 
och 3 (25%) utav dessa ar dessutom nya fran denna del av 
Turkiet. De fOrstnamnda markerade med * och de sistnamn- 
da med **.

De fiesta av de infangad djuren aterfick friheten efter art- 
bestilmning, fotografering, matning och registrering men ett 
mindre antal finns emellertid bevarade pa GOteborgs Natur- 
historiska Museum och pa zoologiska institutionen, G0te: 
borgs universitet.

De infAngade djuren forhaller sig enligt fOljande:

AMPHIBIA: ANURA 

BUFONIDAE

**Bufo viridis LA URENTI1768 GrOnflackig padda
1 juvenilt exemplar (kOn: okant) hittades under en sten pa 
omrdde 2. Den matte ca 5 cm och var vackert tecknad med 
grOna flackar p i  vitbeige botten.

Utbredning: Frdn sOdra Sverige (inklusive О land och Got
land) och Ostra Frankrike, i hela Europa (utom Iberiska 
halvOn) till Nordafrika och Osterut till Mongoliet, Tibet och 
Himalaya. (Mertens & Wermuth 1960.)

Turkiska fynd:  Ar funnen vid ett flertal platser i Turkiet 
(Basoglu & Ozeti 1973) men har frdn Ostra Turkiet endast 
rapporterats frdn Valnizcambergen (2 700 meter. Over havet) 
och vid Ardanuc (Eiselt 1965). Dessa platser ligger p i  ett av- 
stdnd av 240 km fran Ararat.

REPTILIA: SAURIA 

GECKONIDAE

• *Cyrtodactylus kotschyi colchicus Transkaukasisk
NIKOLSKY 1902 nakenfingergecko
5 exemplar infdngades och ytterligare ett obestamt antal 
observerades pd omrdde 1. Samtliga infdngade i klippskre-
vor.

Dessa sm i Odlor (9— 10 cm ldnga) liknar mycket den i gre- 
kiska Ovarlden vanligt fOrekommande nomenatrasen, men 
ar mOrkare och med mer markerade tvarband an denna.

Biotop fran omrade 2. Habitat fo r  Bufo viridis, Agamacau- 
casica, Lacerta raddei nairensis, Lacerta trilineata media, 
Coluber r. ravigieri, Coluber schmidti, Elaphe quatuorline- 
ata sauromate, Elaphe h. hoenackeri, Natrix n. persa samt 
Vipera raddei.

Utbredning: kand frin  Adjaromradet i Sovjet och fran 
nordOstra Turkiet. (Tarentev & Chernov 1965.)

Turkiska fynd: Ar tidigare funnen endast vid Singot och Ar
danuc (Tarentev & Chernev 1965). Dessa platser ligger ca 
250 km nordvast om Ararat och denna gecko ar darmed ny 
fOr denna del av Turkiet.

AGAMIDAE

Agama caucasica EICHW ALD 1831 Kaukasusagam
4 exemplar (kOn: okant) infAngades och ytterligare 7 exem
plar observerades, oftast sittande p i  toppen av stenforma- 
tioner vid fingstomrdde 2. Vid infingandet fOrsOkte de 
forst bitas och senare Overgick aggressionen i ett fflrlam- 
ningstillstind (s к spela-dOd-taktik). Detta tillstand varade 
sa lange som man hOU i Odlan men slappte inom 10 minuter 
efter det att den aterfitt friheten.

De matte mellan 28—37 cm och var mOrkt brun-svarta 
med gulaktiga markeringar pa kroppen.

Utbredning: Transkaukasien i vast till Suramaskbergen, Da
gestan, nordOstra Turkiet, Iran, Baluchistan, Afganistan, 
sOdra Turkmenien, sOdra Uzbekistan och sodra Tajdikien 
(Tarentev & Cernov 1965).

Turkiska fynd: Denna agam ar funnen pa flera hail i Ostra 
Anatolien, Ararat inkluderat (Basoglu & Baran 1977).

Kaukasus agam (Agama caucasica). F o to : M ikael N orstrdm



Utbredning: Lacerta trilineata media bebor trakterna mellan 
Svarta havet och Kaspiska havet, d v s Ostra Turkiei, nerd 
s'astra Iran, nordostra Irak samt sovjetrepublikerna Geor- 
gien, Armenien och Azerbadjan. (Baran 1969).

Turkiska fynd: Denna Odla ar funnen p i  Stskilliga platser i 
ostra Anatolien (Peters 1964) och aven funnen pa A rarat el- 
ler omkring detta omr&de. (Clark & Clark 1973).
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SERPTENTES:

COLUBRIDAE

Coluber ravergieri ravergieri
MENETRIES 1832 Ravergiers pilsnok
2 juvenild o’ cr infangades pa omrade 2. Den ena bland 
klippblocken och den andra i en stenmur runt en inhangnad 
firfdlla.

De matte 34 respektive 43 cm. B4da var gribeiga med eti 
tydligt svartbrunt zig-zagband p i  ryggen, kantat med viu, 
p&minnande om kustviperans (Vipera xanthina) teckning.

B4da individema fOrsvarade sig med att hugga vilt samt 
att tOmma kloakens inneh&ll.

Utbredning: F rin  ostra Turkiet och Kaukasus, osterut ge- 
nom Iran, Irak, Afganistan till Pakistan. (Basoglu &. Baran 
1980).

Turkiska fynd: Coluber ravergieri ravergieri ar funnen pk ett 
flertal platser runtom i Ostra Turkiet, Ararat inkluderat. 
(Basoglu & Baran 1980).

Jattesmaragdodla (Lacerta trilineata media).

LACERTIDAE

*Lacerta raddei nairensis
DAREVSKY 1967 Armenisk klippOdla
6 cr cr, 2 9 9 infangades och dtskilligt fler observerades 
springa bland stenblocken s&v&l p i  omr&de 1 som 2. Dock 
vanligare f6rekommande рй om ride 1.

Dessa 6dlor matte mellan 14 och 17 cm av vilka drygt 2/3 
utgjordes av svansen.

Morfologiskt liknar dessa skogsOdlan Lacerta vivipara 
men har en proportionerligt sett, betvdligt langre svans.

Utbredning: Sydligaste Georgien och vastligaste Armenien 
(Bischoff 1978).

Turkiska fynd: Lacerta raddei nairensis ar ej tidigare rap- 
porterad frin  A rarat utan har endast rapporterats fr&n ett 
f^tal platser i Ostra Turkiet (Basoglu & Baran 1977) av vilken 
Kars ar den narmast belagna platsen, 140 km nordOst om 
Ararat.

Lacenta trilineata media
L ANTZ & CYREN 1920 J attesmaragdodla
2 o’ o' infangades och ytterligare ett exemplar observerades 
pa om ride 2. De m atte 38 respektive 43 cm. De var bada 
vackert grona med blifargade strupar vilket denna a n  emel- 
lertid ej skall ha. (Arnold & Burton 1978).

Denna stora, uppem ot 50 cm 14nga odla liknar som adult 
mycket en stor smaragdOdla, Lacerta viridis, fr&n vilken den 
skiljer sig bl a genom att ha it ta  rader ventraler mot sex hos 
viridis. (Arnold & Burton 1978).



Coluber schmidti
NIKOLSKY 1909 Transkaukasisk bjalksnok

2 ' t cr infAngades pd om ride 2. Det ena exemplaret drogs ut 
ur ell gnugarhAl.

I)c matte 136 respektive 152 cm, vilket ar att betrakta som 
stora individer da 160 cm anses vara maxlangd for denna 
art. (liasoglu & Baran 1980).

HAda cxcmplaren var bruna med ljusare flackar och pd- 
mmdc mycket om Odlesnoken (Malpolon monspessulanus) i 
targ och teckning.

Utbredning: Ostra och nordOstra Turkiet, norra Syrien, 
Azerbadjan, Kaukasus, vastra Dagistan, Armenien till Iran. 
(Basoglu & Baran 1980).

Turkiska fynd: Denna art ar funnen p i  flera platser i Ostra 
Turkiet och aven рй Ararat. (Basoglu & Baran 1980).

Transkaukasisk bjalksnok (Coluber schmidti). F o to : Borje F iardh

*Elaphe quatuorlineata sauromates
LACEPEDE 1789 Ostlig fyrlinjesnok
En juvenil cr hittades p& omrdde 2 ihopringlad i en gristuva
under fallande duggregen kl 17.30 vid en lufttemperatur av
endast +6°C . Den matte 28 cm och hade det flackmOnster
som ar typiskt fOr denna ras och vilken bibehills under hela
livet.

Utbredning: F rin  Rumanien och Bulgarien, vidare Osterut 
genom sOdra Ryssland, Transkaukasien, Turkiet, Syrien, 
Libanan, Israel och Iran. (Tarentev & Chernov 1965, Hoofi- 
en 1968).

Turkiska fynd: Den ar funnen Over nastan hela Turkiet. 
Dock har den ej tidigare rapporterats frin  Ararat men val 
fran denna del av Turkiet (vid Kagizman — 110 km vaster 
om Ararat). (Basoglu & Baran 1980).

0

M ikael NorstrOm

* *Etaphe hoenackeri hoenackeri
STRACH 1873 Kaukasisk klattersnok
2 cr cr infAngades p i  omrdde 2. Den ena lig  utstrackt intill 
en klippskreva vid mulet vader kl 16.45 och den andra ldg 
ihopringlad och solade sig tillsammans med en strimmig v a t^ \ 
icnsnok (Natrix natrix persa). De var vid infdngandet helt 
lugna och fOrsOkte ej bitas.

De matte 63 respektive 64 cm och hade bSda en brungrd 
grundfarg med tvd rader av svarta flackar langs ryggefi. De 
pdminde darmed mycket om hasselsnoken (Coronella au- 
striaca) i teckningen.

Utbredning: Transkaukasien, Dagistan, Ostra Turkiet och 
nordOstra Iran. (Tarentev & Chernov 1965).

Turkiska fynd: I Turkiet har den tidigare endast rapporte
rats fr4n tre platser, nkmligen: Amasya (norra Anatolien), 
Trabzon (sydOstra svartahavskusten) samt fran Siirt (syd- 
Ostra Anatolien). (Basoglu & Baran 1980).

Den sistnamnda platsen ar den narmaste Ararat beiagna 
fyndorten och ligger pit ett avstdnd av ca 300 km sydvast om 
Ararat. Kaukasisk klattersnok (Elaphe h. hoenackeri). F o to : M ikael N orstrO m
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*Natrix natrix persa
PALLAS 1814 Strimmig vattensnok
3 O’ c  infdngades pd omrdde 2. Tvd exemplar tagna under 
middagstid samt ett vid 16.30. De vara alia medelstora och 
matte 58, 61 och 63 cm.

De hade en grd grund farg med tydliga ljusgula linjer 10- 
pande frdn de klart oranga nackflackarna ut till svansspet- 
sen.

Samtliga tOmde kloakens innehdll och ’’spelade dOda” 
vid infdngandet. Det fOrefaller mycket markligt att finna 
denna, annars sd akvatiskt levande snok pd 2200 m 6 h utan 
narhet till ndgot vattendrag och darmed foda (fisk och amfi- 
bier).

Utbredning: Frdn Jugoslavien i vast, Osterut genom Osteu- 
ropa och sodra Sovjet till Turkmenien, Turkiet och Iran. 
(Tarentev & Chernov 1965).

Turkiska fynd: Denna underart dr vanlig framforallt i vastra 
Turkiet men ar aven pdtrdffad i Ostra. Dock har den ej tidi
gare rapporterats frdn Araratomrddet. Ndrmaste fyndort dr 
Harasi Ercis, vid VansjOns norra strand, d v s 120 km syd- 
vast om Ararat (Basoglu & Baran 1980).

Natrix tessellata tessellata
LAURENTI 1768 Rutsnok
1 сr infdngades pd omrdde 1 dd den ldg och solade sig pd 
en sten kl 9.00. Den var slO och stel vilket tydde pd att den 
nyss var framkommen. Den matte 69 cm och var vackert 
tecknad med svarta kvadratiska flackar pd en olivgron bot- 
ten.

Utbredning: Vastligaste Tyskland, Sachsen, Osterrike, Tjec- 
koslovakien, Schweiz, Italien, Balkan-landerna, Ungern, 
Rumanien, sydligaste Sovjet, vastra och centrala Asien till 
vastra Kina och nordvastra Indien (Mertens & Wermuth 
1960).

Armenisk vipera (Vipera raddei).

Turkiska fynd: Denna snok ar funnen i vastra, sOdra och 
Ostra Turkiet samt tidigare ocksd rapporterad frdn A rarat
omrddet (Basoglu & Baran 1980).

VIPERIDAE

Vipera raddei BOETTGER 1890 Armenisk vipera
3 cr cr,2  9  9 och 1 juvenil cr infdngades och ytterligare 2 
individer observerades pd omrdde 2. De fdngades i eller i 
ndrheten av klippskrevor pd de mest svdrtillgangliga platser- 
na. De fiesta under middagstid mellan kl 11.00— 13.00 och 
en vid 16.30 dd de var framme och solade sig. Dessutom 
fdngades en individ (cr) kl 18.15 vid mulet och kallt vader 
(+  6°C), utstrdckt intill en buske.

Alla infdngade exemplar vaste och hOgg vilt omkring sig 
och en lyckades tom bita igenom en grov svetshandske!

Sju av dtta observerade exemplar hittades pd ett omrdde 
av ca 60 m2 yta. Denna orm dr kand fOr att Overvintra i stora 
mdngder och ca 60 individer/hektar hOr ej till ovanligheten 
vid denna tidpunkt pd dret (Darevsky 1966).

De infdngade cr cr m atte 68, 70 och 76 cm och 9 9 66 re
spektive 68 cm. Den juvenila cr matte 33 cm. De fiesta var 
grd till mOrkgrd med en orange eller orangegul rad av flac
kar ldngs ryggen, kantade med svart, och med bruna flackar 
utefter sidorna. Den enda individen som hade bytt skinn 
(cr) var vackert bldgrd till fdrgen.

Utbredning: Denna vipera har ett mycket begransat utbred- 
ningsomrdde som om fattar Armenien och Nakhichevan i 
Sovjet samt angrdnsande omrdden i Turkiet och Iran (Ta
rentev & Chernov 1965).

Turkiska fynd: Vipera raddei har endast rapporterats frdn 
tre olika platser i Turkiet. Ndmligen Kars (Kretz 1971), Tuz- 
luca (Mertens 1952) och Ararat (Eiselt & Baran 1970). Dess
utom ar den funnen vid Kagizman (Billing 1981, pers med) 
och vid Digor (Nilson 1983, pers med).
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11 it iii I ills kanda eller pa Mount Ararat moj ligen forekommande herptiler

AM PHIBIA: ANURA 

RANIDAE

Ha no ridibunda ridibunda PALLAS 1771 Sjogroda
Dcnnu groda ar troligen forekommande p i  eller omkring 
Arurat, ttvcn om jag ej lyckats hitta nagot om detta i littera- 
luicii. Den anges vara vanlig overallt i Turkiet pa lampliga 
bioloper (Basoglu & Ozeti 1973) och sjalva fann vi den 
ocksA pA det armeniska hoglandet, vid Borcka.

Rana cameranoi BOULENGER 1886 
Rana cameranoi ar ocksA en trolig art p i  Ararat, da den ar 
funnen pA flera hill pA den armeniska hogplatan, (Kars m fl 
platser). (Basoglu & Ozeti 1973).

REPTILIA: TESDUNINATA 

EMYIDAE

Mauemys caspica caspica
GMELIN 1774 Kaspisk flodskoldpadda
Det fOrefaller troligt att denna skoldpadda bebor detta 
omrAdc da den ar funnen vid Aralik strax Oster om Mount 
Ararat. (Basoglu & Baran 1977).

TESTUDINIDAE

Ttstudo цгаеса ibera
PALI.AS 1814 Morisk landsskoldpadda
Dcnnu nil fir inie heller funnen vid Ararat utan endast vid 
Dogubcyu/it, 20 km sdder om berget. (Basoglu & Baran 
1977). Men dA befolkningen p i  Ararat med sakerhet pastod 
all ilcn I'ann.i dar, far man val anse detta som mOjligt.

SAURIA:

a g a m i d a e

I'hryruk-rphulus hetioscopus DE PH ILIPPE 1863 
Denna uguin Jli vid ett flertal tillfallen funnen i A raratom ri- 
del. (Huioglu Л. Buran 1977).

SERPENTES:

BOIDAE

Eryxjaculusfamiliaris EICHWALD 1831 Sandboa
Denna gravande orm ar p i  grund av sitt undangomda lever- 
ne, svar att hitta men ar troligen vanligare an vad man tror. 
D i den ar funnen vid Bitlis, visserligen ling t (160 km) sOder 
om Ararat samt vid Kars, norr om Ararat (120 km) (Basoglu
& Baran 1980) ar det dock troligt att denna orm aven bebor 
om ridet emellan och darmed kanske ocksa Ararat.

COLUBRIDAE

Eirenis modestus MARTIN 1838 Dvargsnok
Denna lilla snok har emellertid rapporterats frin  ’’sjalvaste 
A rarat” . (Basoglu & Baran 1980). Tyvarr utan hOjdangi- 
velse.

Eirenis collaris collaris MENETRIES 1832 Dvargsnok 
Denna dvargsnok ar inte funnen i denna del av Turkiet men 
val i ’’Ryska Armenien” strax norr om Ararat (Basoglu & 
Baran 1980. Darevsky & Bakradze 1982) och det ar darfOr 
troligt att den ocksa finns p i  Ararat.

Eirenis collaris macrospilotus WERNER 1903 Dvargsnok 
Denna lilla dvargsnok ar funnen p i  M ount Takjalut (Tuzlu- 
ca) en nordvastlig utldpare till Mount Ararat vilken ar den
na snoks enda kanda utbredning. (Darevsky & Bakradze 
1982).

Malpolon monspessulanus insignitus 
GEDROY & ST HILAIRE 1827 Odlesnok
Odlesnoken har aven rapporterats frdn detta omrade. (Ba
soglu & Baran 1980).

1
VIPERIDAE

Vipera lebetina obtusa DWIGUBSKY 1832 Levantvipera 
Denna stora vipera finns ocksa pa Ararat och dess omgiv- 
ning. (Eiselt & Baran 1970, Billing 1981, pers med).

ANGUIDAE

Ophiosaurus apodos PALLAS 1775 Scheltopusik
DA denna art tli funnen vid Kagizman 110 km vaster om 
Antrut (BuNOglu & Baran 1977) ar det troligt att den ocksa 
finni pA bcruet ill Лил.

LACERTIDAE

I'rernlasplrsktl Bl DRIAGA 1907 . Stappodla
Denna Odla .ir vid ett llertal tillfallen rapporterad frAn detta 
oinrAde. (Mertens 1952, m fl).

i'.remias vtrauchlslrauchi KESSLER 1878 StapplOparOdla 
OcksA dcnnu urt Ar funnen i detta oinrAde. (Basoglu & Ba
ran 1977, Bischoff & BOhme 1980).

l.acerta itrigata EICHW ALD 1831
Dcnnu Odla ar funnen vid A rarat. (Peters 1962).

0/>/ino/)v fit-nans elegans M ENETRIES 1832 OrmOgonodla 
OrmrtgonOdlan ar den vanligast fOrekommande ddlan och 
finns i sA gott som hela Turkiet (Basoglu & Baran 1977) och 
darmed troligen ocksA i Araratom radet.

Kommentar

PA grund av att samtliga infangade djur (utom en Vipera 
raddei cr) annu ej hade bytt skinn o th  dessutom visade an- 
dra tecken fleriga, stela m m) pa att nyss ha kommit ur vin- 
teridet, far man anta att detta besOk pa A rarat var i tidigaste 
laget for att reptilernas aktivitetsperiod, efter idet, till fullo 
skulle ha intratt. Man kan saiedes endast spekulera i vad 
mer man skulle ha kunnat finna om vistelsen hade -varit 
langre. i,

Att man som vi, pa endast tre dagar kan hitta sa manga 
nya fyndlokaler for reptiler och amhibier i ett ej allt for av- 
lagset land, hflr sakerligen inte till nagon markvardighet, ut
an visar hur lite som har gjorts pa det herpetologiska omra- 
det i Framre Asien. Sakerligen finns det pa de fiesta hail i 
Framre Orienten (far att inte tala om varlden i dvrigt) alltid 
’’nagot nytt”  att upptacka.

Att sarskilt Araratomradet varit sa daiigt besOkt av herpe- 
tologer, beror troligen pa att det ar en avlagsen plats i ett in
te allt for tillgangligt land.

Mycket mera torde sakert sta att finna pa denna karga 
plats for en framtida, ressugen herpetolog som vagar sig pa 
att bege sig dit...
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Tackord
Ett hjartligt tack vill jag harmed framfOra till GOran Nilson, 
Zoologiska Institutionen, GOteborgs Universitet fftr att han 
kritiskt last igenom manuskriptet och lamnat vSrdefulla syn- 
punkter, och till Herbert Billing, Zoologiska Institutionen, 
Zurich universitet for upplysningar om fyndorter och andra 
vardefulla tips infOr denna Turkietresa.

Slutligen vill jag ocksi tacka Charlotte Lindh, Medbor- 
garskolan i Stockholm for tydandet av mina ’’hieroglyfer” 
och utskriften av det slutliga manuskriptet.
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' Summary
During three days in 1980, from May 2nd to May 5th 
inclusive, M ount Ararat was visited with the object of 
making an investigation of its herpetofauna.

Two collecting-sites were chosen, one at 1 400 
meters above sea-level and another at 2 200 meters 
above sea-level. Both were situated on the western 
slope of High Ararat.

Totally one amphibian and 36 reptiles of 12 differ
ent taxa were collected.

The main part of the collected animals were even
tually released after having been investigated, meas
ured and photographed. A small number however are 
now preserved at the Gothenburg Museum of Natural

History and at the Zoological Department of the Uni
versity o f Gothenburg.

A high rate (50%) of the collected taxa proved to 
be new to M ount Ararat; Bufo viridis, Cyrtodactylus 
kotchyi colchicus, Lacerta raddei nairensis, Elaph. 
hoenackeri, Elaph. quaturolineata sauromates, Na
trix natrix persa.

Three of these taxa (25%) were new to this part of 
Anatolia.

The second list in the account shows reptiles and 
amphibians which were not found during the stay but 
which are known to be, or presumed to be inhabitants 
o f Mount Ararat or its nearest surrounding area.
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