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Enkele herpetologische waarnemingen 
in Tanzania 
Ingezondcn: april 1978 
Inhoudsovcrzicht: inleiding - Dar es Salaam 
- Mbeya - Arusha - Arusha National park -
Serengeti National park - dankbetuiging -
summary. 

Tanzania in Oost-Afrika hecft een opp. 
van 939.360 km~ (26x Nederland) . Grote 
delen va n het land ontvangen per jaar 
slechts weinig regenwater, en hebben der
halve een vrij dor aanzien, hocwcl cchte 
woestijnvorming (nog?) niet voorkomt. 
Gedurende de maand november van 
1977 (tijdens de kleine regentije) verbleef 
ik in T anzania. Daarbij bezocht ik o.a. 
de plaatsen: Dar es Salaam ; Mbcya; 
Arusha en Seronera. De daa r waargeno
men reptie len en amfibiecn zal ik van 
e lke plaats apart behandclcn. De namcn 
zijn vaak onder enig voorbehoud gege
ven, vooral daar waar dctermina tic ge
schiedde vanaf dia 's. 

DAR ES SALAAM 
De hoofdstad Da r es Salaam, gelegen 
aan de l ndische oceaan, hceft een zeer 
warm klimaat, met een gemiddeld maxi
mum van 32° C, gepaard gaand met een 
hoge relatieve vochtigheid ( ± 90 % ). D e 
jaarlijkse regenval bedraagt er 800-1200 
mm. 

Het meest in he t oog lopende reptiel hier 
was wei Mabuya striata. Deze vrij 
forse skink was overal te vinden, van het 
centrum van de stad tot in de buiten
wijken op muren, vuilnishopen, steenho
pen, rotsen e n bomen. Wanneer ze in 
bomen gezien werden, bevonden zij zich 
zelden hoger da n 1 m boven de grond. 
Ze vluchtten bij mijn nadering vrijwel 
altijd naar beneden. Wei klommen ze 
hoog tegen muren op. Vaak zag ik ze 
ook overnachten tegen een huismuur 
vlak onder de dakrand. 



Fig. 1. 
Van linksonder 
naar rechts
boven, steeds 
hoger in rang
orde. Links
onder 9 Agama 
a. agama, een 
steen hoger, het 
o, en helemaal 
bovenaan de 
Ieeuwen. 
Foto: 
Me erm a n. 

Fig. 2. 
Kaartje 
M c c r man. 

UGANDA 

ZAMB!A 

Andere opvallende reptielen waren na
tuurlijk de gecko's ( H emidacty lus ma
bouia e.a.). Zodra het begon te scheme
reo kwamen de diertjes uit hun schuil
plaats te voorschijn, om even later als het 
helemaal donker was op jacht te gaan. 
Vooral vlak bij buitenlampen waren ze 
altijd wei te vinden. Ook binnenshuis 
waren ze present. In het huis van de 
familie waar ik logeerde tijdens mijn ver
blijf in Dar es Salaam, zaten er in de 
woonkamer meestal 5 a 6 stuks. Een er
van was altijd op het zelfde plaatsje le 
vinden, en had zich - ook al om zijn 
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grootte waaraan hij duidelijk te herken
nen was - ook een naam verworven. 
Overdag waren ze soms te zien als ze op 
boomstammen e.d. een zonnebad namen. 

Op sommige plaatsen in de stad, en dan 
vooral in de buitenwijken, komt veelvul
dig een kleine daggecko voor. Dit sier
lijke kleine diertje met gele gemarmerde 
kop en blauwgrijs lichaam, bewoont voor
al vrij dikke bomen met een gladde slam, 
zoals pijnbomen, cocospalmen, baobabs, 
mangobomen en een serie andere bomen 
die ik niet thuis kon brengen. Ook nam 
ik ze veelvuldig waar waar op de blade
ren van jonge cocospalmen, en dan voor
a l op de hoofdnerf. De diertjes vinden 
hier een pracht van een schuilplaats Ius
sen de dicht bijeenstaande ,.takken" in 
het groeipunt van de palm. De kruinen 
van volwassen palmen heb ik vanwege 
hun hoogte maar niet op hun aanwezig
heid onderzocht. Volgens H o o g m o e d 
(pers. mededeling) betreft het hier de 
d d van Lygodactylus luteopicturatus 
luteopicturatus. Oil is opvallend, want 
aan de voet van struiken en op dunne 
paaltjes van omheiningen ontdekte ik 
een kleine Lygodactylus met overlangse 
s trepen, en een roestrood staartje. Dit nu 
zou het )? van deze soort zijn. Opvallend, 
want beide sexen zouden volgens mijn 
observatie verschillende behuizing ver
kiezen. Is dit normaal bij deze soort, of 
heb ik gewoon niet goed opgelet? 

Eenmaal kreeg ik een , echte" daggecko 
te zien, Phelsuma dubia. Dit egaal groene 
dier zat zich te zonnen op de hoofdnerf 
van een blad van een jonge cocospalm, 
aan het strand op Msasani schiereiland. 
Als gezelschap had hij talloze Lygodac
ty lus, die zich niets van hem aantrokken, 
ondanks zijn vee) forsere gestalte. 

Op een goede dag bracht men mij een 
zeer jonge nijlvaraan Varanus niloticus. 
Het diertje was bij iemand in de slaap
kamer gevonden. Het was zeer duidelijk 
niet in orde, vertoonde stuiptrekkingen 
en kon nauwelijks !open. Ik vermoed dat 
hij teveel insektenbestrijdingsmiddelen 
naar binnen heeft gekregen. Hij overleef
de de nacht dan ook niet. Ook deze nijl-



Fig. 3. 
Huisgecko 
, Joris" (waar
schijnlijk een 
Hemidactylus 
mabouia) 
binnenshuis, met 
flitslicht ge
nomen. Dar-Es
Salaam. 
Foto: 
Me erma n. 

Fig. 5. 
Cryptoblepharus 
boutonii 
africanus gefoto
grafeerd bij hoog 
water. Dar-Es
Salaam. 
Foto: 
Me erm a n. 

Fig. 4. 
Varanus niloticus 
zeer jong excm
plaar. Dar-Es
Salaam. 
Foto: 
Me erm a n. 
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varaan werd gevonden op bet Msasani 
schiereiland. Dit schiereiland is feitelijk 
een fossiel koraalrif. Op vele plaatsen is 
bet koraal afgekalfd door de zee. 

Msasani is bet domein van de slangen
oogskink Cryptoblephams bollfonii afri
camts. Dit kleine haast kosmopolitische 
hagedisje, heb ik nooit verder dan enige 
meter van zee verwijderd gevonden. Bij 
hoogwater zaten ze verborgen in de vele 
holen van het koraal, of kropen wat rond 
in of juist boven de spatzone. Bij Iaag 
water kwamen ze omlaag, om tussen hct 
aanspoelsel voedsel te gaan zoeken. Dit 
voedsel bestaat vooral uit kleine krceft
achtigcn. Hun woongebicd dclen ze met 
heremietkreeftcn en krabbcn. die waar-

schijnlijk hun tol van dcze skinkjes wei 
zullen eisen. 

Juist v66r mijn vertrek uit Dar es Salaam 
vond ik in hetzelfde biotoop nog een 
grote schildhagedis Gerrhosaurus major 
major. Dit dicr was bijzonder gemakke
lijk te vangcn, hij liet zich gewoon op
rapen en vcrweerde zich nauwclijks. Het 
was dan ook zeer eenvoudig een aantal 
dia's van hem te maken, op een geschikte 
plaats. 

Van de amfibieen werd slechts cen ver
tcgenwoordiger gevondcn, n. l. padden 
van de Bufo regularis groep. Waarschijn
lijk waren bet Bufo xeros. 's Nachts kro
pen ze door de tuin, vooral als bet pas 
gcrcgcnd had. In de grotc regentijd moe
ten ze vee( lawaai kunnen produceren. 
Het meest opvallende kenmerk aan deze 
padden, waren de rode dijen. 
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Andere opvallende reptielen waren na
tuurlijk de gecko's (Hemidactylus ma
bouia e.a.). Zodra het begon te scheme
reo kwamen de diertjes uit hun schuil
plaats te voorschijn, om even later als het 
helemaal donker was op jacht te gaan. 
Vooral vlak bij buitenlampen waren ze 
altijd wei te vinden. Ook binnenshuis 
waren ze present. In het huis van de 
familie waar ik logeerde tijdens mijn ver
blijf in Dar es Salaam, zaten er in de 
woonkamer meestal 5 a 6 stuks. Een er
van was altijd op het zelfde plaatsje te 
vinden, en had zich - ook al om zijn 
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grootte waaraan hij duidelijk te herken
nen was - ook een naam verworven. 
Overdag waren ze soms te zien als ze op 
boomstammen e.d. een zonnebad namen. 

Op sommige plaatsen in de stad, en dan 
vooral in de buitenwijken, komt veelvul
dig een kleine daggecko voor. Dit sier
lijke kleine diertje met gele gemarmerde 
koP. en blauwgrijs lichaam, bewoont voor
al vrij dikke bomen met een gladde stam, 
zoals pijnbomen, cocospalmen, baobabs, 
mangobomen en een serie andere bomen 
die ik niet thuis kon brengen. Ook nam 
ik ze veelvuldig waar waar op de blade
reo van jonge cocospalmen, en dan voor
al op de hoofdnerf. De diertjes vinden 
hier een pracht van een schuilplaats tus
sen de dicht bijeenstaande , takken" in 
het groeipunt van de palm. De kruinen 
van volwassen palmen heb ik vanwege 
hun hoogte maar niet op hun aanwezig
heid onderzocht. Volgens H o o g m o e d 
(pcrs. mededeling) betrcft het hier de 
cJ cJ van Lygodactylus luteopicturatus 
luteopicturatus. Dit is opvallend, want 
aan de voet van struiken en op dunne 
paaltjes van omheiningcn ontdekte ik 
een klcine Lygodacty lus met overlangse 
strepen, en een roestrood staartje. Dit nu 
zou het 9 van deze soort z ijn. Opvallend, 
want beide sexen zouden volgens mijn 
obscrvatie verschillende behuizing ver
kiezen. Is dit normaal bij deze soort, of 
heb ik gewoon niet goed opgelct? 

Eenmaal kreeg ik een ,echtc" daggecko 
te zien, Plzelsuma dubia. Dit egaal groene 
dier zat zich te zonnen op de hoofdnerf 
van een blad van een jonge cocospalm, 
aan het strand op Msasani schiereiland. 
Als gezelschap had hij talloze Lygodac
tylus, die zich niets van hem aantrokken, 
ondanks zijn veel forsere gestalte. 

Op een goede dag bracht men mij een 
zeer jonge nijlvaraan Varanus niloticus. 
Het diertje was bij iemand in de slaap
kamer gevonden. Het was zeer duidelijk 
niet in orde, vertoonde s tuiptrekkingen 
en kon nauwelijks lopen. lk vermoed dat 
hij teveel insektenbestrijdingsmiddelen 
naar binnen heeft gekregen. Hij overleef
de de nacht dan ook niet. Ook deze nijl-
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, Joris" (waar
schijnlijk een 
Hemidaclylus 
mabouia) 
binnenshuis, met 
flitslicht gc
nomen. Dar-Es
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Foto: 
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Cryptoblepharus 
boutonii 
a£ricanus gcfoto
grafeerd bij hoog 
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varaan werd gevonden op het Msasani 
schiereiland. Dit schiereiland is feitelijk 
een fossiel koraalrif. Op vele plaatsen is 
het koraal afgekalfd door de zee. 

Msasani is he t domein van de slangen
oogskink Cryptoblepharus boutonii afri
canus. Dit kleine haast kosmopolitische 
hagedisje, heb ik nooit verder dan enige 
meter van zee verwijderd gevonden. Bij 
hoogwater zaten ze verborgen in de vele 
holen van het koraal, of kropen wa t rond 
in of juist hoven de spatzone. Bij laag 
water kwamen ze omlaag, om tussen het 
aanspoelsel voedsel te gaan zoeken. Dit 
voedsel bestaat vooral uit kleine kreeft
achtigen. Hun woongebied delen ze met 
heremietkreeften en krabben. die waar-

schijnlijk hun tol van deze skinkjes wei 
zullen eisen. 

Juist v66r mijn vertrek uit Da r es Sa laam 
vond ik in hetzelfde biotoop nog een 
grote schildhagedis Gerrhosaurus major 
major. Dit dier was bijzonder gemakke
lijk te vangen, hij liet zich gewoon op
rapen en verweerde zich nauwelijks. Het 
was dan ook zeer eenvoudig een aantal 
dia's van hem te maken, op een geschikte 
plaats. 

Van de amfibieen werd slechts een ver
tegenwoordiger gevonden, n.l. padden 
van de Bujo regularis groep. Waarschijn
lijk waren het Bujo xeros. 's Nachts kro
pen ze door de tuin, vooral als het pas 
geregend had. In de grote regentijd moe
ten ze veel lawaai kunnen produceren. 
Het meest opvallende kenmerk aan deze 
padden, waren de rode dijen. 



Fig. 6. 
Bufo spec. (Bufo 
xeros?) 's nachts 
met flitslicht 
gefotografeerd 
op de veranda. 
Dar-Es-Salaam. 

Fig. 7. 
De berg , Lo
leza", bij Mbeya. 
Biotoop van 
Mabuya brauni. 
Foto: 
Me erma n. 

Fig. 8. 
Mabuya varia. 
Foto van het in 
Mbeya gevangen 
dier. 
Foto: 
Me e rm a n. 
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MBEYA 
Mbeya is de grootste plaats in de Zuide
lijke Hooglanden van Tanzania. Daar 
waar de Westelijke en de Oostelijke arm 
van de Oostafrikaanse slenk elkaar ont-

mocten. De regenval is door de Jigging 
in de bergen (Mbeya ligt op een hoogtc 
van 1750 m) vrij hoog, nl. ± 1600 mm 
per jaar. Het klimaat is zoals te ver
wachten valt, vrij mild. Toen ik er was, 
heerste er voor Ncdcrlandsc begrippen 
zeer fraai zomerwecr, met 's nachts een 
vrij sterke afkoeling. In juli moet het 
er bepaald fris zijn. 

Ook hier in Mbeya was het meest opval
lende reptiel Mabuya s. striata. Een vrij 
algemene skink was ook Mabuya varia. 
Deze bodembewonende hagedis kwam 
vooral veel voor in de hopen plantaardig 
afval aan de rand van de ,shamba's" (ak
kertjes) . Ook waren ze vaak tc vinden 

aan de voet van !age (vaak doornige) 
struikjes, waar ze uite raard haast niet 
te vangen waren. 

Op de top van een ± 2650 m hoge berg, 
de ,Loleza", van waaraf men een prach
tig zicht heeft over Mbeya en het om
ringende gebied, trof ik een skinkje aan. 
Door het groene waas dat over hct dier
tje lag onde rscheidde hct zich metcen van 
Mabuya varia. Nietcmin dacht ik aan
vankclijk met een ondcrsoort of kleurva
riatie van deze te doen te hcbbcn. Boven
op de berg was een soort alpenweide, 
kort afgegraasd en regelmatig afgebrand. 
De bcgrociing bestond voornamelijk uit 
grassen, enkele kruidacht igc gewassen,' 
en opvallend veel bol- en knolgewassen. 

Gezien dit kale landschap viel het me 
niet al te moeilijk om dit dier te be
machtigen. Op de terugwcg zag ik nog 
cnkclc malen een paar hagedisjes weg
flitsen, maar ik had te zeer mijn aan-



Fig. 9. 
Mabuya brauni. 
Foto van hct in 
Mbcya gcvangcn 
cxcmplaar. 
Foto: 
M c c r man. 

Fig. 10. 
Chamaeleo 
dilepis 9 Mbcya. 
Foto: 
M e erma n. 
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dacht nodig bij de nogal precaire afda
ling, o m op hagedissen te letten, laat 
staan ze te vangen. Daar zou men onder 
deze omsta ndigheden vleugels voor nodig 
hcbben. Trouwens, de aasvogels draaiden 
at hoopvol rondjes boven mij. 
Ongedeerd in Nederland teruggekeerd, 
werd het skinkje door H o o g m o e d 
gedetermineerd als M abuya brawzi, een 
soort uit het M abuya striata-complex. 
Mabuya brawzi is een soort uit het hoog
gebergte van Zuidelijk Tanzania en Ma
lawi. Er zijn 2 ondersoorten beschrcven, 
n.l. M . h. brauni uit Zuid-Tanzania, at
teen bckend van hct typc-exemplaar, en 
M. h. lzildae, van het Nyika Plateau in 
Malawi, bckcnd van ± 16 exem
plaren. Mijn dier vertoont de kenmerken 
van M. b. lzildae, maar is afkomstig uit 
het gebied van M. b. brazmi. Het voor
handen liggende mate riaal is eigenlijk te 

klein in aantal, om iets zinnigs over dit 
probleem te kunnen zeggen. Overigens 
bewoont het door mij gevonden exem
plaar nog steeds een klein terrarium bij 
mij, en is een aantrekkelijke, actieve en 
weinig schuwe kostganger. 

In een kloof uitgeslepen door een klein 
beekje, komend van dezelfde berg, vond 
ik grate aantallen van een greene bas
slang: Plzilo tlzamnus irregu/aris. Deze 
zeer fraa ie frisgroene slangen waren 
vooral gemakkelijk te vinden als 's ma r
gens de eerste zonnestralen in de kloof 
kwamen. Vaak werd ik dan op hun aan
wezigheid opmerkzaam gemaakt, doorda t 
ze bij mijn nadering tegen de steile wan
den van de kloof op probeerden te klim
men, wat zc door de grate hoeveelheden 
klimplanten en uitstekcnde wortels zeer 
gocd afging. Niettemin maakten zij h ier
bij zoveel zand los, dat het hicrdoor ont
stane mini-lawinetje de hele ontsnap
pingsactie vcrraadde. Toch kon ik ze 
door heel voorzichtig te !open heel d icht 
benaderen. Ecnmaa l zelfs zag ik da t ik 
mijn voet niet kon plaa tsen, waar ik van 
plan was dat te doen, omdat zich daar 
een slang bevond! 

In het water van het mm1emc beekje, 
bevonden zich grate aan tallen metamor
fose rende larven van een kikker: Ptyclza-



Fig. 11. 
Chamaeleo 
fischeri tave
tanus &, gefoto
grafeerd in een 
bloembak, 
A rush a. 
Foto: 
Me c r man. 

dena spec. Verder hier ook Mabuya varia 
vooral aan het begin van de kloof, waar 
deze wijder was, en meer Iicht ontving. 

Een enkele maal ving ik een glimp op 
van een kleine grijs ,geblokte" gecko. 
Volgens de bevolking moesten hier veel 
kameleons zitten. Ik heb ze niet ge
vonden. In het dal van een ander beekje, 
mocht ik wei kameleons treffen. Reeds 
had ik enige uren vergeefs naar dezc 
dieren uitgckeken, tot ik omgeven werd 
door een grotc groep schooljeugd. Over 
bet algemeen is men dit gezelschap beter 
kwijt dan rijk, maar daar ze geen aan
stalten maakten om weg te gaan v66r ze 
wisten wat ik aan hct doen was, besloot 
ik van de nood een deugd te maken. Een 
van de oudsten van het gezelschap bleek 
een paar woordjes Engels machtig te zijn. 
En met behulp van een tekening in het 
zand, wist ik duidelijk te maken wat ik 
zocht. De tekening werd ondanks zijn be
paald primitief karaktcr onmiddellijk 
herkend, men vcrtelde mij , dat zij dit 
dier , kinyonga" noemen. 
De allerkleinsten wcrden onder enig mok
ken weggestuurd, en ik ging met de drie 
overgeblevenen op zoek. Binnen zeer kortc 
tijd zagcn ze er cen zitten. Hetgeen ze 
opgewondcn kenbaar maaktcn. Pas na 
enig turen zag ik de lappenkameleon 
Clzamaeleo dilepis - want dat was het 

- ook zitten. De kameleon die zich nu 
onherroepelijk ontdekt wist, probeerde 
naar een vciliger plaats te ontkomen. Ik 
greep dan ook snel de tak beet waarop 
hij zat, en trok die naar mij toe, om ver
volgens het dier met een hand van de 
tak te , plukken". Pas toen drong het tot 
me door dat de plaatselijke bevolking 
doodsbang is voor dezc beesten. Vol af
grijzen deinsden mijn , jagers" terug, toen 
ik dit staaltje van grenzeloze moed voor 
hun ogen tentoonstelde, en uitten daarbij 
hartverscheurende kreten. Ze durfden 
dan ook niet eerdcr weer naderbij te 
komen, dan toen de , kinyonga" vei lig in 
een linncn zakje opgeborgen zat. In dc
zelfde struik vonden we toen nog een 
,Nyoka" (slang), grater dan Plzilotlwm
nus. Misschien betrof het hier een 
, Boomslang" Displzolidus . typus. Binnen 
niet al te lange tijd werd toen de 2e 
kameleon gevonden. Toen vonden ze het 
wei welletjes. 2 van deze griezelige bees
ten was eigenlijk al te veel van he t goede. 
Wat precies de reden van hun angst was. 
heb ik niet kunnen ontdekken. Ook vol
wassen Tanza nianen waren het er over 
eens dat een kinyonga ,baja" (slecht) 
was. Waarom wilde of kon men niet 
zeggen. Het meest uitgebreide antwoord 
dat ik heb gekregen was: , These are our 
customs" dat zijn onze gebruiken). Mis
schien wordt de kameleon ook heden ten 
dage nog toverkracht toegekend , of is de 
oorspronkelijke reden reeds lang ver
geten, en is aileen de angst blijven han
gen. Misschien interessant in dit ver
band is het feit dat ik in Bagamoyo (73 
km ten noorden van Dar cs Salaam) een 
boom tegenkwam, die ,M ti kinyonga" 
werd genoemd (Mti = boom). Aan de 
takken van deze boom werden in de 
Duitse tijd, met het touw de doodvonnis
sen voltrokkcn. Volgens mijn gids bete
kende de naam zoveel als , de boom 
waarin gehangen wordt". Toen ik hem 
er om vroeg, zei hij dat kinyonga ook 
een dier was. Enig verder verband heb ik 
niet kunnen ontfutselen. 
De volgende dagen, ben ik nog enige 
malen zelf langs de beck gaan zoeken, 
en heb daarbij nog verschcidene C. 
dilepis gevonden. Aile door mij gevon
den dieren (op een na, die in bet riel zat) 



Fig. 12. 
Biotoop van 
Xenopus spec., 
Mbeya. 
Foto: 
Me erma n. 

Fig. 13. 
Biotoop van 
Cryptoblepbarus 
boutonii 
african us 
Msasani scbier
eiland Dar-Es
Salaam. 
Foto: 
Me erma n. 
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zaten in struiken met vrij groot blad . De 
grote true bij het zoeken naar kamcleons 
was, een s truik snel van top tot teen be
kijken. Niets te zien? dan naar de vol
gende struik. Wordt er wei een kamelcon 
gevonden, dan vall mooi te zien, waar
om het geen enkele zin heeft om uren te 
staan turen. Terwijl men kijkt draait 
de kameleon haast onmerkbaar naar de 
zijde van de tak die van zijn belager af
gewend is. Onderwijl maakt hij zich ver
bazend plat, en het enige dat men daarna 
nog ziet zijn de klauwtjes die de tak om
klcmmen. Is de tak erg dun, dan kan hij 
met beide ogen naar je blijven kijken. 
Anders toch zeker met een oog. 
Gezien het bchoorlijke aantal door mij op 
dit kleine oppervlak gevonden dicren, 
kan ik concluderen dat C. di/epis in dit 
gebied bepaald algemeen is. 

In bet beekje zelf leefden zelf grote aan
tallen kikkers. Oppervlakkig gelijkend op 
onze bruine kikker. Eenmaal zag ik een 
klauwkikker Xenopus laevis poweri of 
X. muelleri. Pogingen om met een net 
enkele van deze dieren te vangen in bet 
troebele zeer snelstromende water bleven 
onbeloond. 

Vlakbij in een soort conifeer, nam ik 1 cJ 
en 2 ~~ waar van een Agama spec., 
waarvan bet cJ een blauwe kop en voor
lijf, heeft, gecombineerd met een rood 
achterlijf en staart. Deze dieren waren 
bijzonder schuw. Slecbts door de uitzon
derlijk felle kleuren van het cJ heb ik ze 
ontdekt. Aileen met een verrekijker wa
ren ze enigszins te observeren. 

ARUSHA 
Aan de voet van Mount Meru ligt op een 
hoogte van 1400 m Arusha. Ook Arusba 
heeft een vrij vochtig klimaat, resulterend 
in ± 1600 mm regen per jaar. 
Ook hier de overal aanwezige Mabuya 
s. striata in bloemperken en wegkanten. 
Slechts een gecko nam ik hier waar; bij 
een buitenlamp van het hotelletje waar ik 
verbleef. 

Op een omlaaghangend blad van een zeer 
stekelige palm, werd ik door een luid 
, blazend" geluid opmerkzaam gemaakt 
op de aanwezigheid van een wei zeer 
agressieve kamcleon: Chamaeleo fischeri 
tavetanus. Deze bizarre kameleon had 
kaken als een bankschroef, en dat liet hij 
me voelen ook! Bovendien dreef hij bij 
het bijten de beide stekelige horens in 
mijn huid. Nadat ik in een bloembak 
van het hotel een aantal dia's van dit 
fascinerende dier had gemaakt, heb ik 
hem weer teruggebracht naar zijn woon
plaats. 



Fig. 14. 
Enkele van de 
in Arusha 
National Park 
waargenomen 
rietkikkertjes 
(waarschijnlijk 
Hypcrolius 
viridiflavus 
ommatostictus). 
Foto: 
Me erma n. 

Fig. 15. 
Agama agama 
agama o, bij het 
Seronera Lodge. 
Serengeti 
National Park. 
Foto: 
Me erma n. 
Fig. 16. 
Agama spec. 
Naabi hill gate, 
Serengeti 
National Park. 
Foto: 
Me erma n. 

ARUSHA NATIONAL PARK 
Dit kleine maar uitzonderlijk fraaie park 
vlakbij de stad, werd op een regenachtige 
dag veree rd met een kort bezoek. Juist 
dankzij deze regen kreeg ik enkele zeer 
kleine rietkikkertjes te zien in het regen
woud op de rand van de Ngordutu kra
ter. Waarschijnlijk betrof het hier o.m. 
Hyperolius viridiflavus ommatostictus. 

SERENGETI NATIONAL PARK 
Aan het wereldberoemde 15.000 km: 
grote Serengeti "National Park bracht ik 
een zesdaags bezoek. Ondanks dit vrij 
lange verblijf heb ik weinig tijd besteed 
aan het waarnemen van reptielen en am
fibieen. Het alom aanwezige grootwild 
eiste onontkoombaar aile aandacht op. 
Een reptiel echte r viel niet over het hoofd 
te zien: Overal op de zgn. , kopjes" -
eigenaardige in de vlakte gelsoleerde 
granieteilandjes - viel de felgekleurde 

Agama agama agama waar te nemen. 
Deze hagedissen waarvan de cJ cJ een 
rode kop en voorlijf en een felblauw 
achterlijf bezaten (juist andersom als bij 
de A gama spec. in Mbeya dus), schuwden 
ook de toeris tenlodges en andere mense
lijke bebouwing niet. Ze waren bier niet 
bijzonder schuw, hoewel zij zich niet 
Iieten benaderen. 
Op Naabi hill - de Oostelijke toegang 
tot bet park - zag ik ze samen met 
Mabuya s. striata en een 2e Agama spec, 
gedrongener van vorm, en niet zo fel 
gekleurd. 
Midden op de ,korte grasvlakte" zag ik 
tijdens bet observeren van de oneindige 
massa 's gnoe's vlakbij de landrover plots 
een 3e A gama spec., blauw gekleurd dit
maal (of was het dezelfde soort als van 
Naabi hill? Het biotoop was evenwel to
taal verschillend). Dit dicr liet zich vrij 
dicht benaderen, maar school toen ik te 
dichtbij kwam in zijn hoi. Een gidsje 
over de Serengeti, uitgegeven door de 

dienst van Tanzaniaanse Nationale Par
ken, zegt over de agamen : 
, The male Agama lizard, with his coral
pink head, shoulders and throat and blue 
body, legs and tail, will often be seen 
sunning himself on the stone walls of the 
lodge. This is a race of Agama planiceps 
which seems to have colonized the western 
part of the park from the south. In the 
area of the barafu kopjes a different 
coloured agama is to be found. There is 
about a ten mile wide ,no man's land" 



Fig. 17. 
Moerasschild
pad Pelomedusa 
of Pelusios spec. 
op een omge
gevallen boom
slam in Seronera 
river. Serengeti 
National Park. 
Foto: 
Me erm a n. 
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between the two species. It will be inter
esting to see what happens when, 
eventually, they meet. Another agama 
lizard, wich lives exclusively in trees and 
is appropriately green in colour, is also 
to be found in the Serengeti. Female 
agama lizards are a drab brownish-grey." 

Slechts een gecko nam ik waar. N.J. bin
nen in het , Youth hostel" te Seronera. 
Grote massa's insekten die op de buiten
lampen van vooral Seronera-Lodge af
kwamen, werden slechts , benut" door 
bidsprinkhanen. 

In Seronera-river werd als laatste reptiel, 
nog een moerasschildpad: Pelomedusa of 
Pelusios spec. gezien, die lag te zonnen 
op een boomstam. 
Amfibieen werden niet gezien, hoewel 
hetlawaai dat uit de talrijke regenpoeltjes 
opsteeg, duidelijk van hun aanwezigheid 
getuigde. 

DANKBETUIG lNG 
Speciale dank ben ik verschuldigd aan de 
faro. V a n d e r K r a a n in Dar es Sa
laam, bij wie ik gastvrijheid genoten heb, 
tijdens mijn verblijf aldaar. Ook wil ik 
D r. M. S. H o o g m o e d bedanken, 
voor bet determineren van levende en 
geconserveerde dieren, alsook voor het 
op naam brengen aan de hand van dia's. 

SUMMARY 
During the month of November 1977, 
the author visited Tanzania. He gives 
some notes about the climatological cir
cumstances of the places he visited, and 
about the reptiles and amphibians he met 
there. Altogether some 23 different 
species are mentioned in the text. The 
tota l number actually observed species 
will most likely be higher, because not 
all animals could be investigated by an 
experienced taxonomist, simply because 
they where not collected. This is espe
cially the case with the gecko's. The 
author discerned at least 3 different 
species of noctura l gecko's, in the text, 
they are referred to as one group: 
, Gecko's". Also, some reptiles were seen, 
but not included, because they could not 
be identified at all. 
In Dares Salaam the li ttle diurnal gecko's 
Lygodacrylus lureopicrurarus lweopicru
rarus were very common, and ask for 
further investigation . Other inte resting 
animals, were the Agama spec.,of wich the 
author observed 4 different species. One 
in Mbeya, and three in the Serengeti 
National Park. In Mbeya several Cha
mae/eo dilepis where found, and the 
author notes the fear the Tanzanians 
have for this annimal, wich they call 
, Kinyonga" . Also in Mbeya, a specimen 
of Mabuya brauni was found. This small 
lizard, wich is still hardly known to 



Fig. 18. 
Agama spec. voor 
zijn hoi in de 
,short grass 
plains" van het 
Serengeti 
National Park. 
Foto: 
Me erma n. 
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science, was collected on top of a Moun
tain , at an altitude of 8700 ft. 

ZUSAMMENFASSUNG 
In der Regenzeit von November 1977 
war der Verfasser in Tanzania. In Dar 
es Salaam fand man iiberall , auch in der 
Stadt, Mabuya striata striata, einem ziem
lich grossen Skink. Besonders in den Aus
senvierteln : Lygodactylus luteopicturatus, 
kleine Geckos die in Baumen hausen. In 
Mbeya kamen die Skinke Mabuya s. 
striata und Mabuya varia ziemlich all
gemein vor. 
In einem Bachlein wurden viele Griine 
Waldschlangen Philotlwmnus irregularis 
angetroffen. 
Dank Hilfe dcr Eingeborcncn wurden 
Clwmaeleo dilepis gefunden. Die Tanza
nianer haben Angst fUr Chamaleons. 
Intcrcssant waren auch Agama sp. wovon 
4 Excmplare gcschen wurdcn; drci davon 
im Screngcti. National Park. 
In Mbeya wurde auch Mabuya brauni 

gefunden. Diese kleine, der Wissenschaft 
ziemlich unbekannte Eidechse wurde in 
einer Hohe von etwa 2650 m angetroffen. 
Im Text ist von 23 verschiedenen Repti
lien und Amphibien die Rede, sonstige 
Artcn konnten nicht bestimmt werden. 
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Fig. 1. 
Kaartje van 
Ghana met 
daarop aange
geven de plaatsen 
waar verzameld 
werd. 1. Lolobi; 
2. Alavanyo
Abehenasi; 
3. Hohoe + 
Wegbe + Kpoeta; 
4. Kpandu + 
Torkor + 
Aziavie; 5. Gbefi; 
6. Golokuati; 
7. Vakpo +Have 
Sreta; 8. Amed
zofe +Vane+ 
Biakpa + Fume; 
9. Kwanta Awu
dome en A venui 
Awudome; 10. 
Anyirawasi 
Awudome; 11. 
Anum Asikuma; 
12. Shai Hills; 
13. Accra + 
Legon; 14. Nkaw
kaw; 15. Breman 
Asikuma + 
Suponso; 16. 
Baku; 17. Foso. 
18. Biriwa; 19. 
Elmina; 20. Dutch 
Komenda; 21. 
Sekondi; 22. 
Takoradi; 23. 
Dixcove; 24. 
Axim; 25. Niabley 
(Cote d'lvoire); 
26. Ajufia + Bia 
South Tributaries 
Forest Reserve; 
27. Sefwi Asem
panaye + 
Sanyerano + 
Krokosua Hills 
Forest Reserve; 
28. Asawinso;• 
29. Sankore; 30. 
Goaso; 31 Bibiani; 
32. Kumasi; 33. 
Bobiri Forest 
Reserve; 34. 
Wurupong; 35. 
Kpetonu; 36. 
K~ong. 

Herpetologische waarnemingen in Ghana 

Dit is bet eerste van een serie artikelen over 
de amfibieen en reptielen van Ghana. De 
inleiding is eerder gepubliceerd in 'Het 
Aquarium\ 43, 9, 198-203. Twee artikelen 
over de skinken verschenen in 'Het Aqua
rium', 1973, 43, 11, 258-264, en 44, 2, 41-
43. Met toestemming van de redaktie van 
'Het Aquarium' zijn deze artikelen overge
nomen. Een summary zal met de laatste at
levering gepubliceerd worden. 
lnhoudsoverzicht van bet gehele artikel: in
leiding - de kikkers - de reptielen - de hage
dissen - de skinken - de varanen - de kame
leons - de gekko's - de wormhagedis - de 
slangen - de schildpadden en krokodillen -
natuurbescherming - summary. 

IN LEIDING 
Reeds lang mag Ghana zich 'verheugen' 
in de belangstelling van Europeanen. Oat 
begon reeds in de 15e eeuw, toen Portu
gese handelaren zich vestigden op de 
plaats waar zich tegenwoordig Elmina 
bevindt. Ze bouwden daar het fort Sao 
Jorge del Mina (= St. George d'Eimina) 
dat er ook heden ten dage nog staat. Ge
leidelijk aan vestigden zich meer Euro
peanen tangs het deel van de Westafri
kaanse kust dat toen bekend stond als 
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Goudkust, tegenwoordig als Ghana. 
Eerst ging het vnl. om normale ruilhan
del, maar langzamerhand veranderde de 
handel van aard: werden eerst allerlei 
Europese produkten geruild tegen ivoor, 
goud etc., nu kwamen daar bovendien 
nog slaven bij, die al snel het belangrijk
ste onderdeel van de handel vormden. 

Als gevolg van de grote concurrentie 
tussen de Europese Ianden werden er 
overal tangs de kust forten gebouwd om 
de eigen belangen te beschermen. Door 
onderlinge oorlogen veranderden die 
forten nogal eens van eigenaar. De Jan
den die de voornaamste rol speelden aan 
de Goudkust waren Portugal, Nederland, 
Engeland, Denemarken en Zweden, ter
wijl ook de Pruisen en Fransen er belan
gen hadden. Na Portugal was Nederland 
de tweede koloniserende mogendheid in 
dit gebied. Alhoewel Nederland al sinds 
het einde van de 16e eeuw handelsposten 
aan de Goudkust had, was er uit dit ge
bied slechts zeer weinig zoologisch ma
teriaal naar Nederland gekomen. C. J. 
T e m m i n c k, de eerste directeur van 
's Rijks Museum van Natuurlijke His
toric, heeft vanaf de oprichting van het 
museum in 1820 aile mogelijke moeite 
gedaan om materiaal uit West-Afrika te 
krijgen (HoI t h u is, 1968). Zijn pogin
gen werden uiteindelijk in 1840 met suc
ces bekroond toen H. S. P e I, een pre· 
parateur van het museum als 'Assistent 
ter Kuste van Guinea' naar de Goudkust 
werd gezonden. Ondanks het slechte kli
maat en de veel voorkomende ziekten 
die de meeste Europeanen al snel nood
lottig werden, heeft P e I in totaal 15 jaar 
aan de Goudkust doorgebracht. Door 
zijn toedoen kwam het museum in het 
bezit van rijke collecties dieren uit het 
kustgebied van bet tegenwoordige Gha
na. Plaatsen waar P e I (1851) verzamel
de, waren: Accra, Elmina, Sekondi. 
Boutry ( = Butre) en Dabocrom ( = Da
bo Krom), aile aan de kust gelegen. P e I 
had geen gelegenheid in het binnenland 
te verzamelen, alhoewel hij een to~ht 
naar Kumasi maakte. 



Fig. 2 
Kaartje van 
Ghana en om
liggende Ianden, 
waarop aange
geven de 
verschi llcnde 
vegetatiezones. 
Yoor ecn ver
klaring van de 
cijfcrs zic tckst. 

Fig. 3. 
Apcnbroodboom 
in de Guinea 
savanne aan de 
voct van de Shai 
Hills. 
Foto: 
H o o g m oe d. 
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Gezien de vcrschillen die cr bestaan Ius
sen de kuststrook van Ghana en het bin
nenland, leek het interessant ook dit laa t
ste eens aan cen onderzoek te onderwer
pen. De gelegenheid daartoe deed zich 
voor in maart 1972 toen ik een vriend 
die reeds geruime tijd in Ghana werkte, 
kon gaan opzoeken. Het totale verblijf 
duurde 3 maanden waarbij aileen in de 
zuidelijke helft van het land gereisd kon 
worden. 

Het lijkt me verstandig allereerst een 
korte schets van het land te geven. G ha
na ligt in West-Afrika, tussen ongcveet 
5° en 11° NB en tussen 3° WL en 1° OL. 
Het ligt dus volled ig in de tropen. De 
zuidgrens wordt gevormd door de Golf 
van Guinea, een dee! van de Atlantische 
Oceaan. In het westen grenst he t aan 
Ivoorkust, in het noorden aan Opper
Volta en in het oosten aan Togo. In N-Z 
richting is het ongeveer 2 maal zo lang 
als in 0-W richting. Het land heeft een 
oppervlakte van ruim 287.480 km~, en 
valt ruwwcg in een aan tal 0-W verlopen
de vegetatie-zones te verdelen (S c h i
~ t z, 1967). 
1. Een langs de kust lopende gordel van 

secondai re savanne. 
2 . Een ten noorden hiervan lopendc 

gordel van savanne-bosland (Guinea 
savanne) . 

3. In het uiterste noordcn van G hana 
een gordel van droog savannc-bos
land (Socdan savannc). 

4 . De hele ZW hock van G hana bcstaa t 
uit regenbos dat ten wcstcn van Cape 
Three Points tot vlak bij zee komt, ten 
oosten van deze kaap van de kust ge
scheiden is door zone I. In het noor
den wordt dit rcgenbos bcgrensd door 
zone I. in hct oostcn door zone 2. 

5. Langs de grcns me t Togo ligt ccn 
langwcrpig gc"isolcerd s tuk rcgcnbos 
van Biakpa in hct zuiden tot N'Kwan
ta in hct noordcn. Dcze bosrcst is 
gchccl omgevcn door zone 2. 

Dezc tocstand is in de figuu r (ontlccnd 
aan S c h i P t z. 1967) schc matisch aan
gcgcven. Zclf hcb ik vcrzamcld in de zo
nes I, 2, 4 e n 5. Nadcrc bcschrijvingcn 
daarvan zullen hicrondcr volgcn. 

mali 

ccite 
d'ivoire 

haute-volta 

·. 
.. ? niger 

I . Kust~trcck. De kust is laag en bcstaat 
grotcndccls uit smallc zandstrandcn 
waarachtcr kokospalmbosscn s taan. 
Slcchts hier en daar worden dczc zand
st randcn dour rotsigc kapcn ondcrbro
ken. Hct grootstc gedecltc van d it gcbicd 
is verrcgaand gccultivcerd en ovcral ka n 
men farms (d .i. stukken bouwland) aan
trcffcn. Hicr en daar zijn tamclijk uitge
strcktc mocrassen aanwczig. Waar lagu
ncn aanwczig zijn, worden dczc om-



Fig. 4. 
Regenbos in het 
westen van 
Ghana, omgeving 
Sefwi-Asem
panaye. 
Foto: 
H o og m o ed. 
Fig. 5. 
Pas gekapt farm
land in Foso. 
Biotoop van 
Hyperolius 
picturatus. 
Foto: 
H oog m o e d. 

zoomd door een mangrovevegetatie. 
2. Guinea savanne. Mijn beeld van deze 
vegetatie berust vnl. op de indrukken die 
ik opdeed tijdens een verbl ijf in de Shai 
Hills en gedurende ritten over de weg 
Tcma-Akosombo. Het betreft bier een 
vlak terrein, waarin bier en daar ge"iso
lecrde heuvelcomplexen liggen van enke
le tientallen meters hoogtc. Het helc ge
bied is bcdekt met een gesloten grasdek, 
op sommige plaatsen enkele em, 
op andere plaatsen meer dan een m 
hoog. Verspreid in dit terrein staan apen-

broodbomen (baobabs), iedere boom om
geven door een groep struiken, palmen 
en lage boompjes. Op heuvelhellingen 
verdicht de vegetatie zich tot een (droog) 
savannebos met weinig ondergroei. Hicr 
en daar zijn poelen en slootjes aanwezig, 
die gedurende mijn bezoek (regentijd) 
met water gevuld waren. Yermoedelijk 
drogen ze in de droge tijd uit. Langs deze 
stukjes water een Iichte concentratie van 
lage boompjes. Behalve de drinkpoelen 
voor het vee (dat in gro tc kudden over 
de savanne zwerft) is bet water niet open, 
maar dichtgegroeid met grassen en zeg
gen, waardoor het geheel een zeer greene 
indruk maakt. 
4. Het ZW regenbos. Met deze vegeta
tie kon ik kennis maken in het gebied 
rondom Kumasi en in de buurt van twee 
meer naar de kust gelegen plaatsjes: Foso 
en Breman-Asikuma. Hct bos bestaat uit 
hoge bomen van ongeever 40 a 50 m 
hoogte waaronderweer twee of meer lagere 
etages van kleinere bomen te herkennen 
zijn. Het geheel is d.m.v. lianen tot een 
hecht geheet verbonden, wat het topen in 
een dergelijk bos zeer moeilijk maakt. 
Het ongerepte rcgenbos is nog maar op 
enkele plaatsen aan te treffen. Op veel 
plaatsen z ijn houtmaatschappijen bezig 
het timmerhout uit het bos te halen, op 
andere plaatsen is het bos gekapt en kaal
gebrand om plaats te maken voor farms, 
terwijl men in grote delen van dit gebied 
aileen de hoogste bomen heeft Iaten staan 
en de hele ondergroei ve rwijderd heeft 
en vervangen door cacaobossen. Het 
mecst ongerepte bos vindt men aan de 
grens met Ivoorkust. Het oorspronkelijke 
bos bleek rclatief arm aan reptielen en 
amfibieen te zijn, terwijl juist de zgn. 
cacaofarms veel soorten van deze groe
pen herbergden. 
5. De ge"isoleerde bosrest. Grotenqeels 
is dit bos veranderd in cacaofarms, 
slechts op zeer s teile hellingen is de oor
spronkelijke vegetatie nog aanwezig. Hiet 
en daar zijn steile, kale rotshellingen aan
wezig. 

Het klimaat in Ghana is tropisch, de sei
zoenen die te onderscheiden zijn, hangen 
samen met de regenval. Bovendien is er 
een onderscheid in klimaat tussen bet 



Fig. 2 
Kaartjc van 
Ghana en om
liggendc Ianden, 
waarop aange
geven de 
verschillende 
vegctatiezones. 
Voor cen ver
klaring van de 
cij fers zie tekst. 

Fig. 3. 
Apenbroodboom 
in de Guinea 
savanne aan de 
voet van de Shai 
Hills. 
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165 

Gezien de verschillen die er bestaan Ius
sen de kuststrook van Ghana en het bin
nenland, leek het interessant ook dit laat
ste eens aan een onderzoek te onderwer
pen. De gelegenheid daartoe deed zich 
voor in maart 1972 toen ik een vriend 
die reeds geruime tijd in Ghana werkte, 
kon gaan opzoeken. Het totale verblijf 
duurde 3 maanden waarbij a ileen in de 
zuidelijke helft van het la nd gereisd kon 
worden. 

Het lijkt me versta ndig allereerst een 
korte schets van het land te geven. G ha
na Iigt in West-Afrika, tussen ongeveer 
5° en 11° NB en tussen 3° WL en 1° OL. 
Het ligt dus volledig in de tropen. De 
zuidgrens wo rdt gevormd door de Golf 
van Guinea, een deel van de Atlantische 
Oceaa n. In het westen grenst het aan 
Jvoorkus t, in het noorden aan Opper
Volta en in het oosten aan Togo. In N-Z 
richting is het ongeveer 2 maal zo lang 
als in 0-W richt ing. Het land heeft een 
oppervlakte van ru im 287.480 km!, en 
valt ruwweg in cen aanta l 0-W verlopen
de vegetatie-zones te verdelen (S c h i
S<i t z, 1967). 
1. Een ta ngs de kust lopende gordel van 

seconda ire savanne. 
2. Een ten noorden hiervan lopende 

gordel van savanne-bosland (Guinea 
savanne). 

3. In het uiterstc noorden van Ghana 
een gordcl van droog savannc-bos
land (Soedan savanne). 

4 . De hc lc ZW hock van G hana bcstaat 
uit rcgenbos dat ten westen van Cape 
Three Points tot vlak bij zcc komt , ten 
oosten van dezc kaap van de kust ge
scheiden is door zone I. In het noor
den word t dit regcnbos bcg rensd door 
zone I. in het oosten door zone 2. 

5. Langs de g rcns met Togo ligt ccn 
langwerpig gc"isolecrd stuk rcgcnbos 
van Bi akpa in hct zuidcn to t N· Kwan
ta in hct noorden. Deze bosrest is 
gchccl omgcvcn door zone 2. 

Dezc tocs tand is in de figuur (ontlccnd 
aan S c h i o 1 z. 1967) schcmatisch aan
gcgcvcn. Zclf hcb ik vc rzamcld in de zo
nes 1, 2, 4 e n 5. Nadere beschrijvingen 
daarvan zu llen hie ronder vo lgen. 

mali 

cote 
d"ivoire 

haute-volta 

·. 
'"? niger 

1. Kust~treek. De kust is Iaag en bestaat 
gro tendcels uit smalle zandstranden 
waarachter kokospalmbossen s taan. 
Slechts hie r e n daar worden deze zand
stranden door ro ts ige ka pen onderbro
ken. Het grootstc gedeel te van dit gcbicd 
is verregaand gecultiveerd en ovcral kan 
men farms (d.i. stukken bouwland) aan
treffen. H icr en daar zijn tamcl ijk uitge
strekte mocrasscn aanwezig. Waar lagu
nen aanwezig zijn , worden dezc om-



Fig. 4. 
Regenbos in het 
westen van 
Ghana, omgeving 
Sefwi-Ascm
panayc. 
Foto: 
H o og m o c d. 
Fig. 5. 
Pas gckapt fa rm
land in Foso. 
Biotoop van 
Hyperolius 
picturatus. 
Foto: 
H o og m oe d. 

zoomd door cen mangrovevegetatie. 
2. G uinea savanne. Mijn beeld van deze 
vegetatie berust vnl. op de indrukken die 
ik opdeed tijdens een verblijf in de Shai 
Hills en gedu rende ritten over de weg 
Tema-Akosombo. Het betreft hier een 
vlak te rrein, waarin hier en daa r ge'iso
Ieerde heuvelcomplexen Iiggen van enke
Ie tientallen meters hoogte. Het hele ge
bied is bedekt met een geslo ten grasdek, 
op sommige plaatsen enkele em, 
op andere plaatsen meer dan ecn m 
hoog. Verspreid in dit terrein staan apen-

broodbomen (baobabs), iedere boom om
geven door een groep struiken, palmen 
en lage boompjes. Op heuvelhellingen 
verdicht de vegetatie zich to t een (droog) 
savannebos met weinig ondergroei. Hier 
en daar zijn poelen en slootjes aanwezig, 
die gedurende mijn bezoek (regentijd) 
met water gevuld waren. Vermoedelijk 
drogen ze in de droge tijd uit. Langs deze 
stukjes water een Iichte concentratie van 
lage boompjes. Behalve de drinkpoelen 
voor het vee (dat in grote kudden over 
de savanne zwerft) is het water niet open, 
maar dichtgegroeid met grassen en zeg
gen, waardoor het geheel een zeer groene 
indruk maakt. 
4. Het ZW regenbos. Met deze vegeta
tie kon ik kennis maken in het gebied 
ra ndom Kumasi en in de buurt van twee 
meer naar de kust gelegen plaatsjes : Foso 
en Breman-Asikuma. Het bos bestaat u it 
hoge bomen van ongeever 40 a 50 m 
hoogte waaronderweer twee of meer lag ere 
etages van kleinere bomen te herkennen 
zijn. Het geheel is d.m.v. Iianen tot een 
hecht geheel ve rbonden, wat het Jopen in 
een dergelijk bos zeer moei lij k maakt. 
Het ongerepte regenbos is nog maar op 
enkele plaatsen aan te treffen. Op vee) 
plaatsen zijn houtmaatschappijen bezig 
het timmerhout uit het bos te halen, op 
andere plaatsen is het bos gekapt en kaal
gebrand om plaats te maken voor farms, 
terwijl men in gra te delen van dit gebied 
a ileen de hoogste bomen heeft Iate n staan 
en de hele ondergroei verwijderd heeft 
en vervangen door cacaobossen. Het 
meest ongerepte bos vindt men aan de 
grens met Ivoorkust. Het oorspronkelijke 
bos bleek relatief a rm aan reptielen en 
amfibieen te zijn, terwijl juist de zgn. 
cacaofarms veel soorten van deze groe
pen herbergden. 
5. De gei'soleerde bosrest. G rotenqeels 
is dit bos veranderd in cacaofarms, 
slechts op zeer steile hellingen is de oor
spronkelijke vegetatie nog aanwezig. Hiet 
en daar zijn steile, kale rotshell ingen aan
wezig. 

Het klimaat in Ghana is tropisch, de sei
zoenen die te onderscheiden zijn, hangen 
samen met de regenval. Bovendien is er 
een onderscheid in klimaat tussen het 



Fig. 6. 
Strand bij 
Boutry. 
Foto: 
H o o g m oe d. 

Fig. 7. 
De Shai Hills, een 
ge·isoleerd heuvel
complex in de 
G uinea savanne 
ten noorden van 
Tcma. 
Foto: 
H o o g m o c d . 
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ZW, het ZO en hct noordcn (0 b o I i, 
197 1 ) . . De g rens tussen N. en Z . wo rdt 
gevormd door de zgn. 'Mampong Scarp' 
een van NW naar ZO verlo pende heu
velrug, o ngeveer sam enva llcnde met de 
grcns tussen de vcgeta tiezones I en 2. De 
grens tussen hct ZW en het ZO wordt 
gevormd doo r C ape Th1 ec Po ints, hct 
zu id elijkste punt van G hana. D e zuidelij 
ke streken hebbcn gcmecn dat er twee na t
te e n twce d roge seizoenen z ij n te onde r
sc hcide n: gro tc rcgcntijd van half m aart 
tot hal f ju li ; kleine d roge tijd van half 
juli to t eind augustus ; klc ine rcge ntijd 

van septem ber tot novembe r; g rote droge 
tijd va n december tot half maart. In he t 
ZW is de regenva l echter zeer veel gro ter 
d an in het ZO, d at overigens he t minste 
regen krijgt van heel Gha na. In het noor
de n zijn slech ts twee seizoenen te onder
schcid en, nl. een regentijd van maart to t 
novembe r en een droge t ijd van novem
ber to t m aart. Gedurende deze d roge tijd 
kom t he t voor dat er geen d ruppel regen 
valt. In het kustgebied regent he t, a lhoe
wel wein ig, ook gedurende de droge tijd . 
Het totaalbeeld da t we zod oende betref
fende d e regenva l van G hana krijgen, is, 

.. . 



Fig. 8. 
Regenbos met 
aangrenzend 
farmland in de 
omgeving van · 
Breman-Asikuma. 
In het farmland 
was de in de tekst 
nader beschreven 
farmbush kikker
fauna aanwezig, 
terwijl hier ook 
Boiga blandingii 
werd aange
troffen. 
Foto: 
H oog m o ed. 

Fig. 9. 
Sloot langs de 
weg Tema-Kpong, 
waarin en waarbij 
kikkers behoren
de tot de savanne 
fauna werden 
aangetroffen. 
Tevens biotoop 
van Varanus 
niloticus omatus, 
Mabuya affinis 
en Pelo-
medusa subrufa. 
Foto: 
Hoogmoed. 
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dat de hoogste waarden (meer dan 2000 
mm per jaar) in het ZW voorkomen, 
waarna de regenval naar het NO toe af
neemt. In het ZO vinden we tangs de 
kust een smalle strook met zeer weinig 
regenval (minder dan 1000 mm per jaar). 
Om een indruk te geven van de heftig
heid van de regenval kan het volgende 
dienen. Gedurende e~n regenbui van 
7 uur 's avonds tot I uur ·s nachts vicl in 
het Bobiri Forest Reserve II em regen. 
Hierbij kan opgemerkt worden dat dit 
wei een hevige, maar geen uitzonderlijke 
bui was .. Zoals uit de figuur. blij kt:· hangt 
de vegetatie ten nauws te samen met de 
eerder genoemde gradient in regenval. 
De gemiddelde temperatuur is in de dro
ge tijd ongeveer 30° a 35° c. in de regen
tijd schommelt deze tussen 25° en 30° C. 

Tijdens regenbuien kan de te mperatuur 
sterk daten, zo mat ik in Amedzofe (750 
m) tijdens een regenbui slechts 20° C. 
's Nachts daalt de temperatuur in de dro
ge tijd tot 26° a 27° c, in de regentijd tot 
22" C. De vochtigheid is in de bossen het 
hele jaar door hoog, hetgeen een verblijf 
daar niet direkt tot een pretje maakt. Op 
de savannes is het uiteraard een stuk dro
ger en ondanks de daar heersende hogere 
temperaturen is het verblijf er een stuk 
aangenamer. Ghana is een vlak land dat 
slechts hier en daar hogere punten ver
toont. De meeste hiervan zijn geconcen
treerd tangs de grens met Togo in de zgn. 
Togo Mountains en in het centrum van 
het land tangs de lijn van scarps. Het 
grootste dee) van het land ligt tussen de 
500 en 1200 voet en is Iicht golvend. Het 
hoogste punt Jigt vlak bij de grens . met 
Togo: 2900 voet. De scarps zijn bergke
tens die ongeveer lopen van de Akosom
bo-dam in het zuiden (Mampong Scarp) 
met een bocht naar het westen (Wenchi 
Scarp) en noorden (Konkori Scarp) om 
vervolgens over te gaan in de Gambaga 
Scarp in het NO. De heuvels van de ke
ten van scarps vertonen steile kale stuk
ken. 
Een groot deel van het centrum van het 
land wordt tegenwoordig in beslag geno
men door het Volta-meer. Behalve de 
Zwarte en de Witte Volta die het meer 
voeden en er verenigd als Vo lta weer uit
stromen zijn er geen grote rivieren. Klei
nere rivieren zijn van west naar oost de 
Bia, Tano, Ankobra en Pra, die aile min 
of meer N-Z lopen en rechtstreeks in de 
Golf van Guinea uitmo nden. 
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