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Herpetologische waarnemingen in Ghana II 
In de volgende a rtikelen wil ik iets meer 
over de reptielen en amfibieen van G ha
na vertellen. Eerst de amfibieen. vervol
gens de reptic.len. De in Ghana voorko
mende amfibieen vallen te verdelen in 
twee groepcn, nl. de wormsalamanders en 
de kikkers. Over de wormsalamanders 
kan ik zeer kort zijn. aangezien ik 
s lechts een (nog niet gedetermineerd) 
exemplaar kon vangen. Het dier kroop 
's nachts over de grond onder een dich
te kruidenlaag langs een kreek door een 
cacaobos. Kikkers zijn zeer ta lrijk en 
bijna overa l te vinden, zowel overdag als 
's nachts. Maar het loont vee! meer de 
moeite er 's nachts op uit te gaan, want 
dan z ijn er meer soorten en ook m<:cr 
individuen te vinden. 

DE K IKKE RS 
Enke le jaren gelede!l schreef S c h i ~ t z 
(1967) een belangrijk werk over de 
boomkikkers (Rhacophoridae) van West
Afrika . Hierin onderscheidde hij op 
grond van hun biotoop drie groepen kik
kers, die hij met de volgende namen 
aanduidde: 
1. savanne fauna, voorkomend op sa
.van'nes. 
2. farmbush fauna, voorkomend op ge
cultiveerde plaatsen die vroeger met bos 

bedekt waren, met in de di recte omge
ving nog bos. 
3. highforest fa una, voorkomend in het 
gesloten regenbos. 
Aangezien ik dezc oecologische indeling 
in het veld zeer bruikbaar vond (ook 
voor andere kikkers dan boomkikkers) 
lijkt het me het beste ook in de loop 
van dit ve rhaal deze volgorde aan te 
houden. Bovendien gceft deze rang
schikking ook nauwkeurig aan in welke 
volgorde ik kennis maakte met de ver
schillende groepen. 
Allereerst dus de savanne fau na. Hier
mee maakte ik voor het eerst kenn is in 
de Shai Hills en vervolgens in de omge
ving van Anum Asikuma. Bij de Shai 
Hills trof ik deze fauna aan, in en langs 
een slootje dat vlak langs de weg Tema
Akosombo lag. De weg loopt hier door 
een vlak savanneterrein met verspreid 
staande groepjcs struiken, cnkele bao
babs, borassuspa lmen en lage boompjes. 
Langs het slootje stonden hier en c:faa r 
groepjes lage bomen, waartussen strui
ken en riet. Het slootje zelf was onge
veer 2 m breed, 300 m lang en 10-80 
em diep. De bodem was modderig, en 
het water bruin maar helder, a lthans 
voordat ik er in staple. Het grootste deel 
van de sloot was dichtgegroeid met gras 
en op de ondiepste plekken met kruiden. 



Fig. 1 
Hyperolius c. 
concolor, een 
soort die zowr.l 
in de savanne als 
in de farmbush 
is aan te treffen. 
Foto: 
Ho og mo e d 

Fig. 2 
Hyperolius na
sutus igbettensis 
is uitsluitend in 
savanne-gebieden 
te vinden op 
gras en rictsten
gels die boven 
het water 
uitsteken. 
Foto: 
Hoo gmo ed 
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Hier en. daar waren nog open stukken 
water aanwezig. Overdag was hier o p 
een enkel skinkjc en wat grote kikkers 
na niets te zien. 's Avonds eehter ver
anderde h e t beeld en wemelde het over
a( van d e kikkers. Dat merkte je vooral 
aan het oorverdovende lawaai dat ge
produeeerd werd. Ondanks he t feit dat 
ik dergelijke eoneerten ook al in Suri· 
name had meegemaakt, sta ik er icdere 
keer toeh weer met bewondering naar te 
luiste ren. Hie r bij de Shai Hills was de 
soort die het m eeste ge luid produeeerde, 
Hy pero/ius nitidulus, de krijtri etkikker 
( ± 3 em), die z'n naam te d anken heeft 
aan de kleur die hij overdag in de felle 
zon aanneemt. H. nitidulus die samen 
met H . nasurus igbellensis en A/rixalus 
f. fulvovilla/Lis een kensoort van de sa
vanne fauna is, zat wcrkclijk ovcral te 
kwaken, op rie tstengcls, grashalmen, bla
deren en takken van bomen en struiken, 
van 5 tot 250 em boven het water. Bij 
het kwaken zi tten de d ie ren 6f horizon
taal, dwars op een ta k, of met de kop 
omhoog op een blad of rietstengel. Ook 
eopulerende paartjes waren overa l aan 
te treffen, m aar dichtcr bij het water. 
De dieren zijn 's naehts niet erg fraai , 
de mooiste kle uren nemen ze in het 
daglieht aan (niet fell e zon) . De rug is 
dan bleekgeel tot reebruin met bruine 

tot zwarte lateraal s treep, d e buik is 
bleekgeel , de keel van het d is donker· 
geel, die van het S? heeft d e kleur van 
de buik. Het donkere rugpatroon kan bij 
sommige d d ook afwezig zijn, hun 
rug is dan egaal bleekgeel tot wit. Het 
donkere patroon is bij S?S? over het al
gemeen duidelijker en uitgebreider dan 
bij d d- De scxuclc dimo rfie in kleur 
en patroon die zo vaak bij Rhaeophori
dae voorkomt is hier niet erg duidelijk. 
Bij aile dieren zijn de in rust verborgen 
delen van de aehterpoten, plus de voet
zolen en handpalmen rood. Een soort 
waarbij die sexuele dimorfie wei duide
lijk was, kwam hier ook veelvuldig voor. 
Het is Hypero/ius c. concolor, waarvan 
d e d d op de oever o p grashalmen za
te n te kwaken 50-1 00 em hoven de 
grond. De S?S? van deze soort zijn groot 
(3.5-4 em) en hebben een egaal groene 
rug, d e d d zijn kleiner (2.5-3 em) en 
sleehts een klein deel heeft ook een 
groene rug. De meeste d d hebben een 
grijze rug .. met daarop een patroon van 
do nkergrijze lengtestrepen. Bij beide 
sexen zijn de verbo rgen de len van de 
aehterpoten oranje, d e voetzolen en 
ha ndpalmen rozig. Het is in Nederland 
reeds mogel ijk gebleken deze soort in 
gro te aantallen te kwe ken . Alhoewel 
S e h i S1 t z (1967) deze soort tot de 
farmbush fauna rekent, heb ik hem zo
wel op de savanne als in de fa rmbush 
aangetroffen. Een derde Hypero/ius die 
van deze fauna d ee! uitmaakt is H . na
surus igbettensis, een zeer kleine slanke 



Fig. 3 
Leptopelis vi rid is, 
een grote, trage 
in bomen levende 
Rhacophoride 
die z'n eieren in 
de grond 
begraaft. 
Foto: 
Hoogmoed 
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soort (2-2.5 em). Het dier is direct te 
herkennen aan de ver voor de bek uit
stekende snuit. De lichaamsvorm is zeer 
slank hetgeen het dier goed van pas 
komt, hij zit nl. te kwaken op hoven het 
water uitstekende grashalmen. Bij ver
storing houdt hij onmiddellijk op met 
kwaken en drukt zich in de lengterich
ting tegen de grashalm aan, waardoor 
hij praktisch onzichtbaar wordt. Hier
aan werkt ook z'n kleur mee, het dier 
is nl. grasgroen. De d d hebben aan 
weerszijden van de rug een groen-witte 
dorsolaterale lijn die bij de 22 ont
breckt. Beide sexen hebben oranje ge
kleurde bovenste oogleden en een witte 
buik. Wijfjes hebben een groene keel, 
d d een groene keel met een witte vlek 
op de kwaakblaas. Merkwaardig bij deze 
soort zijn de groene botten (H o o g
m o e d, 1972). Andere Rhacophoridae 
die dee! uitmaakten van deze savanne 
fauna Waren Afrixalus f. fulvovillatlls 
en Leptopelis viridis. Beide genera on
derseheiden zieh van Hyperoli11s door 
het bezit van vertieale pupillen. Onder
ling versehillen ze al zeer opvallend in 
Iiebaamsbouw, A/rixalus soorten zijn 
klein en slank, Leptopelis soorten groot 
en zeer plomp gebouwd. Verder zijn er 
nog versehillende anatomische kenmer
ken op grond waarvan men deze genera 
sebeidt. A. f. fulvovittatus is een tame-

lijk klein (2.1-2.7 em) slank kikkertje dat 
beige is met ehoeoladebruine lengtestre
pen. De buik is wit, de keel bij 22 
eveneens, die van d d is gee I. De die
ren kwaken in kruiden die hoven het 
water uitsteken, boger dan 10 em hoven 
het wateroppervlak heb ik deze soort 
niet aangetroffen. De vertegenwoordi
gers van de genera Hyperolius en Afri
xalus leggen hun eieren niet in het wa
ter, maar op bladeren erboven. De ei
massa kan zo maar op een blad gelegd 
worden, het blad kan samengevouwen 
worden of er kunnen een aantal blade
ren (vooral het geval bij grashalmen) 
om de eimassa worden heengeplakt. Na 
enige tijd begint de eimassa te vervloei
en en de kikkervisjes vallen in het er
onder liggende water, waar ze zieh ver
der op de normale wijze ontwikkelen. 
Leptopelis eehter zorgt weer op een heel 
andere manier voor de eieren: ze wor
den nl. in de grond begraven vlak bij 
water. Wanneer de larven het ei verla
ten kronkelen ze naar het water, waar 
ze zieh verder ontwikelen. De bij Shai 
Hills aanwezige soort van Leptopelis, L. 
viridis (3-4.5 em) hield zieh op in bo
men die op enige afstand van het water 
stonden. Hij zat daar op een 2 a 3 m 
boven de grond te kwaken, een zeer on
interessant geklik. Het dier heeft een 
grijsbruine rug waarop een donkerbruin 



Fig. 4 
Dicroglossus 
occipitalis is 
sterk aan water 
gebonden. 
Foto: 
Hoogmoed 

patroon dat zeer variabel is. Van oog 
naar voorpoten loopt een duidelijke don
kerbruine, met creme afgezette streep. 
De iris is donker goudkleurig. 
Behalve de nu opgesomde soorten van 
de Rhacophoridae was er nog een 
aantal andere kikkers, vnl. behorend tot 
de Ranidae. De grootste daarvan was 
Dicrog/ossus occipitalis, een forse soort 
die, zittend in ondiep water kwaakt. Het 
dier is grijs-groen van boven, met een 
Iichter dwarsstreepje tussen de ogen. Bij 
de jonge dieren is een grasgroene zone 
onder de ogen aanwezig. De onderzijde 
is wit. De huid vertoont vele knobbels. 
Deze · soort is geen specifieke savanne
bewoner, maar komt overal voor waar 
water is, helder of modderig, stilstaand 
of stromend. Een soort die wei tot de 
savanne beperkt is, is Rana g. ga/amen
sis, e~n buitengewoon fraaie kikker, die 
ook tamelijk groot kan worden. De rug 
is groen-bruin met aan weerszijden een 
goudgele dorsolaterale streep. Op de 
groen-bruine grondklcur is op rug en 
flanken een zwarte marmertekening aan
wezig. Van de snuitpunt loopt via de 
bovenlip een cremekleurige streep naar 
de lies. De keel en buik zijn wit, waar
tegen de zwarte, uitwendige kwaakbla
zen,die door twee spleten aan de zijkanten 

van de keel na:ar buiten treden, duidelijk 
afsteken. Het trommelvlies is opvallend 
bruin gekleurd met een wit randje. Deze 
soort brengt een merkwaardig kreunend 
geluid voort. Daarbij zit hij op kleine, 
kale stukjes grond vlak bij het water. 
Wordt hij gestoord, dan springt hij niet 
het water in, zoals men van een Rana 
soort zou verwachten, maar springt met 
hele kleine sprongetjes de omringende 
vegetatie in. Voor een kikker van dit 
formaat ( ± 7 em) doen deze spronge
tjes lachwekkend aan. Ze kunnen echter 
ook meterslange sprongen maken. 06k 
zittend op de oever kwaakte een soort 
van het grote genus Phrynobatrachus 
die nog niet nader op naam gebracht 
kon worden. Niet in deze sloot, maar 
wei in een stukje overstroomd savanne
gebied wat verderop trof ik een kleine 
soort Ptychadena aan terwijl ik in beton
nen drinkbakken nog 2 andere grotere 
soorten van dit zelfde genus vond. De 
dieren vallen op door de spitse snuit en 
door de geweldig sterk ontwikkelde ach
terpoten. De meeste soorten vertonen in 
de lengterichting verlopende huidplooi
en, waarmee vaak een patroon van leng
testrepen samengaat. Dankzij de sterke 
achterpoten kunnen deze dieren formi
dabele sprongen van ± 3 m en 11/: m 
hoog maken. De soorten varicren in 
grootte van 3 tot 7 em. Aangezien de 
soorten van dit genus evenals die van de 
genera Phrynobatrachus en A rthroleptis 
zeer moeilijk van elkaar te onderschei
den zijn zal ik niet verder op deze gene
ra ingaan. 
In de onmiddellijke omgeving van bet 
boven beschreven slootje, nl. in de weg
berm was ook de panterpad (Bujo regu
laris) te vinden. Het is een grijsbruin 
dier met op de rug donkerbruine vlek
ken. Ze kunnen ecn em of tien lang wor
den. Deze soort is praktisch in het hele 
land aanwezig, d.w.z., in het hele land 
zitten padden die er ongeveer hetzelfde 
uitzien. Aangezien tijdens recent onder
zoek gebleken is dat onder de naam B. 
regu/aris meerdere soorten schuil gaan, 
is het dus niet zeker of bet hier inder~ 
daad overal om Bujo regu/aris gaat. Na
der onderzoek van mijn materiaal zal 



Fig.5 
Hyperolius 
laurenti. 
Foto: 
Ho ogmoe d 
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uitsluitsel moeten geven. Deze soort 
wordt nog nader besproken onder de 
farmbush fauna. 
Ook bij Anum Asikuma trof ik weer 
een savanne fauna aan, maar hier waren 
!evens een aantal farmbush soorten aan
wezig die deze plek een bijzonder aspect 
gaven. Bovendien zaten hier enkele 
soorten die bij de Shai Hills 
ontbraken. De meest interessante hier
van is wei Afrixalus weidholz.i, een zeer 
klein (18-23 mm), slank boomkikkertje. 
D e dieren zijn geelbruin op de rug met 
bruine flanken en een bruine vertebrale 
streep die van kop tot stu it kan lopen, of 
waarvan aileen het laatste stuk aanwezig 
is. De vondst hier in het zuiden van 
Ghana was daarom zo interessant om
dat deze soort van slechts weinig plaat
sen in West-Afrika bekend is. In Ghana 
was hij aileen uit het uite rste noorden, 
uit de zgn. Soedan savanne bekend. De 
vondst in Anum Asikuma (Guinea sa
yanne) betekent dus hoogstwaarschijn-

lijk dat deze soort in het hele savanne 
gebied van Ghana (misschien met uit
zondering van de kuststrook) voorkomt. 
Alvorens de andere hier voorkomende 
soorten te noemen lijkt het me het beste 
de omgeving even te beschrijven. Het 
betreft hier een uitgestrekt rietveld op 
(toen ik er was) droge gra nd, met riet
stengels tot 2.5 m hoog. Hierin lag een 
ondiepe put ( l 1/ 2 m) met steile wanden. 
De bodem van deze put was met gras 
begroeid en bedekt met een laagje mod
derig water van 10-50 em diepte. De 
put was omgeven door dicht struikge
was dat er op sommige plaatsen over
heen hing. Tussen het struikgewas ston
den enkele bomen. Ik vond A. weidho/zi 
aileen op grashalmen die boven het wa
ter uitstaken. De dieren zaten dan op de 
grens lucht-water en lieten z ich bij de 
minste verstoring in het water zakken. 
De enige keer da t ik hier kon verzame
len trof ik aileen stelletjes in amplexus aan, 
losse dieren heb ik niet gezien. Een . an
dere soort die ik niet bij de Shai Hills 
gevonden had was Kassina senegalensis 
(2.5-4 em) (ook een Rhacophoride). De
ze soort zat meer in het rietveld dat het 
poeltje omgaf. Ze waren dankzij hun 
krachtige geluid, overal te horen, maar 
zeer moeilijk te localiseren. U iteindelijk 
lukte het me er twee te vangen. D e dieren 
bleken ongeveer een 50 em van de grand 
op bladeren of rietstengels te zitten, 
waarbij ze er wei voor zorgden dat er 
vlak boven hen een ander blad hing. 
Het zijn levendig getekende dieren, zil
vergrijs tot bruin-grijs van boven met 
donkerbruine lengtestrepen. De kwaak
blaas van de d d is zeer groat en 
zwart. Ook het genus Kassina heeft een 
vertikale pupil. Van de beide andere in 
Ghana voorkomende Rhacdphoridae met 
verticale pupil (Lepropelis en Afrixalus) 
is dit genus o.a. te onderscheiden door 
de zeer kleine of totaal afwezige hecht
schijfjes aan vingers en tenen. Bij de 
beide andere genera zijn deze schijfjes 
zeer goed ontwikkeld. In het terrarium 
blijken deze dieren zeer goed houdbaar 
te zijn. Een in juli 1971 opgestuurd pas 
gemetamorfoseerd dier groeide binnen 
enkele maanden volledig uit. Als voed-



Fig.6 
Ptychadena spec. 
Foto: 
Hoogmo e d 
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set werden allerlei kleine insekten (vlie
gen, muggen, rupsen) geaccepteerd. 
Jammer· genoeg zijn het dieren die in 
een terrarium weinig te zien zijn: pas als 
de omgeving volledig donker is komen 
ze te voorschijn. Voor zover mij bekend 
is deze soort, alhoewel tamelijk veelvul
dig door dierenhandelaren aangeboden, 
nog niet in gevangenschap gekweekt. Bij 
het verzorgen van deze dieren dient men 
er aan te denken dat hun huidgif nogal 
sterk is en dat ze andere bewoners van 
het terrarium daarmee kunnen doden. 
Van elkaars gif schijnen ze geen last te 
hebben. 
Ik kan nu gelijk overstappen naar de 
zgn. farmbush fauna, aangezien die hier 
in Anum Asikuma samen met de savan
ne fauna voorkwam. Als belangrijkste 
vertegenwoordiger kwam ik hier tegen 
Hyperolius c. concolor die hiervoor 
reeds beschreven is. De dieren zaten 
overal rondom de poet in de struiken te 
kwaken, terwijl er ook een aantal in het 

boven het water uitstekende gras rond
sprongen. Verder was zeer talrijk H. 
fusciventris burtoni, een soort waarvan 
de d d klein (2 em), de S?S? wat groter 
(2.5 em) zijn. Deze dieren hielden zich 
op ongeveer dezelfde plaatsen als H. c. 
conco/or op, alhoewel ze wat hoger in de 
struiken zaten. Bij deze soort is de sexu
ele dimorfie zeer duidelijk. De S?S? heb
ben een egaal grasgroene rug, krijtwitte 
buik met zwarte vlekken, verborgen de
len van de achterpoten vuurrood, tenen 
en vingers geel, iris donker groengrijs. 
Slechts een klein percentage (volgens 
S chip t z, 1967, slechts 50/o) van de 
d d ziet er ook zo uit, met dit verschil 
dat hun kwaakblaas geel is. In verschil
lende populaties trof ik een varierend 
percentage d d van deze kleurfase aan. 
Hier in Anum Asikuma bijv. vertoonden 
de meeste d d deze kleurfase, elders, 
bijv. in Breman Asikuma, Alavanyo Abe
henasi en Bobiri vormden ze inderdaad 
een minderheid. De volgens S c h i P t z 
meest algemene kleurfase lijkt niet in het 
minst op de vorige. De dieren hebben 
een doorzichtige groene tot bruine rug 
waarop witte tot bleekgele dorsolaterale 
strepen, soms met kleine zwarte vlekjes 
op de rug, soms met veel tamelijk grote 
witte vlekjes op kop en voorste deel van 
de rug. De buik is egaal, doorzichtig wit 
van kleur, de keel groen-geel. Iris goud
bruin. Aileen doordat dergelijke d d in 
amplexus met S?S? van H. f. burtoni wer
den aangetroffen werd het in het veld 
duidelijk dat deze dieren ook tot die 
soort behoren. Bij museumonderzoek 
blijkt ook at snel dat deze zo zeer ver
schillende d d tot een soort behoren, 
aangezien er morfologisch geen ver
schillen zijn. Tijdens het transport naar 
Nederland gaf een .aantal d d de geest, 
merkwaardigerwijze behoorden ze alle
maal tot de laatst beschreven 'doorzich
tig groene' fase. Het zou kunnen bete
kenen dat deze fase zwakker is dan de 
eerder beschreven fase, maar het kan 
net zo goed toeval geweest zijn. 
Een derde farmbush soort is A/rixalus 
d. dorsalis (2.5-3 em) die zich ophield 
in de hoven het water uitstekende gras
halmen en in de struiken rondom het 



Fig. 7 
Kassin a 
cocbranae. 
Foto: 
Hoogmoed 
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poeltje tot 150 em hoven het waterop
pervlak. De dieren kwaken hij voorkeur 
zittend op een hlad, met de kop lager 
dan de stuit, de poten zijn daarhij flink 
gespreid. Ze hehhen een goudgele rug 
met daarop een donkcrhruine min of 
meer reehthoekige vlek. Er zijn eehter 
vele variaties op dit patroon mogelijk, 
S e hi ~ t z (1967) noemt er drie, die hij 
ook a llemaal afbeeldt, zelf kon ik 
sleehts twee van de door hem genoemde 
patronen vinden en bovendien een niet 
door hem besehreven patroon. Een ta
melijk veel voorkomende afwijking is 
het voorkomen van een Iichte vertebrate 
streep die de dorsale rechthoek in twee 
lengtestrepen verdeelt. Verder vond ik 
een exemplaar waarbij van de rechthoek 
sleehts een zeer miniem stukje was over
gebleven in de vor.m van een soort hal
ter op het voorste dee I van de rug. A. d. 
dorsalis is in het terrarium tamelijk goed 
houdbaar, dwz. de dieren kunnen zonder 
moeite minstens een jaar gehouden wor
den, waarbij ze zieh vocden met allerlei 
soorten vliegen, van fruitvliegen tot ka
mervliegen toe. Het is echter nog niet 
gelukt deze soort tot voortplanting te 
hrengen. 
In het poeltje hij Anum Asikuma kwam, 
hehalve de bovengenoemde tweeA frixalus 
soorten, nog een derde soort nl. A. f. 
fulvovittatus voor, die we reeds als lid 
van de savanne fauna leerden kennen. 
O at wit dus zeggen dat we hier de, voor 
zovcr mij bekend, unieke situatie heb
hen dat drie Afrixalus soorten, waarvan 

twee savanne soorten en een farmhush 
soort, naast elkaar voorkomen. 
Op andere plaatsen trof ik naast de 
reeds gcnoemde drie soorten (Hyperolius 
c. concolor, H. fusciventris burtoni en 
Afrixalus d . . dorsalis), die ik als 'ken
soorten' van de farmbush fauna zou wit
len hetitelen, nog andere soorten aan. 
Een forse soort die ik sleehts op een 
tweetal plaatsen vond is Hyperolius 
guttulatus, (3-3.5cm). De sexuele 
dimorfie bij deze soort is ook weer zeer 
duidelijk. De ~~ hebben een bruine rug 
met zeer veel okergele vlekjes die voor
aan groter zijn dan aehteraan. Soms is 
de grondkleur okergeel waarop een aan
tal gebogen bruine streepjes. Voor- en 
aehterzijde dijen oranje, scheenhenen 
bleek okergeel met grijshruine vlekjes, 
handen en voeten oranje-rood, huik en 
keel wit. Een zeer klein deel van de 
cJ.d ziet er ook zo uit. De meeste 
cJ cJ eehter zijn groen met een duide
lijke zwarte streep van neus naar oog 
(eanthale streep). Zij hebhen groene bot
teo. De dieren vallen vcrder op door 
hun hrede, tamelijk platte kop en li
chaam. Deze soort werd gevonden rood
om poeltjes (30-80 em diep) die omge
ven waren door een rand struiken en 
borneo en daarhuiten weer farmland. 
Het oppervlak van de poelen was he
dekt met een laag Pistia planten. De 
(fraai) kwakende cJ cJ hielden zich op 
in de struiken rondom de poet, 1 tot 2 
m hoven het wateroppervlak. In de ro
zetten van de Pistia trof ik ongepaarde 
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~~,maar ook paartjes in amplexus aan. 
Op een groot deel van de Pistia plan
ten vond ik Hyperolius-nesten die 
hoogstwaarschijnlijk van deze soort af
komstig waren. Deze soort is hiermee, 
voor zover mij bekend, onder de Gha
nese Rhacophoridae de soort die haar 
eieren bet dichtst bij bet water legt. Aile 
andere soorten gebruiken hoven bet wa
ter hangende bladeren, H. guttulatus er
op drijvende bladeren. Een foto van een 
exemplaar van deze soort uit Liberia 
werd door V a n d e n N i e u w e n
h u i z e n gepubliceerd in Het Aquarium 
1971 (p. 266). Vervolgens wil ik dan 
noemen Leptopelis hyloides, een kikker 
die veel lijkt op de savanne bewonende 
L. viridis, zowel in morfologie als in te
kening. In bet veld zijn ze echter in een 
oogopslag van elkaar te onderscheiden 
aan de kleur van de iris. L. viridis heeft 
een iris die egaal donker goudkleurig is, 
de iris van L. hyloides vertoont duidelijk 
twee kleuren, bet bovenste derde deel is 
rood tot rood-bruin, de rest is donker 
goudkleurig of donker grijs. Dit ken
merk heb ik nergens genoemd gezien. Ik 
heb nog niet kunnen eontroleren in hoe
verre bet bruikbaar is bij reeds tangere 
tijd geconserveerde dieren. De rug is 
Iichtbmin met daarop twee donkerbruine 
lengtestrepen die op de kop met elkaar 
in verbinding staan. Vanaf bet oog loopt 
een smalle, onduidelijke streep naar de 
plaats waar de voorpoten zijn aange
hecht. Verder kan ik noemen Bufo re
gularis die op sommige plaatsen werke
lijk massaal zat te kwaken, o.a. in een 
rietzwamp waarin slechts 10 em water 
stond. Tussen de rietstengels veel klim
en slingerplanten. De vegetatie stond 
bier min of meer in eilandjes, waartus
sen zieh smalle, open stukjes water be
vonden, waarin de panterpad kwaakte.Het 
geluid dat door de padden werd voortge
bracht was werkelijk oorverdovend, bet 
was bijv. slechts mogelijk met een mede
vanger te praten door hem in z'n oor 
te schreeuwen. 
Erg gunstig voor een goede inven
tarisatie op grond van bet geluid is een 
dergelijk massaal optreden van een soort 
niet. Ondanks dat hoorden we tussen 

bet regularis gekwaak een klagelijk ge
luid. Na veel gezoek lukte bet de ver
oorzaker ervan te vinden. Het bleek een 
kleine pad (Bufo spec.) te zijn die op 
bet eerste gezicht veel overeenkomst ver
toont met B. regularis, maar er van ver
schilt door z'n geluid en formaat. Bo
vendien kwaakte deze soort vanaf ge
heel andere plaatsen dan B. regularis. 
Deze dieren zaten nl. in zeer ondiep wa
ter, verborgen onder een wirwar van 
plan ten. 
In de Togo Mountains heerste een wat 
uitzonderlijke situatie doordat de farm
bush fauna daar wei aanwezig was, maar 
in zeer verarmde vorm. Hier vond ik 
bijv. maar een soort Hyperolius, nl. H. 
baumanni, een soort die slechts uit een 
zeer beperkt gebied bekend was. Aange
zien ik hem op verschillende nieuwe 
plaatsen (Aiavanyo Abehenasi, Lolabi, 
tussen Kpeme en Bame) heb gevonden 
kon bet verspreidingsgebied aardig uit
gebreid worden. Het is een middelmatig 
grote soort (2.5-3 em) die zeer fraai ge
tekend is. De ~~ hebben een chocola
debruine rug met brede grijsbruine dor
solaterale strepen. De flanken en zijkan
ten van de kop zijn donkerbruin, aan 
de onderzijde met gele vlekjes erin. Keel 
en buik zijn geel. De verborgen delen 
van de achterpoten zijn oranje. Bij de 
cJ cJ ontbreken de gele vlekjes op de 
zijkanten en zijn de dorsolaterale stre
pen geelbruin tot wit, verder zien ze er 
ongeveer als de ~~ uit, ze zijn echter 
wei wat kleiner. H. baumanni is te vin
den in de buurt van zeer langzaam stro
mend of geheel stilstaand water. De 
cJ cJ kwaken daar zittend op (50-300 
em) hoven bet water hangende blade
ren met de kop naar beneden. Het wa
ter moet wei omgeven zijn door een re
delijke struiklaag, waar bovenuit weer 
bomen steken. Bij deze soort heb ik ge
zien dat ze door grote spinnen werd ge
geten. Een nog niet genoemde vertegen
woordiger van de farmbush fauna be
hoort tot de Ranidae: Hylarana albola
bris. Dit is een grote kikker die tot 8 em 
lang kan worden. De dieren zijn bruin 
van hoven, met een varierend aantal 
zwarte vlekjes. Op de bovenlip is een 
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witte streep aanwezig. De buik is wit 
met bruine vlekken. Door de verbrede 
vinger- en teentoppen lijkt het dier op 
het eerste gezicht op een boomkikker. 
Hij gedraagt zich ook min of meer als 
zodanig. De dieren zijn namelijk aan te 
treffen vanaf de grond tot ongeveer een 
meter daarboven op takken. De geluiden 
die ze maken zijn nogal gevarieer.d maar 
meestal is het een zacht geknor. Deze 
soort was overal in het land waar 'farm
bush' aanwezig was talrijk aan te tref
fen. 
Volgens S chi !iS t z (1967) valt Hypero
lius picturatus niet in een van de drie 
door hem onderscheiden fauna-groepen 
onder te brengen, hij trof de soort nor
maliter niet in gezelschap van de farm
bush fauna aan. Mijn ervaringen zijn 
echter anders. Op verschillende plaatsen 
vond ik deze soort, altijd in een typische 
'farmbush' omgeving en dan ook meest
al vergezeld door de farmbush fauna. 
lk heb hierop echter twee uitzonderin
gen waargenomen. In Foso vond ik deze 
soort in een geisoleerde, in een grasveld 
staande struik en in een pas kaalgekapt 
stuk farmland, in Breman Asikuma op 
een open plek in het bos waar veel hoge 
kruiden stonden. De soort was echter op 
beide plaatsen enkele tientallen meters 
verderop weer aan te treffen in gezel
schap van H. c. conco/or, H. fusciven
tris burtoni, Leptopelis hyloides en Afri
xalus d. dorsalis. Op grond van deze er
varingen ben ik geneigd H. picturatus 
wel degelijk als een vertegenwoordiger 
van de farmbush fauna te beschouwen, 
te meer daar de nauw verwante soort 
H. baumanni daar ook toe behoort. H. 
picturatus is in Ghana beperkt tot het 
zuidwestelijke regenbos. Deze soort lijkt 
zeer veel op H. baumanni uit de Togo 
Mountains. De meeste ~9 zijn (althans 
in het veld) niet van elkaar te onder
scheiden, de cJ cJ wei. De cJ cJ van H. 
picturatus hebben nl. op de rug meestal 
een brede figuur met enkele insnoerin
gen vanaf de zijkanten. Ik heb slechts 
ecn ~ gezien dat deze figuur op de rug 
ook heeft. De dorsolaterale banden zijn 
bij de ~~ goed ontwikkeld, bij de cJ cJ 
kunnen ze ontbreken. De QQ hebben 

een paars-bruine rug, de zijkanten van 
kop en flanken zijn geel met een don
kerbruin patroon· erop, onderlippen, dee I 
van keel en zijkant buik geel en bruin 
gevlekt, buik en middendeel van de keel 
oranje-geel, verborgen delen van de ach
terpoten, handpalmen, voetzolen en 
bechtschijfjes rood. De cJ cJ hebben 
een Iichtbruine rug met gele tot geelwitte 
canthale en dorsolaterale strepen die 
zijn afgezet met dunne zwarte lijntjes, 
buik geel of wit, keel geel, verborgen 
delen achterpoten en bovenkant hecht
schijfjes oranje rood. Bebalve in een 
aantal morfologische kenmerken ver
schillen de cJ cJ van H. picturatus van 
die van H. baumanni door het geluid. 
De mogelijkheid dat het hier twee onder
soorten van dezelfde soort betreft valt 
niet te verwaarlozcn. Deze soort komt 
wat meer in open situaties voor dan H. 
baumanni. De dieren hebben echter wei 
behoefte aan struiken om in te kwaken 
(meestal ± 1 m hoven de grond). Zo 
vond ik deze soort in de omgeving van 
Sefwi Asempanaye alleen op struiken 
aan de rand van een overstroomd gras
veldje waarin farmbush fauna was te 
vinden. Hetzelfde geldt voor Foso waar 
de soort weliswaar ook met andere 
farmbush soorten voorkwam, maar ook 
hier zat H. picturatus in de struiken op 
de grens tussen bos en farmbush. Resu
merend kan van deze soort gezegd wor
den dat hij een 'farmbush' biotoop pre
fereert, binnen dit biotoop geeft hij dan 
weer de voorkeur aan de overgangszone 
naar het omringende bos. Met de be
spreking van deze soort komen we te
vens aan het einde van de behandeling 
van de farmbush fauna. 

De high forest fauna is vnl. beperkt tot 
bet zuidwestelijke regenbos, een enkele 
soort, Hyperolius torrentis, komt voor 
in de bosrest op de Togo Mountains. 
S c h i !iS t z maakt binnen deze fauna 
nog een onderverdeling in soorten die 
gebonden zijn aan stilstaand water en 
soorten die aan stromend water gebon
den zijn. Allereerst wil ik Hypero
lius laurenti, de enige, mij uit eigen er
varing bekende. soort die aan stromend 
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water is gebonden, noemen. Ik heb deze 
soort waargenomen in bet Bobiri Forest 
Reserve en in de omgeving van Sefwi 
Asempanaye. Op beide plaatsen werd 
deze soort gevonden in bosgebieden op 
takken van bomen die hovel) een kreek 
met helder stromend water bingen en 
op bladeren van er naast staande moe
rasplanten. De bodem van beide kreken 
was zanderig, de oevers waren in Bobiri 
(regenbos) maar met weinig kruiden be
dekt, in Sefwi Asempanaye (cacao-farm) 
echter met een weelderige kruidenlaag. 
De dieren zaten 1 tot 3 m hoven het 
wateroppervlak op de bovenkant van 
bladeren, waardoor ze zeer moeilijk te 
vinden waren. Ook kwakende cJ cJ zijn 
niet eenvoudig te vinden; het hoge, in
sektachtige geluid is moeilijk te locali
seren. H. /aurenti is een tamelijk grote, 
fraai gekleurde en getekende soort. De 
s:>s:> hebben een witte rug met daarop 
een aantal onregelmatige, kleine bruine 
vlekjes, sommige C) cJ vertonen dit pa
troon ook, de meeste echter hebben 
slechts een paar grote min of meer sa
menhangende bruine vlekken op een 
witte ondergrond. De achterpoten zijn, 
~venals de flanken, bruin met kleine 
witte puntjes en een grote witte vlek op 
iedere hiel. Voor- en achterzijde van de 
dijen zijn oranje. De buik is wit tot geel, 
de keel is groen of geel. Verder ken ik 
uit eigen ervaring geen high forest soar
ten die aan stromend water gebonden 
zijn. Aile nu volgende soorten houden 
zich dus op bij stilstaand water in het 
high forest. In de eerste plaats wil ik de 
twee Hyperolius soorten die zich in dit 
biotoop ophouden behandelen. 
In Breman-Asikuma vond ik voor bet 
eerst echte high forest boomkikkers, nl. 
een stelletje H. s. sy/vaticus in amplexus. 
De dieren bevonden zich op een drassi
ge open plek in het bos die dicht be
groeid was met een of andere moeras
plant met grote ovale bladeren op lange 
stelen. Verder vond ik deze soort bij 
Foso in een zoom van struiken rondom 
een poeltje waaromheen pas gekapt 
farmland lag. Het interessante in Foso 
was dat in de struiken en bomen rood
om het poeltje een high forest fauna 

aanwezig was met een gering farmbush 
element. Nog geen 100 m verderop was 
een zuivere farmbush fauna aanwezig. 
Deze .merkwaardige situatie is waar
schijnlijk ontstaan doordat de farmbush 
fauna tangs de weg Cape Coast-Kumasi 
het bosgebied is binnengedrongen en 
daar op de ontgonnen stukken land de 
juiste levensvoorwaarden vond, terwijl de 
high forest fauna zich op de beboste 
plekjes handhaafde. Ook in Bobiri Fo
rest Reserve werd deze soort weer aan
getroffen. In aile gevallcn zaten de 
dieren laag in struiken. fl. s. sylva
ficus is een kleine soort waarvan de 
s:>s:> een groenachtig bruine rug met 
smalle geel-groene dorsolaterale strepen, 
die niet tot in de liezen doorlopen, heb
ben. De hele onderkant is gee), de ver
borgen delen van de achterpoten zijn 
rood. De cJ cJ hebben cen geel-groene 
tot lichtbruine rug met daarop een iets 
donkerder patroon in de vorm van drie 
met elkaar verbonden vlekken, dat door 
een bleekgele lijn is omgeven. De twee
de Hyperolius soort die ik in high forest 
bij stilstaand water vond was H. bobi
rensis. De eerste exemplaren (c) cj) 
vond ik in Sefwi Asempanaye, waar ze 
zaten te kwaken op takken van bomen 
2 tot 2.5 m hoven bet wateroppervlak 
aan de rand van een overstroomd gras
veldje. In Bobiri Forest Reserve (de 
plaats waar vandaan de eerst beschreven 
exemplaren afkomstig waren) bleek deze 
soort op bepaalde plaatsen zelfs zeer 
talrijk te zijn. Het betrof bier poelen in 
dicht bos, waarin weinig kruidachtige 
planten stonden, wei verschillende pal
men, ook lagen er omgevallen borneo in. 
Het water was van 40 tot 100 em diep. 
De kikkers zaten bier van 50 tot 250 em 
boven bet water op takkeh en bladeren 
te kwaken. H. bobirensis is een grote 
soort waarvan de s:>s:> opvallen door hun 
grote formaat (tot ± 5 em snuit-anus 
lengte). De huid van deze soort is ruw, 
de kleur van de rug is grijsgroen met 
daarop een donkerder tekening bestaan
de uit drie dwarsbanden en enkele dun
nere lijntjes die deze banden verbinden. 
De onderkant is vuil wit met op de keel 
enkele witte vlekjes. 
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Een opvallende verschijning onder de 
high forest fauna is Chiromamis mfes
cens, een grote vertege nwoordiger van 
de familie Rhacophoridae. Deze soort 
werd op dezelfde plaats verzameld als 
H. bobirensis. Deze dieren zijn vooral 
bekend om hun nesten die bestaan uit 
een massa schuim waarin de eieren zit
ten. De nesten worden afgezet op blade
reo boven water, van 10 tot 250 em er
boven; ze worden gevormd doordat de 
ouderdieren met de achterpoten in het 
legsel trappen, waarbij waarschijnlijk de 
geleiachtige laag random het ei in 
schuim verandert. De buitenste laag van 
dit schuimnest word! aan de. Iucht al 
snel harder dan het inwendige. Bij een 
regenbui lost het schuim op en de zich 
ondertussen ontwikkeld hebbende lar
ven vallen in het eronder liggende water. 
Alhoewel een aantal nesten verzameld 
werd met de bedoeling de ontwikkeling 
van de larven te volgen, is dat nict -ge
lukt door tijdgebrek. 
Gedurende nachtelijke excursies in Bo
biri bleken de poelen die op de wegen 
stonden tamelijk vee! kikkers van het 
genus Ptyclwdena te herbergen. Het ging 
hier om de soort P. longirostris, zoals de 
naam al zegt een dier met een flink 
lange snuit. De achtcrpoten zijn naar 
verhouding veel Ianger dan bij een kik
ker van het geslacht Rnnn met dezelfde 
lichaamslengte, waardoor de dieren wer
kelijk enorme sprongen konden maken. 
Ook was hier Phrynobatrnchus pli
cauts te vihden. Aardige vondsten wer
den ook gedaan in een zeer klein stukje 
grasla nd dat geheel door bos omgeven 
was. In het grasveldje stonden enkele 
palmen met aan de basis flink wat afge
vallen blad. Uit deze bladerhopen klonk 
gekwaak dat veroorzaakt bleek te wor
den door een andere Ptychadena soort , 
P. aequiplicata, waarbij over de rug ceo 
aantal huidplooien in de lengterichting 
loopt. Steeds weer bleek dat de kwaken
de d d bij een hoopje eieren zaten. 
Kennelijk is hicr sprake van een zekcre 
broedzorg. De cicren zijn kogelrond en 
liggen los van elkaar in een ondiep kuil
tje. Uit de struiken random deze pick 
was het geluid van een andere kikker te 

horen, erg duidelijk en hard, maar zeer 
moeilijk te localiseren. Na een uur ver
geefs zocken (met 5 mensen) was het 
nog niet gelukt erachter te komen om 
welk dier het ging. Toen we· de mocd al 
opgegcven hadden en op het punt ston
den wcg te gaan, werd er loch nog een 
ontdekt en korte tijd er na nog eens 
twee. Het blcek Kassina cochranae te zijn, 
een Rhacophoride die wei zeer fraai gete
kend is. De dicre.n hebben een grijzc rug 
waarop ronde tot ovate zwarte vlckkcn. 
De onderkant is geel met zwarte vlek
ken. De liezen en de bovenkant van de 
dijen zijn eveneens gcel. Bij de d 0 is 
de grote kwaakblaas zwart. De !eden 
van het genus Kassina zijn minder aan 
het boomlcven aangcpast dan de andere 
Rhacophoridae, hetgeen o.a. blijkt uit de 
kleine hechtschijfjes aan vingers en tenen. 
In ovcreenstemming hiermee zaten de 
dieren slechts op geringe hoogte boven 
de grond te kwaken, in struiken ± 60 
em boven de grond goed verstopt tussen 
bladeren. · Dat ze zo moeilijk te vinden 
warcn werd vooral veroorzaakt doordat 
ze slechts heel kort kwaken en dan lan
ge tijd stil zijn. 


