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Rcdactic maandblad: H.~!. van Mccuwcn. Roodborststraat 63, l eidcrdorp. 
Lcllcnat.lmini,lr;uic: A.B. van \Vocr~om. Volkcrnkstra:u J9bis, Utrcchr. 
Rcl1:1cl ic mclfcdclingcnblad: M.Th. Mceuwes, Korlc L•• kcn~traa t 3, 2011 ZD H:mrlcm. 

Bij dit blad bchoort hct mcdedelingcnblad X no. 5. 

Herpetologtsche waarnemingen in Ghana III 
Dit artikcl is hct derde van ecn saie arti ke
len o ver amfibiecn en rcpt iclen van Ghana. 
Decl I wcrd gepubliccerd in Lacerta , 37, 
10-11 ; 164-168; decl II in Lacerta, 38, 2, 
10-20. 

DE R E PTI E L EN 
B ij de behandeling van de reptielen zal 
ik de soorten p e r familie behandelcn, 
o mdat hie r een inde ling in savanne fauna 
farmbus h fauna en h igh fo rest fa una niet 
erg d uide lij k is. E r is inderdaad een 
aantal soorten , spec ifiek voor bet 
high fo res t , maar een duidelijke schei
ding tussen savanne en farmbush is mij 
niet opgevalle n , zodat ik deze twee bier 
maar sam en behandel. Hierb ij moet ik 
aan tekenen da t ik m aa r relat icf kort in 
z uiver savannete rrein hcb verzameld en 
het groots te dee! van mijn tijd in fa rm
bush terrcin heb doorgebracht. 

DE HAGEDISSEN 
O ngetwijfeld de m ees t algemene en op
va llcndste hagedis in Ghana is de kolo
nistenagame ( A gama aganw), opvalle nd 
niet ail een d oor h ct aantal, maar ook 
door de fraa ie k le ure n. D e eerste exe m
plaren ziet men a l, als men bet vlieg tuig 
nog na uwclijks verla ten hecft over het 
beton van het p arkeerp la t fo rm rcn nen. 
De o o hebben een rode (i n Accra) to t 
gcle (in Kpa ndu) kop e n cen b lauw li
chaam. De staart vertoont vanaf de basis 
achtereenvolgcns ecn rode. een zwartc e n 
een w itte zone. De 92 zij n wat minder 
bont en z ijn over het algemeen bruin 
met op de ko p groene vlekjes en op het 
lichaam g ro te oranje vlekken. De diere n 
zitte n we rkelijk overal, o p bomen, o p 
betonnen paten, op muren, o p de groud 
in wegbermen, langs de wegen doo r re
genbos, o p ro tsb lokken in savannes, in 



Fig. 1 
Agama 
sankaranica. 
Foto: 
H o o g moe d. 
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steden en in dorpen. Altijd zijn er vele 
. bij elkaar te vinden, waarbij een o de 

opvallendste plaats bezet. Reeds 's och
tends vroeg zijn de dieren aanwezig, ze 
blijven dan tot vlak voor zonsondergang 
aktief. Voor een uitgebreide beschrijving 
van het dagritme moge ik verwijzen naar 
H a r r i s (1964). 
Behalve deze praktisch overal aanwezige 
agame-soort is op sommige plaatsen Aga
ma sankaranica aan te treffen, een soort 
die duidelijk kleiner is dan de kolonisten
agame en die we de naam rugstreepaga
me kunnen geven. Van de kolonistenaga
me is hij zeer snel te onderscheiden door 
de positie van het neusgat. Bij A . a. 
agama ligt dat nl. op de canthus rostralis, 
bij A. sankaranica er onder. De o o van 
A. sankaranica zijn bruin met een oker
gele verticale streep, die op de nek het 
breedst is. Tussen nek en staart bevinden 
zich zes donkerbruine dwarsbanden die 
vaak de vorm van een paar driehoeken 
hebben aangenomen. De keel en buik 
zijn wit, op de keel een aantal blauwc 
strepen en vlekjes, op het achterste deel 
van de keelzak een zwarte vlek. Boven
tippen en de streek rondom het oor zijn 
blauw. De kleur van de keel kan zeer 
snel veranderen van blauw naar praktisch 
wit. De Cj?Cj? van deze soort hebben een 
bruine rug met op de nek een okerkleu
rige vertebrate streep die op de rug grijs 
of zelfs zwart wordt. De flanken zijn 

geel met oranje vlekken die gedeeltelijk 
met elkaar in verbinding staan; zijkanten 
en bovenkant van de kop blauw ; keel en 
buik wit, ongevlekt. De rugstreepagame 
ken ik uit eigen waarnemingen aileen uit 
Kpandu en uit Amedzofe. Uit de litera
tuur blijkt dat deze over heel West Afri
ka verspreide soort ook nog voorkomt in 
Accra, Tamale en Tafo (G r a n d i s o n , 
1968). Het biotoop van deze soort bestaat 
uit rotsachtig terrein met kale graniet
rotsen of platen Ieisteen waar tussenin 
een vegetatie bestaande uit gras, kruiden 
en verspreid staande bomen. Ook aan de 
rand van farmland grenzend aan derge
lijk terrein komt deze soort voor. Vol
gens waarnemingen van S c h i </! t z in 
Nigeria (G r a n d i s o n, 1968) komt 
deze soort voor in farmland, in gras-sa
vanne el\ in tamelijk dicht savanne-bos. 
S c h i f/J t z zag ze nooit in het bos of op 
rotsen. Het eerste geldt ook voor Ghana, 
het tweede zeker niet (verg. ook J a -
g e r, 1979). 
Ze del en hun biotoop met A. a. agama 
en Mabuya quinquetaeniata scharica. Re
gelmatig brandt de uit gras en kruiden 
bestaande vegetatie af, de bomen hebben 
geen last van de branden. De dieren 
zonnen zich op !age, platte rotsen of ge
woon op de grond. Het Iaatste vooral 
vaak langs wegbermen van onverharde 
wegen. Een belangrijk verschil met de 
kolonistenagame is dat deze soort niet in 



Fig.2 
A. a. agama. 
Foto: 
H o o g mo e d. 
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groepen voorkomt, maar solitair leeft, 
bovendien is hij nooit in menselijke ne
derzettingen aan te treffen, maar aileen 
in het vrije veld. De kolonistenagame is 
juist in menselijke nederzettingen vee[ 
talrijker dan in het vrije veld. Een ander 
belangrijk verschil tussen beide soorten 
wordt gevormd door de ondergrond. Ter
wijl A. sankaranica zich aileen op de 
grond ophoudt, nooit over grote afstan
den klimt, houdt A. a. agama zich zowel 
op de grond als op verticale vlakken 
(bomen, muren, grotere rotspartijen) op 
en is op vele plaatsen vnl. op verticale 
vlakken te vinden. 

DE SKINKEN 
Andere hagedissen die alom tegenwoor
dig zijn, zijn de skinken. Ze varieren van 
de grote Mocl!lus femandi en Mabuya 
perrotetii tot de kleine Panaspis brevi
ceps togoense. Ik wil beginnen met de 
verschillende Mabuya soorten omdat ik 
daar de meeste waarnemingen aan heb 
kunnen doen. 
Allereerst Mabuya biittneri, een tamelijk 
kleine soort, met een bruine rug en een 

lichtere buik, opvallend door de enorme 
staart die tot ± 3 X de snuit-anus leng
te kan zijn. Deze soort heb ik niet zelf 
gevangen, maar W. F. Roden burg 
wist op het terrein van het Bishop Her
man College te Kpandu een exemplaar 
van deze soort te bemachtigen op een 
stuk land met rotsblokken en lage struik
jes. B. H u g h e s van het Zoology De
partment van de University of Ghana 
vertelde me dat tijdens het onderzoek 
van het gebied dat door het Volta stuw
meer overstroomd zou worden, op een 
van de reeds door het water gei'soleerde 
heuvels (Ahamameti, Afram plains) een 
aantal exemplaren van deze soort was 
verzameld. Andere vindplaatsen van deze 
soort in Ghana ken ik niet. Uit Ivoorkust 
is deze soort bekend als savannebewoner. 
B arb au It (1971) geeft een uitvoerige 
beschrijving van het jaarritme van deze 
dieren. Uit zijn onderzoek blijkt o.a. dat 
de hele populatie in Lamto ieder jaar uit
sterft door de savannebranden. Aileen 
de in de grond begraven eieren overleven 
de branden en leveren aan het begin van 
het regenseizoen de jonge dieren die de 
populatie weer op moeten bouwen. Uit 
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bet onderzoek van B a r b a u 1 t blijkt 
dat er in februari geen exemplaren aan
wezig zijn, in maart zijn er een stuk of 
7 per hectare, in mei zijn dat er 45. 
Daarna neemt bet aantal snel af. 
Een skink die ik zelf vaak kon verzame
len, was Mabuya quinquetaeniata scha
rica. (H o o g m o e d, 1974). Ik ben 
deze soort zowel tegengekomen in 
bet savanneterrein bij de Shai 
Hills, als in tuinen in Kpandu. In de om
geving van de Shai Hills bewoonde deze 
soort grate rotsblokken op heuveltjes. Bij 
gevaar verschuilen de dieren zich in sple
ten in bet gesteente of tussen de begroei
ing aan de voet van de rotsen. In Kpan
du waren de dieren veelvuldig aan te 
treffen op de randen van betonnen goten 
die voor de ontwatering van bet terrein 
moesten zorgen. 
Bovendien vond ik bet dier daar ta
melijk talrijk op een 'kopje' (fig 4), 
een heuveltje vnl. bestaande uit kale, af
geronde graniet-rotsen met daartussenin 
stroken gras en kruiden. Hier en daar 
staan ook borneo. Om dit 'kopje' been 
lag farmland vnl. beplant met cassave. 
Uit de aanwezige brandsporen viet af te 
teiden dat bet terrein regetmatig afge
brand werd. Ook bier waren de dieren 
aileen op de rotsen te vinden die ze 
slechts verlieten als ze erg hard achterna 
gezeten werden. Volgens D u n g e r 
(1972) leeft deze soort in Nigeria op pre
cies dezelfde plaatsen ats waar ik hem in 
Ghana vond. Uit de gegevens van 
S c h m i d t (1919) blijkt dat dcze soort, 
althans in de Congo (tegenwoordig Za'ire) 
ook voorkomt op muren en daken van 
huizen, op bruggen en op oliepatmen. 
Het is duidelijk een savanne soort die in 
heel Afrika ten zuiden van de Sahara 
voorkomt en via bet Nijldal de Middel
landse Zee heeft bereikt. Bij deze soort 
zijn de 2 2 en jongen zeer opvallend ge
tekend, ze zijn zwart met vijf cremekleu
rige lengtestrepen van kop tot staart. Het 
zwart verandert op de staart in btauw, 
terwijl de lichtere lengtestrepen licht
blauw worden, hetgeen er in resulteert dat 
het puntje van de staart egaal btauw is. 
De hele onderkant is wit. De meeste vol
wassen o o zien er geheel anders uit, ze 
zijn nl. bruin. Op de rug zijn nog twee 
brede roodbruine banden en een smallere 

lichtbruine vertebraal-streep te onder
scheiden. De flanken zijn grijsbruin; in 
de oksels en op de grens van flank en 
buik is dat veranderd in grijs. De zijkant 
van kop en hals zijn zwart met daarin 
witte tot lichtblauwc vlekken die een 
lengterij vormen. De buik is wit, de on
derkant van de staart is geel. De keel 
kan wit zijn met enkele zwarte vlekjes, 
terwijl de kin dan wit is. Het is echter 
ook mogelijk dat kin en keel in hun ge
heel gitzwart zijn. Vermoedelijk hangt dit 
samen met de leeftijd en neemt in de 
loop der tijd bet zwart toe. 
Volgens Dung e r (1972) eten deze die
reo regenwormen, allerlei insekten en 
ook hagedisjes. Zelf heb ik nog niet kun
nen nagaan wat deze dieren eten. Deze 
skink is de hele dag aktief en voor zover 
ik heb kunnen nagaan, Ieven ze min of 
meer sociaal, waarbij 1 o, 1 2 en ver
schillende jonge dieren in eenzelfde ter
ritorium Ieven, soms direkt naast elkaar. 
Niet minder algemeen dan M. quinque
taeniata scharica was M. perrotetii, de 
zgn. 'orange flanked skink', een grote 
stevig gebouwde soort, bruin van hoven 
met vage lichtere dorsolatcrale strepen. 
Deze soort kan ± 40 em lang worden, 
waarvan dan 22 em door de staart wordt 
ingenomen. Zoats de naam reeds zegt, 
kan deze soort oranje flanken hebben, 
maar dat was zeker niet bij aile exem
plaren bet geval. Wet bij aile exemplaren 
aanwezig zijn de witte vlekjes op de flan
ken. De bruine rugschubben zijn soms 
omgeven door een zwart randje, waar
door op de rug een fraai patroon ontstaat. 
Ook dit is weer een typische savannebe
woner die zich ophoudt op de grond, 
tussen tamelijk hoog gras. Oat kan in 
droog terrein zijn, maar ook in terrein 
dat af en toe onder water staat. Tussen 
Gbefi en Kpandq vond ik althans P.en 
exemplaar van deze soort in een droog
staand moeras. Zeer tatrijk was deze 
soort op het terrein van het Bishop Her
man College in Kpandu, waar ik mijn 
basis had. De dieren waren bier vooral 
te vinden op en bij lage betonnen muur
tjes die omgeven waren door een lage 
onkruidvegetatie. Het betrof bier vnl. 
jonge en halfwasdieren, de volwassen ex
emptaren waren meer te vinden tussen 
bet hoge gras en onder heggen. Uit de 



Fig.3 
Mabuya affinis 
(vroeger: 
blandingii). 
Foto: 
H o o g moe d. 
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waarnemingen van D u n g _e r (1972) 
blijkt dat deze soort in Nigeria een zelfde 
soort biotoop bewoont als in Ghana. 
Volgcns Schmidt (1919) eet M. per
rotetii kcvcrs, sprinkhancn en termieten. 
Zelf worden dcze skinken gegeten door 
slangen o.a. Meh elya crossi (Dung e r, 
1972) en Psammophis phil/ipsi. 
Ongctwijfcld de meest algemene skink in 
Ghana is M. a/finis (vroeger blcmdingii) 
(H o o g m o e d, 1974), een kleincrc 
soort die een lichaamslengte van 7,5 em 
bereikt en met staart mee zo'n 22 em 
lang wordt. Het dier is zeer variabel wat 
betreft z'n patroon, maar de meeste die
ren hebben een opvallende witte streep 
van de bovenlip via het oor tot in de lie
zen Aan de bovenzijde wordt deze streep 
begrensd door een brede zwarte band op 
de flanken. De rug is bruin met daarop 
vier (of geen) 1engterijen van donkerbrui
ne v1ekjes die vaak twee series van twee 
vormen. De onderzijde is ongev1ekt en 
kan helemaal wit zijn, ook is het moge
lijk dat de keel wit en de buik geel is. 
Er zijn echter ook nogal wat dieren die 
een hiervan afwijkend patroon hebben. 
Zo ontbreekt de Iichte streep op de flan
ken nogal eens, op sommige plaatsen, 
zoals in Kpandu komen beide types naast 
elkaar voor, op andere plaatsen, zoals in 
Lolobi en in Avenui Awudome schijnen 
aile diercn de streep tc missen. Soms 
hadden de c3 c3 een fraai oranje kin en 

wangen. Deze soort lijkt veel op M. per
rotetii, vooral de dieren die de Iichte 
flankstreep missen, maar ze zijn er ge
makkelijk van te onderschciden op grond 
van beschubbingskenmerken (H o o g
m o e d, 1974). Bij M. perrotetii 
vormen de prefrontalia een grens 
waardoor frontale en internasale van el
kaar gescheiden zijn, bij M. a/finis 
is het mecstal net andersom en worden 
de beide prefrontalia van elkaar geschei
den doordat het frontale een grens vormt 
met het internasale. Yerder bezit M. 
a/finis een enkel paar brede nuchalia 
terwijl zich hier bij M. perrotetii een aan
tal enigszins grotere schubben bevindt. 
M . a/finis is zowel te vinden in tuinen 
en grasvelden als in cacaobos en savan
neterrein. Behalve waar hij voorkomt bij 
huizen is deze soort meestal in de omge
ving van water aan te treffen. In het 
cacaobos houden de dieren zich op bij 
de plankwortels van de. schaduwbomen, 
maar ook op de bosgrond tussen afge
vallen bladeren. M e r t e n s ( 1938) 
vond deze soort in Kamcroen op dezelf
de plaatsen als waar ik hem in Ghana 
vond. Dezelfde auteur zag deze soort 
vaak 3-5 m boven de grond op bomen 
zitten. D u n g e r (1972) beschouwt dezc 
soort als bossoort die hij in dicht bos tus
sen afgevallen bladeren zag !open maar 
nooit op bomen zag klimmen. lndien 
D u n g e r met 'thick forest' regenbos 



Fig. 4 
'Kopjc' in Kpan
du , biotoop van 
A. a. agama, 
A. sankaranica 
en 1\Jabuya 
quinquetaeniata 
scharica. 
Foto: 
H o o g moe d. 
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bedoelt, dan is de oecologische amplitude 
van dezc soon wei zccr groot en reikt 
van savanne via cacaobos tot regenbos. 
Hieruit blijkt dan wei dat men met het 
trekken van conclusies betreffende het 
biotoop zeer voorzicht ig moeten zijn. 
Vaak werd deze soon 's avonds gevon
den tijdens het verzamelen van kikkers. 
De hagedissen lagen dan op dunne takjes, 
op rietstengcls of op varenbladen enkele 
em boven het water te slapen. Ook M e r
t e n s ( 1938) vermeldt een geval waarbij 
een exemplaar slapend op een pol gras 
vlakbij een beekje werd gevonden. Het 
voedsel van dcze soort bestaat vogens 
S c h m i d t ( 1919) uit sprinkhanen, kak
kerlakkcn, krekcls, kevers en rupsen. 
S j o s t e d t (1897) vermcldt dat deze 

soort trekmieren in grote hoeveelheden 
eet, L o v e r i d g e ( 1938) vond in de 
maag van een ~ uit Liberia drie volwas
sen 'grass-frogs', vermoedelijk Hypero/ius 
conco/or. De laatsgenoemde auteur trof 
in de maag van een vijlslang (Mehelya 
poensis) cen jong exemplaar van deze 
skink aan. Vee! minder algemeen dan 
de vorige soort is M. m . maculilabris 
( H o o g m o e d, 1974), de zgn. 
' white-lipped skink '. Gedurende mijn ver
blijf van 3 maanden heb ik slechts een 
zevental exemplaren verzameld. Zes van 
deze dieren werden in of bij huizen ver
zamcld, ecn in een cacaobos, zodat ik 
van het biotoop van deze soon uit eigen 
crvaring zeer weinig weet. D u n g e r 
(1972) nam dezc skink in Nigeria vaak 
waar in de omgeving van bruggen, maar 
ook op zandige plaatsen. M e r t e n s 
(1938) zegt dat hij deze soort in Kame
roen nooit in het bos vond, maar vooral 
langs wegrandcn en bij huizen. 
S c h m i d t ( 1919) spreekt in een bij
schrift bij een verspreidingskaartje daar
cntcgcn hct vcrmoeden uit dat het ccn 
bossoort is, maar even vcrderop citeert 
hij cen s tukjc uit de notities van H. 
L a n g (die het materiaal waarmec 
S c h m i d t wcrktc verzamclde) waaruit 
weer blijkt dat dezc soort zowe1 in het 
bos als op de savanne, bij huizen van Eu
ropeanen en bij hutten van inlanders 
voorkomt. Bovendien voegt Lang er 
nog aan toe dat deze soort gccn typische 
bewoner van het primaire bos is, maar 
vee! meer van menselijke nederzettingen. 
Kortom er bestaat nogal wat verwarring 
over het biotoop van deze soort. Het 
voedsel bestaat volgens S c h m i d t 
( 19.19) uit kleine slakjes, spinnen, sprink
hanen, kakkerlakken, termieten, kevers en 
vliegen. Deze soort is ongeveer zo groot 
als M. a/finis. De rug is bruin met 
een enigszins lichtere dorsolaterale streep. 
De flanken zijn donkerbruin. De boven
lippen zijn wit en vandaar loopt een witte 
streep onder het oor langs naar de basis 
van de voorpoten, waar hij ophoudt. De 
onderkant is ongevlekt en wit. Van M . 
quinquetaeniata scharica, M . perrotetii 
en M. a/finis is deze soort gemakke-
1ijk te onderscheiden door het bezit van 
5-7 kielen op iedere rugschub, terwijl dat 
er bij de andere soorten maar 3 zijn. 



Fig. 5 
Mabuya 
quinquetaeniata 
scllarica. 
Foto: 
H o o g moe d. 

Fig. 6 
Mabuya 
albilabris. 
Foto: 
H o o g moe d. 

Fig. 7 
Mabuya 
polytropis 
paucisquamata. 
Foto: 
H o o g m o c d. 
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Ecn uitzondering vormen de jonge cxem
plaen die ook maar 3 kielen op de rug
schubben hebben. Ze zijn van M. q. 
sc/wrica te onderscheidcn op grond van 
het bezit van een paar nuchalia en van 
M. a/finis door de kleur van de rand 
van de oogleden. Bij M. a/finis zijn 
de randen van zowel onderstc als hoven
sic ooglid helemaal wit, bij M. m. macu
li/abris a ileen de rand van het bovcnste 
ooglid en van het onderstc ooglid aileen 
de rand bij de ooghockcn, het midden
stuk is donker. Behalvc al deze savanne
bewonende en ubiquiste soorten zijn er 
ccn twcctal soorten Mabuya die tot het 
wcstclijk regenbos bcperkt zijn. De ecrste 
soort , Mabuya polytropis (H o o g -
m o c d, 1974; 1978) hccft ecn bruine 
rug met vagc, onregelmatigc donker
bruinc dwarsbanden. Op de flanken cen 
bredc donkcrbruine band. De hcle ondcr
z ijde is witachtig met cen grocne glans. 
Hct z ijn tamelijk forse dicren, het groot
ste cxemplaar heeft een snuit-anus leng
te van 85 mm, de staart is 170 mm lang 
Van de volgendc soort is hij te ondcr
schciden doordat de rugschubben 5-7 
kielen dragen , door het geringcre aantal 
dwarsrijen van schubben tussen hct men-

tale en de anus en door het ontbreken 
van een grens tussen de prefrontalen bij 
de mecste exemplaren. Van M. m. macu
lilabris onderscheidt hij zieh door het 
geringere aantal lamellen onder de 4e 
teen en doordat de oogleden geheel witte 
randen hebben. Deze soort heb ik zowel 
aangetroffen in cacaobos als in 'onge
stoord' regenbos waar aileen wat waar
devollc boomsoorten gekapt waren. De 
dieren hielden zich op tussen de plank
wortels van bomen tot op een hoogte van 
4 a 5 m boven de grond. Ook Werden ze 
af en toe aan de basis van de bomen op 
de grond gevonden. 
De tweede soort, M. albilabris, (H o o g
m o e d, 1974) heeft meestal een egaal 
bruinc rug, soms met 2 lengterijen don
kerbruine vlekjes, de flanken zijn danker
bruin, de zijkant van de nek is vanaf de 
lippen tot aan de basis van de voorpoten 
fel geel, maar soms is aileen een fel gele 
vlek vlak achter de voorpoten aanwezig. 
Op de flank kan op de grens met de 
buik cen Iichte streep aanwczig zijn, dui
delijkcr bij 'i?'i? dan bij o o. De onderzijde 
is 6f hclemaal geel-groen, 6f de kin is 
wit met schuine rijen zwarte vlekjes. De 
iris van deze dieren is donkerbruin en het 
oog lijkt zcer groot te zijn. Het grootste 
exemplaar van deze soort hceft een snuit
anus lengte van 65 mm, de staart is, on-

gcrcgenereerd, net iets minder dan 2 X 
zo lang. Een 'i? van 53 mm snuit-anus 
lengte was reeds volwasscn en bevalle 
een legrijp ei. Deze skink is een bewoner 
van de bosgrond in cacaobos waar hij 
zich tussen de afgevallen bladeren op
houdt. lk heb deze soort nooit zien klim
men. Dcze beidc bossoorten waren tot nu 
toe slechts met zckerheid bekend uit het 
Congo-bekken. Dit is de eerste maal dat 
ze zijn aangetroffcn ten wcsten van het 
zgn. 'Dahomey gap', het gebied waar de 
savannegordel de zee bcrcikt. 


