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lacerta 38e jaargang nr. 8, pp. 69-80. 

Rcdactic maandblad: H.M. van Mceuwcn, Roodbo~tstraat 63, Lcidcrdorp. 
Ledenadministratie: A.B. van Woerkom. Volkerakstrant 19bis, Utrecht. 
Redactie mededelingenblad: M.Th. Mceuwcs, Korte Lakenstraat 3, 2011 ZD Haarlem. 

Bij dit blad behoort mededelingenblad X nr. 8. 

De wet BUD: een forumdag 
georganiseerd door de Leidse Werkgroep 
IN LEIDING 
Op zaterdag 23 februari 1980 werd door 
de Leidse werkgroep een forumdag geor
ganiseerd met als onderwerp de wet 
BUD (bedreigde uitheemse diersoorten). 
H et doe! was tweeledig. Ten eerste leek 
het zinvol om doe! en uitvoering van de 
wet BUD in zo groot mogelijke kring te 
verduidel ijken. Het tweede doe! was het 
opwekken van wederzijds begrip tussen 
overheid en particuliere liefhebbers. Dit 
laatste was natuurlijk een logisch verv )Jg 
op het eerste doe!. 
D e indeling van de dag zelf was zo, dat 
de forumleden voor de pauze een inlei
ding hielden. Na de pauze bestond er 
gelegenheid tot het stellen van vragen en 
het voeren van discussie hierover. 

FORUMLEDEN 
De eerste in de rij van inleiders was mr. 
v o n d e r A s s e n, hoofd van de afdc
ling flora en fauna van het ministerie 
van CRM. Hij gaf een historisch over
zicht van natuurbescherming in het a lge
meen en overhetontstaan van de wet BUD. 
Natuurbescherming begint rond 1900 

voor hct eerst actueel te worden. Door 
vermeugmg van natuurgebieden, ex
cessieve jacht, stroperij , overbevissing 
e.d. neemt het aantal met uitsterven bc
dreigde dieren snel toe. De maatregelen 
die in de betreffende Ianden genomen 
kunnen worden zijn ondermeer: het in
stellen van reservaten en het beperken 
van de jacht. 
Wat betreft de bedreiging van diersoor
ten door de handel kunnen de ontvan
gende Ianden ook wat doen. Als uitvloei
sel hiervan is er sinds 16 juli 1977 de wet 
BUD die het bezit van en de handel in 
bedreigde uitheemse diersoorten aan ban
den legt, in werking getreden. De d ieren 
waarop deze wet betrekking heeft, s taan 
op een bijbehorende lijst, d ie door een 
commissie van negen experts is samenge
steld. Momenteel geldt de wet a ileen voor 
levende dieren (binnenkort ook voor dode 
cliere n of herkenbare delen ervan). Con
trole op de naleving van de wet vindt, 
naast de controle door politic en amb
tenaren van CRM, ook plaats door een 
aantal vrijwi lligers (hiervoor komen in de 
toekomst wcllicht ook Lacerta-leden in 
aanmerking). 



Fig. 1 
Lensink en 
von der Assen. 
Foto: 
In den 
Bosch. 
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Het beleid van CRM is crop gericht om 
aantasting van de natuurlijke bestan
den van de betreffende soorten te voor
komen. Dit houdt in dat er voor wild
vangdieren in principe geen ontheffing 
wordt verleend, aileen als het uitdrukke
lijk in het belang van de betreffende 
soort wordt geoordeeld. Het beleid met 
betrekking tot nakweekdieren is soepeler. 
Ontheffing kan worden verleend aan men
sen die een zekere deskundigheid met de be
trokken soort (of vergelijkbare soorten) 
kan aantonen; verder moet de aanvrager 
beschikken over een goed onderkomen. 
Na twee jaar ervaring met deze wet kan 
worden vastgesteld dat het de goede kant 
opgaat. Helaas blijkt er wat betreft de 
handel een verschuiving te zijn naar Bel
gie en Duitsland. De verwachting is dat 
dit binnenkort beter zal worden als aile 
betrokken Ianden de conventie van Was
hington hebben geratificeerd (zie ook 
verderop). 
Lacerta, als vereniging van beestjeshou
ders, zal zich uiteraard aan de regels 
moeten houden. Gelukkig constateert 
CRM een verandering van mentaliteit. 
Bescherming als een van de doelstellin
gen van de vereniging krijgt gelukkig 

steeds meer nadruk, alsmede de toename 
van het aantal geslaagde kweken. De rol 
van 'Lacerta' zal in de toekomst er onder 
andere uit kunnen bestaan mee te wer
ken aan het terugdringen van de malafi
de handel, het eventueel van advies die
nen bij specifieke problemen en het ver
schaffen van gegevens over amphibieen 
en reptielen in het algemeen. 

Als tweede spreker kwam dr. H o o g
m o e d, conservator van de afdeling 
Reptilia en Amphibia van het Rijksmu
seum van Natuurlijke Historic te Lei
den aan het woord. Hij maakte duide
lijk hoe de bij de wet BUD behorende 
lijsten met bedreigde dieren tot stand 
kwamen. Sinds 1968 worden er Iijsten 
met bedreigde dieren samengesteld, de 
Red Data Books. Dit gebeurt onder aus
picien van de IUCN (International Union 
for the Conservation of Nature and Na
tural Resources). In 1970 verscheen het 
deel Reptilia & Amphibia. Hierin wor
den 34 (onder)soorten Amphibia en 152 
(onder)soorten Reptilia genoemd. Een 
volgende belangrijke stap was in begin 
1973 een bijeenkomst in Washington. 
Door 57 Ianden werd gepraat over na
tuurbescherming, hetgeen resulteerde in 
de conventie van Washington. Deze con
ventie, die de in- en uitvoer van bedreig
de dieren regelt, is al door meer dan 50 
Ianden geratificeerd. Helaas hebben de 
Benelux-Ianden dit nog niet gedaan. 
Op nationaal niveau werd er vanaf 1972 
gewerkt aan de huidige wet BUD. Eind 
1975 begon een commissie van deskun
digen met het opstellen van lijsten van 
bedreigde diersoorten. De volgende 6 cri
teria werden gevolgd om een soort op de 
Iijst te zetten. 
1. Het v66rkomen op aanhangsel I of II 

van de Washington conventie (is niet 
volledig gevolgd) 

2. Het v66rkomen in Red Data Books. 
3. Andere recente informatie (literatuur, 

eigen waarnemingen e.d.) 
4. Het look-alike principe. (soorten die 

niet zeldzaam zijn maar erg veel lijken 
op bedreigde soorten) 

5. Als te verwachten was dat een soort 
na ingang van de wet in de handel de 
plaats van een beschermde soort zou 



Fig. 2 
Het forum. 
Van links naar 
rechts: Lcnsink, 
Brongcrsma, 
von dcr Assen, 
Hoogmoed, 
de Boo, 
Blaauw (niet 
zichtbaar), 
Gclrcuer. 
Foto: 
In den 
Bosch. 
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overnemen dan werd ook deze, nog 
niet bedreigde soort opgenornen. 

6. Soorten die in hun land van herkornst 
bescherrnd werden, werden ook vaak 
opgenomen. 

De zo vcrkregen lijstcn werden op ecn 
hoorzi tting in 1976 openbaar gemaakt. 
Na een aan tal hieruit rcsultcrende veran
deringen te hebben aangebracht, werden 
de nu definitieve tijstcn gevoegd bij de 
huidige wet BUD. 
Hoewel deze wet, evenals de conventic 
van Washington slechts de resultaten van 
rnenselijk falen elders helpt op te vangen, 
is he t ons enige redelijke alternatief. Bij 
natuurbescherming aan de basis (bio
toopverwoesting) kunnen wij natuurlijk 
wei van advies dienen en bij de verweze
lijking onze hulp bieden. 
Een ander triest feit mag hier zeker )l iet 
onvermeld blijven. De verliezen aan die
ren bij de opslag bij de groothandel in 
het land van herkomst en tijdens het 
transport hier naar toe zijn bijzonder 
groat. Hoewel cijfermateriaal zeer 
sehaars is, moeten we het aantal dieren 
dat ten gevolge · van opslag en vervoer 
overlijdt op 70 tot 90% van het oor
spronkelijk aanta l gevangen dieren schat-

ten. Voor bedreigde soorten is dit na
tuurlijk een extra bedreiging. Gehoopt 
wordt door de handel in deze soorten te 
verbieden, de druk op de natuurlijke po
pulatie te verminderen. 
De voor een aantal reptielen een grate 
bedreiging vormende handel in huiden, 
wordt ook bij de wet BUD geregeld. H e
laas is dit stukje van de wet nog in be
handeling bij de adviescommissie. Ver
wacht wordt echter dat ook dit binnen
kort tot het verleden behoort. 

De volgende spreker, prof. d r. B r o n
g e r s m a, emeritus hoogleraar-directeur 
van het Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie te Leiden, kijkt weer op een 
heel andere wijze tegen de problematiek 
van natuurbescherming aan. 
Er kan geen twijfcl over bestaan dat na
tuurbescherming noodzakelijk is. Ander
zijds is het zo dat dit niet moet resulte
ren in het blindelings uitvoeren van de 
wetten. Het is voor goed (systematisch) 
biologisch onderzoek nodig om te be
schikken over dierlijk materiaal. Aange
zien dergelijk onderzoek noodzakelijk is 
om meer te leren over bedreigde dieren 
en dus zinvol is voor het beter bescher-
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men van de betrokken soorten, zou daar 
bij de wetgeving ook op gelet moeten 
worden. 
Verder zijn veel soorten, voornamelijk 
in arme derde wereldlanden, bedreigd 
doordat de plaatselijke bevolking ze eet. 
Dit kan je ze amper kwalijk nemen. Het 
is op zich ook helemaal niet slecht om 
die diersoorten op goede wijze te exploi
teren zoals nu al gebeurt met enkele 
soorten zeeschildpadden. 
Het in gevangenschap nakweken van be
dreigde dieren zou bevorderd moeten 
worden. Dit is natuurlijk van belang om
dat bet een bijdrage Ievert aan de ken
nis over de betrokken diersoort. Boven
dien is bet genetisch zeer interessant. 
Hiernaast vermindert door nakweken de 
druk op de natuurlijke populaties. 
Het valt te verwachten dat de problemen 
met de controle nog groter worden als 
binnenkort ook dode dieren en dierlijke 
producten onder de wet gaan vallen. Er 
moet ook verschil worden gemaakt tus
sen wildvang en nakweekdieren. Dieren 
die speciaal gekweekt worden om als 
dierlijk product hun Ieven te be(Hndigen 
(schildpadden- en krokodillenfarms) zou
den buiten de wet moeten vallen. 

Om de wet van de kant van een beroeps
dierenhouder te bclichten was de vierde 
spreker dr. L e n s i n k, directeur van 
de Amsterdamse dierentuin Artis. 
In de afgelopen tien jaar is er bijzonder 
veel veranderd in de dierentuinwereld. 
Een dierentuin was vroeger voornamelijk 
een zo uitgebreid mogelijke verzameling 
diercn en de taak van ecn dierentuin was 
voornamelijk bet voorlichten van bet 
grote publiek dat een inzicht kon krijgen 
in de grote diversiteit binnen bet dieren
rijk. Tegenwoordig is de vcrzamelwoede 
van dierentuinen grotendeels verdwenen. 
Het wordt momenteel belangrijker geacht 
om grotere (fok)groepen van relatief wei
nig soorten te hebben in plaats van zo 
veel mogelijk soorten die aileen of paars
gewijs tentoongesteld worden. 
Was de dierentuin een aar!al jaren gele
den nog een grootafnemer van de die
renhandelaar, zo is dat tegenwoordig heel 
anders. De veranderingen die binnen het 
dierenbestand van een Nederlandse die-

rentuin noodzakelijk zijn, worden zoveel 
mogelijk door ruiling met andere dieren
tuinen tot stand gebracht. 
Een andere taak die een dierentuin 
meestal ongewild op zich neemt is de 
opvang van dieren die particulieren kwijt 
willen. Hoewel een dierentuin natuurlijk 
wel beschikt over professionele dieren
verzorgers is er meestal een groot gebrek 
aan ruimte om de dieren onder te bren
gen. Wegens de wet BUD in beslag ge
nomen dieren worden meestal in dieren
tuinen ondergebracht. Tot nu toe zijn de 
aantallen in beslag genomen dieren bin
nen de perken gebleven. Zou dit veran
deren (wat niet te hopen is) dan zouden 
de dierentuinen in moeilijkheden komen 
en zou er gezocht moeten worden naar 
andere opvangmogelijkheden. 
Wat betreft de wet BUD moet een die
rentuin in principe aan de zelfde eisen 
voldoen als elke particulier. 
Afsluitend valt te zeggen dat de taken 
van een dierentuin duidelijk aan bet ver
schuiven zijn. De voortplanting van be
dreigde diersoorten in gevangenschap zal 
erg belangrijk worden. 

De voorzitter van Lacerta, dr. B 1 a au w, 
bespreekt de gevolgen van de wet voor 
de amatcurherpetologen. Tevens filoso
feert hij over een goede samenwerking 
met CRM. 
Als dierenliefhebber zou je erg graag wat 
doen aan de verwoestingen die aan de 
natuur in bet buitenland worden toege
bracht. Helaas kunnen we pas aan de 
Nederlandse grens handelend optreden. 
Dat wil dus zeggen dat we bier in Ne
derland aileen wat aan de handel kun
nen doen. De handel helemaal verbieden 
zou een weinig positieve maatregel zijn. 
Handel heeft altijd twee kanten. Wat 
biedt de handel aan en wat vraagt de 
klant? Als afnemers kunnen we natuur
lijk wat aan de "vraag" doen. Dit vereist 
een mentaliteitsverandering die gelukkig 
de laatste jaren aardig op gang aan bet 
komen is. Een andere mogelijkheid om 
wat aan de vraag te doen, is kweken. Dit 
is uiteindelijk bet beste wapen in· de 
strijd tegen de handel in exotiscbe dieren. 
Helaas zijn we voorlopig nog niet zo ver. 
Wei zal bet in de toekomst een belang-
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rijke taak van Lacertaleden worden om 
via kweken een, zij bet indirecte, bijdrage 
te leveren aan de bescherming van de 
natuur. Verder kunnen ook terrarium
waarnemingen in bet algemeen bijdragen 
tot de kennis van de verschillende dieren. 
Sinds bet bestaan van de wet BUD is 
bet contact met CRM niet altijd optimaal 
geweest. Gelukkig is er de Iaatste tijd 
een verbetering merkbaar. Het streven 
om via een invoerverbod dieren te be
schermen is goed en zou ook vanuit de 
vereniging ondersteund moeten worden. 
Dit kan bijvoorbeeld door de handel in 
de gaten te houden en overtredingen te 
melden. Aan de andere kant is bet zo 
dat de bijdrage die Lacerta in de vorm van 
nakweekdieren Ievert dan ook niet door de 
overheid bemoeilijkt zou moeten worden. 
Samenvattend kan worden gezegd dat 
zowel CRM als Lacerta gebaat zijn bij 
een goede samenwerking. Voor Lacerta 
zou dit neerkomen op de volgende pun
ten. Ten eerste advies; ten tweede con
trole ( controle op handel, niet tussen 
leden onderling omdat dat de sfeer bin
nen de vereniging zou aantasten); ten 
derde asiel (binnen Lacerta zullen in 
voorkomende gevallen waarschijnlijk be
tere opvangmogelijkheden zijn dan in 
dierentuinen). 

Als laatste kwam voor de pauze de beer 
G e t r e u e r aan bet woord. Deze om 
zijn kweek met Python molurus en zijn 
strubbelingen met CRM bekende terra
riumhouder vertelt bier wat over. 
De meeste terrariumhouders beginnen 
hun Iiefhebberij met bet vrij willekeurig 
verzamelen van terrariumdieren. Het me
rendeel zal echter na enige tijd de nood
zaak van specialisatie inzien. Het uitein
delijke doel zal zijn de gehouden dieren 
na te kweken. Als dit dan na veel moeite 
gelukt is, is bet jammer als er daama 
moeilijkheden met de verspreiding van 
de nakweekdieren ontstaan. De indruk 
ontstond dan ook dat CRM bet belang 
van de wet BUD Iiet prevaleren hoven 
de nakweekdieren. Oat dit nooit de be
doeling van de wet kan zijn, is duidelijk. 
Gelukkig is er de laatste tijd een versoe
peling in bet beleid van CRM te bespeu
ren. Gehoopt mag worden dat deze ten-

dens van samenwerking in plaats van te
werking zich zal voortzetten. Hiermee 
wordt tevens bet dossier G e t r e u e r 
versus CRM voor gesloten verklaard en 
een eerste stap op bet nieuwe pad van 
samenwerken gezet. 

DISCUSSIE 
Na de pauze werd bet eerste deel van de 
discussie gevoerd rond de vraag wat er 
met de in beslag genomen dieren ge
beurt? 
Het meest voor de hand liggend zou zijn 
de dieren naar hun geboorteland terug 
te sturen. Oat dit zelden of nooit gebeurt, 
heeft de volgende oorzaken. Ten eerste 
is bet meestal onmogelijk om de precieze 
vangplaats vast te stellen (een belangrijke 
voorwaarde om de dieren terug te zetten: 
wegens bet gevaar van faunavervalsing). 
Als aan deze eerste voorwaarden voldaan 
is en er dieren teruggestuurd worden, zal 
deze aktie een goede begeleiding moeten 
worden meegegeven. Het zonder meer 
terug sturen is zinloos omdat de kans 
dat ze meteen naar een ander land ver
der verkocht worden veel groter is dan 
dat ze weer worden vrijgelaten. 
Het alternatief is dan dat er wordt ge
zocht naar een onderkomen bier of in 
bet buitenland. (bet afmaken van de die
ren is i.n bet kader van de wet BUD niet 
acceptabel). Dit komt er over bet alge
meen op neer dat de dieren in een die
rentuin worden ondergebracht. Ook dit 
is slechts mogelijk zo lang bet om 
beperkte aantallen dieren gaat. (Wat 
Reptilia en Amphibia betreft krijgt een 
dierentuin als Artis per jaar minder dan 
20 dieren binnen). Zou bet echter, wat 
niet te hopen is, v66rkomen dat er enke
le honderden dieren in een keer in be
slag werden genomen dan zou de situatie 
zeer moeilijk worden. Voor die situatie 
is geen pasklare oplossing voorhanden. 
Volgens een van de aanwezigen was bet 
al eens voorgekomen dat een aantal die
ren illegaal naar Duitsland was doorge
voerd. Dit is zowel volgens de Neder
landse als volgens de Duitse wetgeving 
een overtreding! 
Om voor dergelijke gevallen een asiel 
op te richten werd niet gezien als een 
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reele oplossing. Een asiel zou voor par
ticulieren veel te duur zijn en bovendien 
zou bet, als de wet beter gaat werken, 
overbodig worden. (maar wei geld blij
ven kosten). 
Een laatste oplossing voor dergelijke ge
vallen die te berde werd gebracht was 
bet verdelen tussen ervaren liefhebbers. 
Het probleem wordt dan wie er bepaalt, 
wie geschikt is voor zo'n opvang. We 
kunnen aileen maar hopen dat dergelijke 
gevallen in de toekomst niet voorkomen. 
Een volgend belangrijk punt was de 
vraag hoe bet nu precies zit met BUD 
dieren in particulier bezit? 
In de eerste drie maanden na bet ingaan 
van de wet bestond er een mogelijkheid 
om dieren die men al in bezit had bij 
CRM aan te geven. Van deze aangifte is 
geen bevestiging terug gestuurd. Voor 
diegenen die toendertijd geen aangifte 
hebben gedaan zal in voorkomende ge
vallen gelden dat ze moeten bewijzen dat 
ze de betreffende dieren reeds voor de 
in werking treding van de wet in bezit 
hadden. Als mogelijkheden om dit te 
doen, denkt men bij CRM aan bet tonen 
van oude aankoopbonnen en getuigen
verklaringen. 
Bij in gevangenschap gekweekte dieren 
is de regeling iets anders. De eigenaar 
van de ouderdieren moet zo snel moge
Iijk een ontheffing aanvragen voor de 
nakweek. Zo mogelijk al voordat ze cr 
zijn (men denke hierbij aan een slang 
die eieren uitbroedt). U kunt ontheffing 
aanvragen voor het houden, maar ook 
voor het verkopcn van de nakweek 
(wordt meestal tegclijk gcdaan). 
Als U de nakwcek wilt verkopcn, moet 
ook de afnemer een ontheffing bij CRM 
aanvragen. Hij krijgt die als hij kan aan
tonen over genocg ervaring te beschik
ken om de betreffende dieren te houden; 
tevens moet duidelijk zijn dat de dieren 
goed gchuisvcst. worden. De eigenlijkc 
overdracht van de dieren kan pas plaats
vinden als zowel de koper als de verko
per hun ontheffing in bezit hebben. 
De controle op de wet BUD was een 
ander punt van discussie. Hoewel de 
meest rechtstreekse controle natuurlijk 
in het land van herkomst zou moeten 
gebeuren, lijkt dit geen taak voor de Ne-

derlandse overheid. Helaas heeft CRM 
slechts de beschikking over een tweetal 
inspecteurs en een beperkt aantal vrij
willige controleurs. Dit geeft, zeker met 
bet grote aantal dierentransporten dat 
momenteel Nederland nog binnenkomt, 
grote problemen met de controle. De 
controle waar Lacerta als vereniging mee 
te maken heeft, is de controle achteraf. 
Deze ·controle op de handel is, hoewel 
niet prettig, helaas nog steeds nodig. 
De toekomst ziet er gezien vanuit bet 
standpunt van de bedreigde dieren, posi
tief uit. Steeds meer Ianden zullen de 
conventie van Washington ratificeren. 
Als Nederland dit binnenkort ook doet, 
zal ook de lijst van de wet BUD iets 
worden uitgebreid. 

Dit verslag beoogt een globale samen
vatting te geven van de punten die in 
de discussie aan de orde zijn gekomen. 
In ieder geval is het duidelijk geworden, 
dat er van vele kanten de bereidheid 
bestaat, zich in te zetten voor een zo 
goed mogelijke uitvoering van de wet op 
de BUD. Veel van de problemen die zich 
totnutoe voordeden, zijn terug te voeren 
op aanloopmoeilijkheden. 
Ook is gebleken, dat er voor onze vereni
ging en haar leden een taak ligt bij de 
uitvoering van deze wet, een taak waar
van de inhoud in de komende jaren ge
stalte moet krijgen. In ieder geval zal een 
deel van deze taak inhouden, de kritische 
begeleiding van de overheid bij de tot
standbrenging en uitvoering van deze wet. 
Een discussie hierover in deze kolom
men zien we met enthousiasme tegemoet. 

SUMMARY 
The effects and practical consequences 
of the Law on Endangered Foreign Ani
mals (Dutch: Wet BUD) were discussed 
on a forum. meeting. In the forum par
ticipated a representant of the ministry, 
professional herpetologists, a zoo-direc
tor, the president of the Dutch Society 
for Herpetology and terrariumkeeping 
and a member of this society. 
Emphasis was laid on the best form of 
cooperation between all people concer
ned. 



M.S. H o o g
m o e d. 
Conservator afd. 
Reptilia en Am
phibia Rijks
museum van 
Natuurlijke 
Historic Leiden. 

Fig. 1 
Chamaeleo 
gracilis. 
Foto: 
}.{ o o g m o e d. 
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Herpetologische waarnemingen in Ghana VI 
DE KAMELEONS 
Ook van de kameleons (famil ie Chamae
leonidae) zijn er maar twee soorten uit 
G hana bckcnd. Zonder twijfel het meest 
algemeen is Chamaeleo g. gracilis, een 
grote (snuit-anus Iengle 18 em, staart
lengte ongeveer evenveel) soort die 
voor zover ik uit de opgaven van Gha
nezen die me dit dier brachten (zelf heb 
ik het maar eenmaal gevangen) in secon
dair bos en in borneo in farmland wordt 
aangetroffc'n. Het enige exemplaar van 
deze soort dat ik zelf ving vond ik 'sa
vonds tijde ns het verzamclen van kikkers 
op een tak van een struik 3 m hoven 
moerassige bosgrond, langs een weg door 
regenbos. Vol gens S c h m i d t ( 1919) is 
het een karakteristiekc vorm van het o
pen landschap, waarme hij vnl. savannes 
bedoelt. D u n g e r (1967a) spreekt dit 
tegen en zcgt dat deze soorl slechts zel
den op savannes voorkomt en althans in 
Zuid-Nigeria een bosvorm is. Mijn erva
ringcn in Ghana schijncn er op te duiden 
dat deze soort noch ecn specifieke savan
ne bewoner is, noch ecn typische bosbe
woner, maar een zeer grote oecologische 

amplitude heeft en eigenlijk aileen in het 
dichte regenbos ontbreekt. Deze soort is 
over het a lgemeen groen in verschiJlende 
gradaties, maa r hij kan zijn kleur veran
dercn tot bijna zwart of bleekgeel, met 
aile mogelijke kombinaties van gee!, 
groen en zwart daartussen. De schubben 
op de flanken z ijn aile ongeveer even 
groot, alhoewel ze de neiging vertonen 
zich naar de buik toe in groepjes te 
rangschikken die door zeer kleine korrel
schubben van elkaar gescheiden z ijn. Van 
kin to t anus en van de nek tot op de 
staa rl loopt een kam gevormd door klei
ne conische schubben. Op de achterkant 
van de kop bevindt zich een vlakke helm 
die aan de achterrand een tweetal kleine 
huidflappen draagt. De bovenkant van 
de kop tussen de twee laterale kammen 
is hoi. Bij de o o bevindt zich aan de 
achterkant van de voet een zgn. tarsale 
spoor. 
De tweede soort kameleon (C. s. senega
lensis) is, te oordelen naar het feit dat ik 
gcen cnkel exemplaar te zien kreeg, min
der algemeen dan de vorige soort, maar 
gehcel betrouwbaar is een dergelijke be-



Fig. 2 
Hemidactylus 
brookii 
angulatus. 
Foto: 
H o o g·m o e d. 
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wering niet, aangezien in Nigeria de zaak 
precies omgekeerd ligt (Dung e r, 
1967a). 
C. s. senega/ensis is duidelijk kleiner 
dan C. g. gracilis en is er van te on
derscheiden door het ontbreken van tar
sale sporen bij de o o, het afwezig zijn 
van huidflapjes aan de achterrand van 
de helm, door het vlak zijn van de kop 
tussen de laterale kammen, en door de 
hogere helm. Ook deze soort is over het 
algemeen groen, maar hij kan zijn kleur 
sterk veranderen, ne t als C. g. gracilis. 
Gegevens uit Nigeria (D un g e r, 1967a) 
en za·ire (S c h m i d t, 1919) wijzen er 
op dat dit een savannesoort is. 
S c h m i d t vermeldt echter wei dat deze 
soort in de savannes vooral in de buurt 
van water te vinden is 

Onder de Ghanezen doet een fraai ver
haal de ronde betreffende de voortplan
ting van kameleons, dat ik de lezer niet 
wil onthouden. "Af en toe schijnt men 
uit het bos een gefluit te horen dat dagen 
achter elkaar kan aanhouden. Dat is dan 
een 9 kamcleon dat zich aan het opbla 
zen is. Houdt het gefluit op dan is de 
kameleon geklapt. De eieren die ze in 

haar lichaam had komen dan vrij en daar 
komen de jongen dan gelijk uit. De jon
gen Ieven daarna een week van het li
chaam van de moeder en gaan daarna 
huns weegs". 
Dit verhaal heeft dus kennelijk betrek
king op ovoviviparie. De moeilijkheid is 
echter dat beide uit Ghana bekende soor
ten eieren leggen, dus daar kan het ver
haal geen betrekking op hebben. Mis
schien is he t verhaal afkomstig uit meer 
oostclijk gelegen streken in West-Afr ika, 
waar wei ovovivipare kameleons voor
komen. Ook met andere negerverha len is 
het meestal zo da t ze door heel West
Afrika (en in Zuid-Amerika, b.v. Suri
name) bekend zijn. 

DE GEKKO'S 
Als laatste groep hagedissen wil ik de 
gekko's (familie Gekkonidae) behande
len. Een soort , nl. H emidactylus brookii 
angulatus, is overal aan te treffen waar 
mcnsen wonen. Het dier houdt zich bij 
voorkeur op in huizen waar hij ' s avonds 
te voorschijn komt om jacht te maken op 
de door het Iicht aangetrokken insekten. 
Ondanks dit nauwe kontakt met mensen 



Fig. 3 
Ancylodactylus 
spinicollis. 
Foto: 
H o o g moe d. 
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zijn de dieren toch erg schuw en wan
neer ze te dicht benaderd worden gaan 
ze er snel vandoor en verdwijnen in hun 
schuilplaats. Slechts eenmaal heb ik deze 
soort in een natuurlijk habitat aangetrof
fcn, nl. op een Iemen pad door de savan
ne aan de voet van de Shai Hills. De 
dicren waren hier 's nachts aktief en ge
droegen zich als echte bodemdieren. 
D u n g e r (1968) vermeldt dat deze 
soort in Nigeria eveneens in huizen te 
vinden is, maar nocmt bovendien een 
aantal andere vindplaatsen: op bomen, 
op bruggen, in holen in de grand, onder 
rotscn en in rotsspleten. H. b. angulaflls 
is een middelgrote gekko (snuit-anus 
lcngte tot 6 em, staartlengte 7 em). De 
rug is lichtbruin tot beige met daarop 
ccn patroon van onregelmatig gerang
schikte donkerbruine vlekken, waarvan er 
soms een aantal een vertebrale lengtese
rie vormen (bij jongc dieren), soms zijn 
cr onduidelijke dwarsbanden (bij oudere 
dieren). Door het oog loopt een bruine 
horizontale band. De staart van de jonge 
dicren is oranje met donkerbruine dwars
bandcn, bij volwassen dieren heeft de 
staart dezelfde kleur a ls de rest van de 
rug. De hele onderzijde is wit en onge
vlekt. De schubben van de rug zijn klein, 
maar er tussenin liggen veel grotere 
schubben die op de staart dwarsrijen vor
men. Schmidt (1919) geeft als voed
sel van deze soort op: spinnen, kakker
lakken en termieten. 
Een tweede Hemidacty lus-soort is H. f. 
fnsciatus die aanzienlijk groter wordt dan 
H. b. angulatus en een snuit-anus Iengie 
van 9 em bereikt, met een staart die 
ongeveer even lang is. Yerder valt deze 
soort op door z'n fraaie uiterlijk. De rug 
is lichtbruin met een paarse gloed. Op 
deze ondergrond bevindt zich een aantal 
donkerbruine dwarsbanden die door een 
dul) geel lijntje zijn begensd. De eerste 
band is hoefijzervormig en loop! over de 
kruin van het ene oog naar het andere; 
tussen voor- en achterpoten bevindt zich 
een drietal dwarsstaande ovale vlekken, 
terwijl zich op de staart vijf tot zeven 
rondlopende banden bevinden. De onder
zijde is bleekgeel. In tegenstelling tot H . 
b. angulatus die overal in menselijke ne
derzettingen voorkomt, zowel in het bos 
als de savanne, komt deze soort aileen 

maar in het bos voor, waar hij zowel in 
en op huizen Ieeft als op de bomen, waar 
hij een schuilplaats vindt tussen de 
plankwortels. M e r t e n s ( 1938) vond 
deze soort in Kameroen voornamelijk op 
bomen, zowel in een plantentuin a ls in 
het bos. Ik heb deze soort ongeveer zes 
maanden in het terrarium gehouden waar 
hij in Ieven werd gehouden met kamer
vliegen. Het waren strikte nachtdieren, 
zolang er ergens in de kamer nog Iicht 
brandde bleven ze verstopt, zodra het 
volledig donker was kwamen ze te voor
schijn en gingen op jacht. Ik wil er hier 
wei op wijzen dat het van belang schijnt 
te zijn, de vochtigheid zeer hoog te hou
den. 
Een derde H emidactylus-soort heb ik 
slechts eenmaal verzameld nl. in de om
geving van Baku in het westelijke regen
bas gebied, een ander exemplaar werd 
door R o d e n b u r g in Lolobi 
verzameld. Het gaat hier om H. muriceus 
kenneJijk een bosbewoner. Het exem
plaar van Lolobi werd volgens de bijge
voegde gegevens gevangen in een holle 
boom in cacaobos. Het exemplaar van 
Baku ving ik in een cacaobos aan de voet 
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van een boom die op steltwortels stond, 
tussen de afgevallen bladeren die daar 
lagen. Beide exemplaren werden tegen 
het einde van de middag gevangen, waar
uit zou kunnen blijken dat deze soort al 
voor zonsondergang aktief is. In Kame
roen is deze soort volgens M e r t e n s 
{ 1938) een bewoner van boomsehors. 
S e h i ~ t z {in D u n g e r, 1968) zag 
deze soort in Nigeria op het onderste 
stuk van boomstammen, nl. tussen de 
steltwortels vlakbij de grond, in diepe 
sehaduw. Hij zegt ook dat deze soort 
overdag aktief is. H. muriceus is een 
kleine soort (snuit-anus lengte 5 em, 
staartlengte 5 em) die gemakkelijk van 
de beide andere Hemidactylus soorten te 
onderseheiden is doordat hij op de onder
kant van de staart aileen maar kleine 
sehubjes heeft, de andere twee hebben 
daar een rij van dwarsstaande vergrote 
sehubben. De rug en flanken maken een 
zeer stekelige indruk door de vergrotc 
stekelsehubbcn die in onregclmatige leng
terijen tussen de kleine sehubben Iiggen. 
De grens tussen flank en buik wordt ge
markeerd door een rij van dergelijkc 
stekels. Op de staart vormcn de stckcl
sehubben dwarsrijen. De rug is grijsbruin, 
op de flankcn is cen onduidclijke grijzige 
band aanwezig, de buik is Iichtgcel. 
Evenals H. muriceus is Ancylodactylus 
spinicollis een bosbewoner. Volgens 
B o o t h (1956) zou hij in het bos op 
rotsen Ieven. Hiervan is mij nicts geblc
ken, aile exemplaren werdcn op bomcn 
gevangen. In aile gevallcn wcrd deze 
soort gevonden in caeaobos (Kpedze, A
medzofe, Baku) waar hij te vinden was 
op de basis van hoge bomcn met gladde 
schors, tussen de plankwortcls. Rondom 
de bomen grocide nooit lagcrc vegetatic, 
de schors was dus niet bedekt. Zowel op 
als onder de schors waren de dieren aan 
te treffen. In Nigeria vond D u n g e r 
( 1968) deze soort onder rottcnde boom
stammen, op bomen en in rcsthouscs in 
het bos. De pupil van deze soort is rond, 
hetgeen er op wijst dat we met een dag
dier te makcn hebben. De rug is bruin 
met een brede, lichtere vertebrate streep 
die aan weerszijden geflankeerd wordt 
door een rij zwarte vlekken, deze teke
ning is vooral bij jonge exemplaren goed 
zichtbaar. Van het oog uit loopt een aan-

tal dunne zwarte lijntjes naar de neus, 
de bovenlip, bet oor en de bovenkant 
van de kop. De keel is grijs- tot blauw
wit met middenop een Yvormige zwarte 
streep en aan weerszijden daarvan drie 
evenwijdig verlopende zwarte strepen. De 
buik is bij S?~ oranje-geel, bij o o oran
je, de onderkant van de staart is bij beide 
geslachten fel oranje, behalve de gere
genereerde delen die zwart zijn. De iris 
is goudkleurig met een roodbruin randje 
rondom de pupil. De tenen en vingers 
zijn afwisselend zwart en wit geringd. Op 
de rug liggen, onregelmatig verspreid 
tussen de kleine sehubjes, een aantal gro
tere gekielde schubben. Tussen het oor 
en de aanheehting van de voorpoot ligt 
op de zijkant van de J:lals een grote, ke
gelvormige sehub die groter is dan de 
andere vergrote sehubben. Hij valt extra 
op doordat hij wit gekleurd is. Het groot
ste exemplaar {~) dat ik verzamelde had 
ecn snuit-anus Iengle van 45 mm, een 
staartlengte van 47 mm. 
De laatste gekkosoort die ik zelf kon ver
zamelcn is eveneens een dagdier, nl. Ly
godactylus conraui. Dit is de kleinste van 
de hier behandelde soorten, de snuit-anus 
lengte is ± 30 mm, de staart is even 
lang of wat Ianger. De rug is bedekt met 
kleine sehubjes die aile even groot zijn. 
Op het eerste gezieht lijkt hij slechts vier 
tenen resp. vingers te hebben, maar bij 
nadere besehouwing blijkt er een zeer 
kleine rudimentaire binnenste teen resp. 
duim aanwezig te zijn die funktioneel 
kennelijk een eenheid vormt met de 
tweede teen resp. vinger. De vingers en 
tenen zijn vanaf de basis verbreed en zijn 
het breedst vlak voor de top. De onder
zijde is bedekt met twee rijen heeht
lamellen. Niet geregenereerde staarten 
hebben aan de onderkant van de punt 
ook twee korte rijen heehtlamellen. Ook 
deze soort heeft een ronde iris. De o o 
hebben op de buik voor de anus en op 
de onderkant van de dijen vlak bij de 
knieen plekken met donkerder gekleurde 
sehubben. De rug is grijsaehtig beige met 
daarop dorsolaterale rijen van Iiehtgele, 
zwartomrande oeellen. Ook op het mid
denstuk van de rug en op de flanken be
vinden zieh dergelijke rijen oeellen, maar 
minder opvallend. De buik en keel zijn 
ongevlekt, bleek-geel. Door het oog loopt 



Fig. 4 
Hemidactylus 
f. faciatus. 
Foto: 
Van 
Me e u wen. 

Fig. 5 
Hemidactylus 
f. fasdatus. 
Foto: 
H o o g mo e d. 
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een zwarte streep. De staart is oranje. De 
~~ zien er iets anders uit, missen de 
rijen van ocellen, maar hebben daarvoor 
in de plaats bleekoranje dorsolaterale 
strepen. 
Tot nog toe (B o o t h, 1956) was deze 
soort aileen bekend uit enkele plaatsen 
aan de kust (Accra, Achimota) en op 
grand daarvan vermoedde men dat deze 
soort ge·importeerd was, waarschijnlijk 
uit Kameroen. Sindsdien echter is ge
bleken dat deze soort ook in N igeria 
( Dung e r, 1968) en lvoorkust (P as
t e u r, 1961) voorkomt zodat ook Ghana 
kennelijk binnen z'n verspreidingsgl!bied 
valt. Uit Ghana zijn nu ook vindplaatsen 
in het binnenland (Lolobi, .Kpandu) be
kend geworden, waardoor het nog waar
schijnlijker wordt dat we hier met een 
inheemse soort te maken hebben. In Gha
na heb ik deze soort aileen aangetroffen 
op muren van huizen, waar hij de hele 
dag vanaf 's ochtends 7.00 uur tot 'sa
vonds Iaat (bij de Jampen) aktief was. 
Ook in Nigeria is dit hagedisje vnl. op 
huizen te vinden , alhoewel hij daar ook 
op palmbomen schijnt voor te komen 
(D u n g e r, 1968). 

DE WORMHAGEDIS 
Tenslotte wil ik hier dan nog de worm
hagedis Cynisca leucura (familie Amphis
baenidae) noemen, die in Kpunda verschii
Iende malen bij graafwerkzaamheden in 
tuinen gevonden werd. In gevangenschap 
is dit dier op een dieet van pas vervelde, 
met gistocal gevoerde meelwormen goed 
houdbaar, maar veel plezier is er niet 
aan te beleven aangezien het dier prak
tisch altijd onder de grand zit. 
Hiermee ben ik dan aan het einde geko
men van de opsomming van Ghanese 
hagedissen, waarbij ik er nog wei extra 
de aandacht op wil vestigen dat deze Iijst 
verre van kompleet is. Er komen mins
tens nog zes en waarschijnlijk zelfs ca. 
vijftien, andere hagedissen voor. 

Binnenkort te 
verwachten: 

V a n D a c I c: Geslaagdc kweek met Ma
buya brevicollis in het terrarium. 


