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INLEIDING 
Eind mei 1978 werd het laagland van de 
rivier de Sakarya in de omgeving van 
Adapazari (Turkije) onderzocht op het 
voorkomen van amfibieen. Hoofddoel 
was het verifieren van de aanwezigheid 
van de roodbuikpad in dit gebied. 

HET LAAGLAND 
Het laagland van de Sakarya, dicht bij 
de mending in de Zwarte Zee, is uniform 
en waterrijk en maar ten dele in cultuur 
gebracht. De bodem is arm en zandrijk. 
De stijgingswolken van de Zwarte Zee 
veroorzaken vrij vee! regen, vooral in de 
winter. Het jaargemiddelde ligt rood de 
800 mm. Niet aile beken die uit de ber
gen komen, monden uit in de Sakarya; 
enkele vormen ten oosten van Adapazari 
uitgestrekte moerassen. Er zijn vee! 
plaatsen waar amfibieen hun eieren kun
nen afzetten: sloten, poelen, greppels, 

o ndergelopen stukken land en langs de 
Sakarya zwavclputten. De sterk o rganisch 
vervuilde drinkpoelen in de dorpen, waar 
je meestal eenden en ganzen aantreft, 
heb ik niet doorzocht. De inventarisatie 
vond plaats aan de hand van de volwas
sen dieren en hun larven. 

INVENTARISATIE 
Triturus vulgaris. De kleine wate rsala
mander bleek zt:er algemeen. Aileen in 
koude beschaduwde poelen waren nog 
volwassen exemplaren in het water. Dat 
was ook bij de kamsalamander zo. De 
eerste larven metamorfoseerden. 
Triturus cristatus. Larven va n de kamsa
lamander vond ik in aile biotopen , ook 
in ondiepe en droogvallende greppels 
zonder vegetatie. Elders mijdt de kamsa
lamander dergelijke biotopcn (zie bv. 
T h o r n 1968, D e R i c q I e s 1978). 
Triturus vittatus. De sloot waar ik met 
vee] moeite een paartje van deze soort 
ving was beschaduwd, verontreinigd en 
had maar weinig watervegetatie: kroos, 
flapalg en wat waterranonkel. Het man
netje was nog volop in paa rkleed. Van 
deze soort heb ik geen larven gevangen 



Fig. 1. 
Rana 
ridibunda. 
Foto: 
Arntzen. 

of ik kon ze niet onderscheiden van 
de kleine watersalamander. Volgens 
T h or n (1968) lijken de larven van de
ze twee soorten op e lkaar. 
Hyla arborea, de boomkikker, was zeer 
a lgemeen. Op enkele plaatsen metamor
foseerden de larvcn al. 
Bufo viridis. De groenc pad plantte 
zich vooral voort in ondiepe greppels en 
ondergelopen stukkcn land. Op vee! 
plaatsen ging bij het droogvallen aile 
broed verloren; soms was de voortplan
ting bijzonder succesvol (padjesregen). 
Zeer algemeen. 
Pelobates sy riacus. De meeste larven van 
de Syrische knoflookpad ving ik in de 
afgravingen langs de Sakarya. Algemeen. 
Bombina bombina. De roodbuikpad was 
het meest talrijk in grote, ondiepe poe
len met vee! moeras- en waterplanten . 
Het paarseizoen was in volle gang. De 
romplengte van de roodbuikpadden zou 
naar het zuiden toe afnemen (M e r
t e n s 1952), maar de T urkse exempla
ren zijn met een Iengle tot 47 mm niet 
opvallend klein. Vcrgcleken met Euro
pese exemplaren kon ik bij larven noch 
bij adulten uitwendige morfologische ver
schill<>n ontdekken, behalve dan dat 
Turkse exemplaren hun kwaakblazen 

niet zo ver kunnen opblazen. Oat resul
teert in een zwakkere paarroep. (Overi
gens maakt Madej (1964) melding van 
een populatie roodbuikpadden in Polen, 
waarvan de mannetjes niet in het bezit 
zijn van kwaakblazen). Rond Adapazari 
is de soort algemeen. 
Rana ridibunda. De grote groene kikker 
was buitengewoon algemeen in het laag
land, ook in de dorpen en aan de oevers 
van beken en rivieren. Aldoor weer ver
joeg hun geplons de waterschildpadden. 
Rana dalmatina. De springkikker bleek. 
zeldzaam. Enkele eerstejaars kikkertjes 
die rond permanente poelen te vinden 
waren, wist ik eerst niet te determineren, 
maar later ving ik juist op die plaatsen 
enkelc volwassen springkikkers. 

De amfibienfauna van het gebied is rijk. 
De meeste soorten vertonen get::n duide
lijke biotoopvoorkeur en planten zich in 
aile poeltypen voort. In een beschaduw
de sloot die verontreinigd was door huis
afval en een aanwijsbaar zuurstoftekort 
had, ving ik a ile soorten. Het voorkomen 
van de groene pad en de roodbuikpad 
en de afwezigheid van de vuursalaman
der illustreren het steppekarakter van het 
gebied. 



Fig. 2. 
Een droogvallen
de greppel in de 
buurt van Ada
pazari met daar
in larven van de 
kleine watersa
lamander, de 
kamsalamander, 
de boomkikker, 
de groene pad, 
de Syrische 
knoflookpad en 
de grote groene 
kikker._ 
Foto: 
Arntzen. 
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NOTITIE OVER DE VERSPREIDING 
VAN DE ROODBUIKPAD 
De roodbuikpad wordt uit Turkije ge
meld door H e r o n- Royer (1891); 
B o d e n h e i m e r (1944) en M e r -
t e n s (1952) melden de vondsten bij 
Adapazari. Omdat de roodbuikpad een 
typische laaglandvorm is, neem ik aan 
dat z ' n verspreiding in Turkije beperkt is 
tot bet laagland van de Sakarya. Het 
voorkomen van de roodbuikpad in Azia
tisch Turkije is opmerkelijk want de zuid 
grens van bet Europese verspreidingsge
bied loopt dwars door Bulgarije (B e s 
k o v en B e r o n 1964). De Turkse 
roodbuikpadden zijn dus geografisch ge
scheiden van de Europese roodbuikpad
den. De isolatie van de Turkse populatie 
is waarschijnlijk ontstaan bij het door
breken van de Bosporus, ongeveer 65.000 
jaar geleden (zie P f a n n e n s t i e I 
1944). Een nauwkeurige wetenschapsana
lyse van Europese en Turkse roodbuik
padden kan nuttig zijn bij het dateren 
van het ontstaan van andere gelsoleerde 
populaties van Europese vuurbuikpadden 
(zie A r n t z e n 1978). 

SUMMARY 
In May 1978 the lowland of the river 
Sakarya was visited. 9 Species of amphi
bians were found . Most species did not 
show habitat preference. The presence 
of Bombina bombina in this area was 
confirmed. Probably this population be
came geographically isolated from the 
European stock when the Bosporus ori
ginated. 
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brevicollis, 
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Foto: 
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Geslaagde kweek van Mabuya brevicollis 
in het terrarium 
lngezonden: januari 1979 
lnhoudsoverzicht: inleiding - terrarium - die
ren en voedsel - gedrag - kwcek - samen
vatting van enkele cijfergegevens - summa
ry - literatuur - nawoord. 

IN LEIDING 
Het genus Mabu ya vinden we in de sys
tematiek terug in de onderfamilie Lygo
sominae, behorende tot de infraordc 
Scincomorpha (skinkachtigen) - suborde 
Sauria (hagedissen) - ordc Squamata (ha
gedissen en slangen). Mabuya komt voor 
in Afrika, Madagascar, Zuid- en Mid
den-Amerika, Zuid-Azie, lndonesie en de 
Caribische eilanden. 
Het is de soortenrijkste onderfamilie van 
de Skinken met circa 33 geslachten en en
kele honderden soorten. Ze onderseheidt 
zieh van de andere ondcrfamil ies door 
een afwijkend gehemelteskclct. Het zijn 
voornamelijk bodcmbewoncrs en de 
meeste soorten zijn Jevendbarend . De 
draagtijd kan sehommelcn van 90 tot 150 
dagen naargelang de soort. Mabuya bre
vicol/is komt voor in Oost Afrika. 

TERRARIUM 
Het terra rium van 115 X 50 X 60 em 
(I X b X h) is bcvolkt met 2 M abuya 
brevicol/is, 1 rotsschildhagedis (Gerrho
saurus vcllidus) en 1 pa relhagedis (Lacer
ta lepida). De bak is ingericht met veel 
klimtakken, enkele steenpartijen en een 
drietal draineerbuizen (dit zijn buisjes 
van gebakken aarde met een lengte van 
30 em en een diameter van 8 em). De 
buizen worden gebruikt als schuil- en 
slaapplaats. De bodembedekking bestaat 
uit een 2 tot 4 em dikke Jaag gewassen 
rivierzand. In de zandlaag bevindt zieh 
een verwarmingskabel van 35 W. Twee 
gewone glocilampen van 25 W en een 
TL-buis van 40 W in de lichtkap zorgen 
voor de verwarming en de verlichting. De 
brandduur der Iampen is gans het jaar 
hetzelfde, van half acht 's morgens tot 
half ticn 's avonds, dus 14 uur per dag. 
De verwarming is niet gekoppeld aan een 
thermostaat, maar de temperatuur van' 30 
a 33° c bovenin de bak en 22 a 24° c 
onderin wordt verkregen door de keuze 
der sterkte van de lampen. De Iucht-



Fig. 2 
Mabuya 
brevicollis, 
de jongen 
onmiddellijk 
na de geboortc. 
Foto: 
V a n 
D a e I e. 

vochtigheid schommelt om en nabij de 
70%. Een a twee maal per week wordt 
eens goed water gesproeid in het terra
rium. 

DIEREN EN VOEDSEL 
De skinken werden aangekocht op 30 
juni 1973. De kleinste van de twee was 
donkerder gekleurd op de rug, had een 
zwaardere kop en ook een bredere en 
dikkere staartwortel, waaruit kon worden 
afgeleid dat dit een mannetje was. Het 
andere dier was duidelijk slanker en 
Ianger van bouw, dus waarschijnlijk een 
vrouwtjc. Yoedselproblemen gaven de 
dieren nooit. Het meest verstrekte voed
sel bestaat uit: veldsprinkhanen (Chor
tippus longicomis en C. bm nneus), re
genwormen, naakt- e n huisjesslakken, 
spinnen, meelwormen, recpjes runderhart 
en aile zachte fruitsoorten. Behaarde 
muisjes van 7 a 9 dagen worden ook gre
tig aangenomen. 
Tijdens de wintermaanden vervallen de 
sprinkhanen en worden vcrvangen door 
zelfgekweckte huiskrekels. Kalkderivaten 
en vitaminen worden nooit gebruikt, om
dat de vitaminen- en kalkbehoefte ruim
schoots gedekt wordt door het aangebo
den voedsel, vooral nestjonge muizen. 
Per week krijgen de diercn een UY-be
straling van 15 a 20 minuten, verdceld 
over 3 of 4 beurten. Er wordt gebru ik 
gemaakt van een Philips TUV-lamp van 
5 W die in de lichtkap is gemontecrd. 

Wanneer de UY-la mp enkele ogenblik
ken aanstaat komen de hagedissen uit 
hun schuilplaatsen e n nemen een hou
ding aan die overeenstemt met het zoge
naamde "zonnen" . Gaat de lamp uit dan 
gaan de dieren ergens a nders liggen. 

GEDRAG 
Het mannetje is duidelijk de hogere in 
rang in het terrarium, ook ten opzichte 
van de schildhagedis en de pa relhagedis, 
die beide iets groter zijn. Hij maakt dit 
meestal duidelijk door hoger op de voor
poten te gaan staan en te kopknikken. 
Wanneer het vrouwtje te dichtbij komt 
wordt we\ eens in haar richting gehapt. 
Als 's morgens de lichten aangaan neemt 
het mannetje de hoogste plaats in om 
zich te zonnen en op te warmen. Beidc 
skinken zijn handtam. 

KWEEK 
Vanaf 1973 tot heden werden de hage
dissen onder de zelfde omstandigheden. 
gehouden en alles vcrlicp volgens het 
gewonc stra mien van elke dag. 
Begin juni 1978 werd het vrouwtje dui
delijk dikker aan het achterl ijf. Aanvan
kelijk zag ik dit a ls " gocd doorvoed'" . 
Aan jongen of eieren werd niet gedacht 
omdat nooit toenaderingcn tussen de die
reo wcrden gczien. Naarmate de maand 
vorderde werd hct vrouwtjc steeds dik
ker. Zc bcgon minder te cten en bracht 
het grootstc gedeelte van de dag door 
dicht onder de lampen. waar de tempe
ratuur oploopt tot 33° C. 

Op 3 juli plaatste ik de hagedis in qua
rantainc, ik dacht dat ze ziek was. Het 
beest wcrd a lmaar dikkcr en stond lct
terlijk op springen. Het duurde nog to t 
13 augustus ecr de jongcn kwamen. 'sA
vonds om kwart voor ncgcn werd het 
eerste jong geboren . Er kwamen 10 jon
gen, allemaal in het eivlics, ter wercld. 
Na enkele krampachtige bewegingen van 
de jongen knapten de vliesjes en ze wcr
den nog even meegesleept. Na een dikke 
minuut waren de diertjes droog en ver
velden ze voor de eerste kccr. De tota\e 
duur van de bevalling was 30 minuten . 
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Van de 10 jongen was er een dood bij de 
geboorte. Twee andere waren duidelijk 
kleiner en stierven op 14 en 15 augustus. 
De andere zeven bleven in Ieven. Bij de 
geboorte hadden de jongen de volgende 
afmetingen: kop-romplengte (KRL) 40 
mm, staartlengte (STL) 58 mm. 
Het vrouwtje at onmiddellijk na de be
valling een portie sprinkhanen. 
15 Augustus aten de kleintjes voor het 
eerst kleine spinnen en sprinkhaantjes, 
stukgesneden regenwormen en kleine 
meelwormpjes. In het drinkwater werden 
vanaf de eerste dag enkele korrels cal
ciumgluconaat (Qualiphar - Bornem) op
gelost om Engelse ziekte (rachitis) te 
voorkomen. Bijna iedere week krijgen de 
kleine skinkjes 2 maal 4 minuten UV
bestraling, op dezelfde manier als de ou
derdieren. Wanneer er een week te wei
nig of geen bestraling werd gegeven aan 
de jongen begonnen hun staarten krom 
te staan in verschillende richtingen, werd 
de UV -behandeling weer opgevoerd tot 
8 a 10 minuten per week, dan waren de 
staartjes in enkele dagen weer recht. Ik 
denk dat dit een Iichte vorm van rachitis 
is. Op 15 en 16 september 1978 vervel
den aile jongen voor de tweede maal. 

SAMENVATTING VAN ENKELE 
CIJFERGEGEVENS 

KRL 
30 juni 1973, 0 110 
bij aankoop ~ 120 
13 augustus 1978, 0 130 
bij bevalling ~ 120 
jongen 
13 augustus 1978 40 
15 september 1978 46 
15 oktober 1978 53 
15 november 1978 62 
15 december 1978 68 

STL 
100 
180 
140 
200 

58 
65 
79 
90 
97 

Afmetingen bij de skinken in milimeters, 
(bij de jongen gemiddelde waarden). 
Datum wanneer de dracht zichtbaar 
werd: begin juni 1978. 
Duur van de bevalling: 30 minuten. 
Eerste vervelling: na 1 a 1Yz minuut. 
Eerste voedselopname: tweede dag na de 
geboorte. 

SUMMARY 
The author describes the way in which 
he keeps a pair of Mabuya brevicollis to
gether with a Lacerta lepida and a Ger
rhosaurus validus. In the terrarium the 
temperature varies from 22° c at the 
bottom up to 33 ° C in the top. The re
lative humidity of the air is 70%. 
The male skink has a darker colour, a 
broader head and a bulkier tail-base. 
Food consists of insects, worms, snails, 
spiders, mealworms, strips of beefheart 
and soft fruit as well as 7 to 9 days old 
mice. No extra vitamins nor lime-deriva
tives are given. Three or four times a 
week, 5 minutes a time, the animals are 
irridiated with a Philips TUV 5 W lamp 
from a distance of about 50 em. The 
lizards show a positive reaction to this 
irradiation. After five years in captivity 
under constant conditions, in june 1978 
the female started to grow thicker and 
thicker. The 13st of august she gave birth 
to nine living young and a dead one. 
Within two days two young died. The 
first shedding took place just after birth, 
the second a month later. To prevent 
rachitis calciumgluconate was added to 
the drinking water. 
The young were UV irradiated like the 
parents, and still thrive. 

NAWOORD 
Nadat dit artikel was ingeleverd heeft 
het vrouwtje in augustus 1979 opnieuw 
jongen geworpen. Ze was echter veel 
minder dik dan in 1978, zodat ik ze niet 
op tijd in afzondering zette. Bij de ge
boorte werden aile zes jongen door de 
andere hagedissen doodgebeten. 
De jongen uit de worp van 1978 werden 
aan diverse terrariumliefhebbers gegeven 
en van enkele exemplaren is mij bekend 
dat ze tot op heden (april 1980) in goede 
conditie zijn en voor drie kwart volwas
sen. 
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Herpetologische waarnemingen in Ghana VII 
DE SLANGEN 
Oyer slangen wil ik wat minder zeggen 
dan over hagedissen. Reden daarvoor is 
dat er goede determinatietabellen 
( H u g h e s & 8 a r r y, 1969) en be
schrijvingen (V i I I i e r s, 1963) voor 
deze groep aanwezig zijn die ook ingaan, 
zij het summier, op het habitat van de 
soorten van deze groep. Een andere re
den is dat tijdens een kort verblijf slechts 
een zeer klein dee! van de te verwachten 
soorten verzameld kan worden, boven
dien meestal slechts een, in gunstige ge
vallen enkele exemplaren per soort. Hier
door wordt het moeilijk een goede in
druk van het habitat van een soort te 
krijgen, maar voor enkele soorten wil ik 
daar toch wei wat over zeggen. 

Om te beginnen dan de reuzenslangcn. 
Hiervan ken ik een soort uit eigen ervaring, 
nl. de koningspython (Python regius). 
De meeste exemplaren werden me door 
Ghanezen gebracht, slechts enkele heb ik 

zelf gevonden, steeds op wegen, o.a. een
maal tijdens een enorme regenbui. In de 
gev'allen waar de herkomst van de dieren 
vie! na te gaan was de omgeving steeds 
farmland , zodat deze slangen kennelijk 
geen grote behoefte hebben aan een hoge 
luchtvochtigheid, zoals die in het bos 
heerst. H u g h e s & B a r r y (1969) 
gevcn dan ook als habitat van deze slang 
op: savanne. In specifiek savanneterrein 
heb ik deze soort echter nooit gevonden. 
Heel merkwaardig is de verdedigingshou
ding van de koningspython. Hierbij 
vormt het dier steeds op dezelfde wijze 
met kronkels van het lichaam een bol 
waarbinnen de kop zit opgeborgen. Het 
vereist flink wat kracht om deze bol uit 
elkaar te trekken. Wat er ook met hem 
gcbeurt, de slang blijft in deze houding 
volharden, pas na verloop van tijd waagt 
hij het om zich te ontspannen en tracht 
dan weg te kruipen. Nooit heb ik mee
gemaakt dat deze slang tracht te bijten. 
Deze verdedigingshouding wordt hem te-



Fig. 2 
Natrix 
anoscopus. 
Foto: 
H o o g m o ed. 
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genwoordig door het toencmcndc auto
verkccr vaak fataal, net als in Nederland 
het gcval is met egels. J.p. v. voor nadc
rendc auto's wcg tc kruipen, resp. te !o
pen, rollen deze dicren zieh op en !open 
daardoor vecl mccr kans door auto's 
geraakt tc worden. De koningspython is 
een zccr fraaic soort die op cen donkcr
bruine grondkleur een patroon van lieht
bruinc vlckken vcrtoont. Door z'n gcrin
gc grootte (totaallcngte tot 1.50 m) !cent 
hij zich goed voor vcrzorging in een ter
rarium. waarin hij het tamcl ij k lang kan 
uithouden. Het terrarium moet voor
al nict te vochtig zijn, a lhoewcl er gele
gcnhcid tot baden dient te zijn. In hct 
terrarium kunnen klimtakkcn geplaatst 
worden, maar uit cigen ervaring weet ik 
da t daar s lechts wcinig gebruik van wordt 
gemaakt. Sommigc dieren bcginnen on
middellijk nadat ze in een terrarium ge
plaatst worden te eten, andere weigercn 
maandenlang iedere voeding. Dwangvoe
dering lijkt dan op z'n plaats en is tamc
lijk gcmakkelijk te verwczcnlijken. Het 
voedsel bcstaat uit muizcn . De tempera
tuur waarbij de dicren zich overdag het 

prcttigst voelen is 25-30° C , tcrwijl er 
ergcns ccn plekjc moet zijn waar door 
bcstraling de tcmperatuur tot 35° a 40° 
C kan oplopen. Is aan dezc voorwaarden 
voldaan, dan Ievert de vcrzorging over 
hct a lgcmccn wcinig problemcn mecr op. 
Jammer is dat de diercn al na korte tijd 
in gcvangcnschap de vcrdcdigingshouding 
nict mccr aanncmcn. 
Van de Colubridae zijn in Ghana 57 
soortcn bekend en hiervan wil ik er maar 
ccn paar nocmen die om de e.en of 
andere rcden intcrcssant zijn. Allereerst 
Narrix anoscopus, een verwant van onze 
ringslang die zowcl in het bos als op de 
savannc schijnt voor te komen. Z'n ver
sprcidingsgebied loopt van G uinee tot 
Kamcrocn. Zelf heb ik deze soort (bruine 
rug, oranjc buik) maar ecnmaal gevon
den en wei in een drassig graslandje om
gevcn door bos. De dieren waren op 
jacht naar kikkers van het genus Pty 
chadena die daar tamelijk talrijk waren. 
Toen ik trachtte deze soort te fotogra
feren vcrtoonde een van de exemplaren 
een interessante verdedigingshouding, 
waarbij het dier zich opblies en zich te-



Fig. 3 
Boiga 
pulverulenta. 
Foto: 
H o o g m o ed. 
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gclijkertijd dorso-ventraal afplatte; de 
hals werd in een S-bocht gelegd en van
uit deze houding sloeg het dier verschil
lende keren in mijn richting, zonder dat 
de bek geopend werd. De kracht van de
ze slagen was zo groot dat het lichaam 
af en toe vrij van de grond kwam, de 
slang "sprong'' als het ware naar me toe. 
Slangen die eveneens een interessant ver
dedigingsgedrag vertonen zijn de twee 
soorten van het genus Boiga die een ver
ticale pupil hebben. De kleinste soort, 
B. pulverulenta (totaallengte tot ± 1.25 
m) komt aileen in bos en farmbush ge
bieden voor, B. blandingii (totaallengte 
tot meer dan twee m) bovendien nog op 
savannes. De soorten zijn gemakkelijk te 
onderscheiden op grond van het aantal 
lengterijen van rugschubben. Bij B. pul
verulenta is dat 19, bij B. blandingii va
rieert het van 21-25. B. pulverulenta is 
egaal Iichtbruin met een witte buik. De 
dieren houden zich op in struiken boven 
stilstaand water, waar ze jacht maken op 
kikkers. B. blangingii is als volwassen 
dier egaal zwart of Iichtbruin met don
kerbruine dwarsbanden, de jongen echter 

zijn bijzonder kleurrijk: het voorste dee! 
van het Iichaam is grijs met ruitvomige 
zwarte vlekken, verder naar achteren 
wordt dat Iicht paars-bruin met donker 
paars-bruine vlekken omgeven door een 
witte zone; de lipschilden zijn met zwarte 
lijnen afgezet; keel en voorste dee! buik 
wit, rest van buik paars-bruin; de iris is 
grijs. Ook deze soort is aan te treffen in 
struiken en borneo, maar is veel minder 
duidelijk aan water gebonden. Yoor zo
ver bekend voedt ook deze soort zich 
vnl. met kikkers. Het verdedigingsgedrag 
van beide soorten bestaat er uit dat ze 
de hals S-vormig krommen, de nek en 
het voorste dee! van het lichaam Iateraal, 
en de kop dorsoventraal afplatten, de 
bek opensperren en ondertussen luid sis
sen. Ze bijten niet snel toe. 
Tamelijk algemeen zijn de zandrenslan
gen van het geslacht Psammophis. Uit 
eigen waarnemingen ken ik twee soorten, 
nl. P. elegans en P. phil/ipsi, beide sa
vannebewoners die hoge temperaturen 
op prijs stellen.P. e/egans doet z'n naam 
aile eer aan, de rug is nl. grijs met drie 
bruine lengtestrepen, een middenop die 



Fig. 4 
Boiga 
blandingii, 
juvenicl 
excmplaar. 
Foto: 
H o o g m o c d. 

Fig. 5 
Psammophis 
phillipsi. 
Foto: 
Rodenburg. 
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vlak achter de kop begint en een op ie
dere flank die bij het neusgat begint en 
door het oog loopt. De buik is wit met 
middenop een grijze band.P. phillipsi is 
een egaal bruine slang, waarbij op het 
voorste deel van de rug een grote zwarte 
vlek aanwezig kan zijn. De buik is bleek
geel.P. phillipsi blijkt zeer goed in ge
vangenschap te houden te zijn in een 
droog terrarium met wat klimgelegenheid 
een zandbodem en een waterbakje. Het 
voedsel bestaat uit jonge nestmuizen en 
halfwasmuizen die levend opgegeten wor
den. Beide soorten zijn aan te treffen in 
tuinen, waar ze zich ophouden in de 
buurt van bladerhopen en heggen. Ze 
zijn enorm snel en klimmen bij gevaar 
ook in heggen en struiken. 
Van het geslacht Lycophidion kwam de 
soort semicinctum in de buurt van 
Kpandu tamelijk veel voor. Het is een 
blauw-grijze slang met op de rug vage, 
lichtere dwarsbanden. Deze soort was 
vooral te vinden na flinke regenbuien en 
werd dan aangetroffen in betonnen go
ten tangs tuinen en op wegen door 
swampgebieden. Over het voedsel van 
deze soort is me niets bekend. Van de 
verwante soort L. capense is bekend dat 
bij in Z. Afrika vnl. skinken eet, maar 
ook wei andere hagedissen en slangen. 
Een slang die eveneens tamelijk veelvul
dig in de betonnen goten tangs tuinen 
werd gevonden (nergens anders aange
troffen) is Prosymna me/eagris, een klei
ne slang die niet groter wordt dan 30 em 
en sn~l te herkennen is doordat een aan
tal schilden op de kop is vergroeid, zodat 
bij nog maar een groot intemasale en 
ook een groot prefrontale heeft. De 
rug is donkergrijs, met op iedere schub 
een wit vlekje, de buik is roze tot wit. 
Het voedsel bestaat uit insekten en wor
men, maar af en toe zouden ook hagedis
sen gegeten kunnen worden. Het enige 
exemplaar dat ik in gevangenschap ver
zorgde weigerde aile aangeboden voedsel 
(verscbillende soorten insekten, regenwor
men) en stierf na korte tijd. Dwangvoe
dering bleek niet te belpen, alles werd 
uitgebraakt. 
Na de niet-giftige slangen wil ik nu nog 
enkele gifslangen bebandelen. Voor gif
slangen was Kpandu. en met name bet 
terrein van bet Bishop Herman College, 

kennelijk een zeer aantrekkelijk plekje, 
zodat er savanne soorten naast zuivere 
bossoorten voorkwamen. De volgende 
giftige soorten zijn tot nu toe uit Kpandu 
bekend: Causus maculatus, Atractaspis 
dahomeyensis, A. irregu/aris, A. aterrima, 
Echis carinatus, Bitis gabonica, B. arie
tans, Naja nigricol/is en N. melanoleuca, 
bovendien komt daar nog bij Dispho/idus 
typus, een Colubride die ook giftig is en 
zelfs mensen kan doden. Van de bier 
opgesomde soorten zijn de eerste zeven 
Viperidae, de laatste twee Elapidae. De 
eerste soort, bekend als padadder, is op 
het eerste gezicht niet als adder te her
kennen, aangezien de kop bedekt is met 
grote scbilden zoals bij de Colubridae. 
Hij blijkt echter net als de 'gewone' ad
ders grote giftanden in de bovenkaak 
te hebben die in rust tangs het gehemelte 
liggen en tijdens gebruik worden opge
richt. De gifklieren zijn bij deze soort 
zeer lang en strekken zich tot in bet 
voorste deel van het licbaam uit. Geluk
kig is het gif niet erg sterk, zodat deze 
soort voor mensen geen gevaar oplevert. 
De padadder komt zowel in bos als sa
vanne voor, hij voedt zich, zoals de naam 
al aangeeft met kikkerachtigen. De rug is 
lichtbruin met donkerbruine vlekken, ach
terop de kop staat een vlek in de vorm 
van een V, waarvan de punt naar voren 
wijst. Langer dan 1 m wordt deze soort 
niet. Ook de drie Atractaspis soorten 
(mol- of graafadders) hebben op de kop 
grotere scbilden, de giftanden zijn 
naar verhouding buitengewoon lang. Bij 
het · vangen moet grote voorzichtigheid 
betracht worden, omdat ze de tanden ook 
bij gesloten bek naar buiten kunnen 
brengen en er mee in een vinger kunnen 
prikken. Ook hier schijnt het gif tamelijk 
zwak te zijn en krijgt de mens er slechts 
een Iichte ontsteking van. Het zijn dieren 
met een gravende leefwijze die qua ha
bitus sterk op elkaar lijken (rug zwart) 
en die ik eigenlijk aileen's nachts (vaak 
na regenbuien) gevonden heb, als ze in 
betonnen drainagegoten gevallen waren, 
of over de weg kropen. Het terrein waar
in A. dahomeyensis zich ophoudt wordt 
door H u g h e s & B a r r y ( 1969) om
schreven als "savanne", zelf vond ik ze 
in farmbush terrein. Voor A. atterrima 
geven dezelfde auteurs "bos" op als babi-



Fig. 6 
Bitis gabonica. 
Foto: 
H o o g moe d. 
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ta , terwijl ik deze soort vond in een tuin 
o ecn overigens kale heuvel die volledig 
al savanne-habitat beschouwd kan wor
den. A. irregularis zou een savanne soort 
zijn en daar stemmen mijn waarnemingen 
m~e overeen, deze soort werd in dezelf
d omgeving aangetroffen als A . a terri
In . Ik mag hier wei opmerken dat Kpan
d in een gebied Iigt dat nog niet zo 
larg geleden nog volledig bebost was, 
zopat het voorkomen van bossoorten 
(h1er dus als relict) naast savannesoortcn 
(dte dan dus als recente immigranten 

ouwd moeten worden) nict zo vcr
wl'1,nnt>rlijk is. Bovendien staan hier en 

nog stukjes bos waarin de bossoor-
zich gehandhaafd hebben. Het voed
van de moladders bestaat uit slangen, 

ssen en jonge muizen. 
zaagschubaddcr, Echis carinatus, is 
kleine in Ghana tot 60 em lange 

die strikt aan savanneterrein ge-
is. De Westafrikaanse ondersoort 

ocellat11s die ook in Ghana voor
is pas recent door S t e m m I e r 

(I beschreven. De rug van deze slang 
is geelbruin en vertoont op iedere flank 

een lengterij van zwartomrande witte 
vlekkcn (ocellen), middenop de rug een 
rij onduidelijke, dwarsstaande rechthoe
kige vlekken. Van deze soort ving R o
d e n b u r g een exemplaar op het ter
rein van het Bishop Herman College, in 
een klaslokaa l. Het voedsel van deze 
soon bestaat uit kleine zoogdieren. 

De pofadders, Bitis gabonica en B. arie
tans, zijn zeer gemakkelijk te herkcnnen 
aan hun plompe Iicha men met korte 
staart en grote driehoekige kop. Het ziin 
zecr trage beesten die er op vertrouwen 
da t zc door hun kleurpatroon niet o pval
lcn, en die daarom rustig blijven liggen, 
hoe dic htbij men ook komt. Trapt men 
er echter o p, dan. bijten ze bliksemsnel 
toe en hierdoor ontstaan nogal wat o n
gelukken. Behalve dat het grote dieren 
zijn (B. arietans tot 1.50 m, B. gabonica 
tot 2 m ) met lange giftanden (tot 5 em) 
hebben ze een tamelijk onplezierig gi f 
dat zowel op het bloed (haemotoxisch) 
als op het zenwstelsel (neurotoxisch) in
werkt. Pofadders voeden zich met zoog
dieren en vogels, maar eten ook kikkers 



Fig. 7 
Bltis nas.icomls. 
Foto: 
H o o g m o ed. 
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en hagedissen. B. arietans is een savanne
bewonende soort waarvan ik geen !even
de exemplaren gevonden heb, wei wat op 
de weg platgereden dieren, die zowel in 
savanncterrein als in farmbushterrcin !a
gen. Deze soort is niet bijzonder fraai 
vergeleken met de twee andere in Ghana 
voorkomende soorten; gcel-bruin met 
V-vormige zwarte dwarsstrepen. De twce
de uit Kpandu bekende pofadder, B. ga
bonica, is de grootste soort van het genus 
en komt voor in beboste gebieden in bij
na heel Afrika ten zuiden van de Saha
ra. Niet aileen in regenbos is deze soort 
te vinden, maar ook in galerijbos en farm
bush (waaronder ik hier dan ook tuinen 
in vroegere bosgebieden versta). Het is 
een uitermate fraai getekend dier. De 
bovenkant van de kop is paars-bruin met 
een dunne zwarte streep middenop, van
af het oog gaat een driehoekige vlek naar 
de bek. Midden op de rug bevindt zich 
een tienta l rechthoekige beige vlekken 
die worden begrensd door donkerbruine 
tot zwarte driehoeken, waarin zich een 
blauw-grijze vlek kan bevinden. Op de 
onderkant van de · flanken staan derge-

lijke vlekken, maar nu bcgrensd door 
cen wit randje. Op de flanken blijven 
zodoende lichtbruine ruitvormige vlek
ken over waarin z ich brede, verticale 
lichtere banden bevindcn. Ondanks dit 
bonte patroon vallen de dieren op de 
bosgrond nauwelijks op, omdat hun vlek
patroon prachtig overeenkomt met het 
patroon van Iicht- en schaduwvlekken op 
de bosgrond . Alhoewel de rugschubben 
sterk gekield zijn, maakt het dier toch 
een gladde indruk, dat in tegenstelling 
tot de neushoornpofadder (B. nasicomis). 
Deze laatste soort heeft z" n naam te dan
ken aan een tweetal sterk verlengde stc
kelschubben die zich op de snuit tussen 
de neusgaten bevinden. Aile andere 
schubben op kop en lichaam zijn sterk 
gekield , zo sterk dat de kiel een knobbel 
bovenop de schub vormt. Bij vastpak
ken voelt het dier aan als een rasp. Het 
patroon van deze slang komt min of 
meer oveeen met dat van B. gabonica. 
De grondkleur van de rug is danker
bruin. Op de kop bevindt zich een pijl
puntvormige zwarte vlek die naar achte
ren toe uitloopt in een brede vertebra le 
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streep waarin zicb twaalf beige langwer
pige vlekken bevinden die aan voor- en 
acbtcrzijde z1jn ingesnedcn en kleiner 
zijn dan bij B. gabonica. Ook bier worden 
ze aan de zijkanten begrcnsd door zwarte 
drieboeken. Aan de onderzijde van de 
flanken staan donkerbruine driehoeken 
die aile aan de top een wit vlekje verto
nen. De donkerbruinc ruiten op de flan
ken vertonen ook weer een lichtere verti
cale band. Sommige exemplaren kunnen 
veel bonter gekleurd zijn, de Iichte ver
tebraal vlekken zijn dan blauw, terwijl er 
op de flanken rood voorkomt. De Engel
se benaming 'River jack' voor deze slang 
geeft aan dat hij vaak in de buurt van 
water wordt gevonden. Het enige exem
plaar dat ik vond hield zicb daar ook 
precies aan. Het bevond zich op de oever 
van een klein kreekje dat door tamelijk 
ongestoord regenbos (in W. Ghana) 
stroomde. De oever was bedekt met een 
dichte laag kruiden en varens, de bodem 
was nat en bedekt met een dun laagje af
ge~allen blad. Het dier lag op de grond 
aan de basis van een klein boompje. 
Zelf was ik, al kijkend in het kreekje, 
vlak tangs het dier gelopen zonder het 
op te merken. Een van de mij begelei
dende Ghanezen zag het dier toevallig 
toen hij zich enigszins omdraaide om 
tegen de oever op te klimmcn. Ondanks 
al het misbaar dat vervolgens vlak bij de 
slang gemaakt werd blecf hij rustig Jig
gen. Toen ik terugkwam op de plek waar 
bet dier lag en men mij omstandig had 
uitgelegd om wat voor dier het ging en 
waar het lag, had ik nog de grootste 
moeite om het dier van twee m afstand 
te I ontdekken. Een beter bewijs voor ef
fektiviteit van de camouflage beb ik niet 
nddig. 

De twee resterende gifslangen die in 
Kpandu voorkomen behoren tot de Ela
pidae. Naja nigrico/lis, de 'spitting cobra' 
is een tamelijk gewone verschijning in de 
savannes van Afrika ten zuiden van de 
Sahara. In Ghana komt hij voor in sa
vannes en farmbush terrcin. Het is een 
grbte soort die tot ruim twee meter kan 
uitgroeien. Hij is, althans van hoven, wei
nig spectaculair getekend nl. egaal zwart. 
De onderkant van de kop en de hals zijn 
zwart, hiema volgt een naar voren toe 

scherp afgescheiden rood gedeelte met 
daarin zwarte vlekken dat naar achteren 
toe geleidelijk overgaat in donkergrijs. 
De giftanden van deze soort die in ver
houding tot de lichaamslengte slechts 
kort zijn staan voor in de bovenkaak en 
kunnen niet opgeklapt worden. De opening 
waardoor bet gif de tanden verlaat zit niet 
in de buurt van de punt van de tand, 
maar er ver hoven op de voorkant. Het 
dier richt zich bij gevaar op, plat de hats 
dorso-ventraal af, opcnt de bek enigs
zins en begint te sissen. Gedurende deze 
voorstelling wordt bet gif door de kauw
spieren uit de gifklieren gedrukt en komt 
zodoende uit de tand. Door de konstant 
uitgeblazen luchtstroom veroorzaakt door 
het sisscn, worden druppeltjes gif tot 1.5 
a 2 meter ver weggeslingerd. Komt het 
gif in de ogen dan veroorzaakt dat, als 
het niet snel wordt uitgewassen, onaan
gename ontstekingen en kan zelfs tijde
lijke blindheid vcroorzaken. Op de in
takte huid heeft bet gif geen effekt. 

De twecde cobra soort, N. melanoleuca, 
komt voor in Afrika zuidelijk van 15° NB, 
echter aileen in bosgebieden zoals ook 
al uit de Engelse naam 'forest cobra' 
blijkt. In Ghana is deze soort bekend uit 
het westelijke bosgebied en uit de bosrest 
in het oosten van bet land, maar ook uit 
de kustsavannes bij Legon. Of we bier te 
doen hebben met cen andere soort of 
ondersoort wordt op het ogenblik onder
zocht door B. Hugh e s. N. melanoleu
ca is wat levendigcr gctekend dan de vo
rige soort. De rug is zwart met daarop 
dwarsrijen van witte vlckjes, die op bet 
achterste deel van het lichaam gebeel 
ontbreken. De bovenlippen zijn wit met 
een zwarte streep aan de achterni.nd van 
ieder schild. De keel, de hals en het 
voorste deel van de buik zijn geel-wit 
met op de hals een drietal zwarte dwars
banden; naar achteren toe wordt de buik 
~teeds donkerder, totdat bij helemaal 
zwart is, evenals de onderkant van de 
staart. De staartpunt eindigt in een ste
keltje en is wit. Beide cobra's voeden 
zich met kleine zoogdieren, kikkers, pad
den, hagedissen en andere slangen. N. 
melanoleuca scbijnt ook goed vis te kun
nen vangen, terwijl N, nigricollis ook vo
gels, eieren en zelfs insekten eet. 
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Boekbespreking 

DONALD STREET, 1979. 
Reptiles of Northem and Central Europe. 

Dit boek gaat nu eens niet over zowel 
amfibien als reptielen, maar over reptie
len aileen. Oat is een zinnige bepcrking. 
Wei wat wondelijk is de geografische· af
bakening van het terrein dat het boek 
bestrijkt. Die doet nogal willekeurig aan. 
Er worden 25 soorten slangen, hagedis
sen en schildpadden besproken, maar 
daaronder vallen, naar blijkt, eveneens 
enkele soorten die een overwegend ver
der zuidelijk of oostelijk gelegen areaal 
hebben, maar erbij betrokken worden 
omdat ze nog in cen hoekje van het on
derhavige gebied voorkomen. 
Alhoewel het onderwerp van het boek 
doet vrezen dat het erg sterk overlapt 
met enkele recent verschenen boeken, is 
dit niet het geval. Het boek is namelijk 
geen veldgids, bcvat geen sleutels, tabel
len en verspreidingskaarten. Het geeft een 
wat meer omvattende beschrijving van 
het Ieven van de reptielen in dit gebied. 
De hoofdstukken zijn per soort als volgt 
ingedeeld: kenmcrken, beschubbing, 
kleur, biotoop, gedrag, voedsel, vijandcn, 
voortplanting, overwintering, vervelling. 

'general response', verspreiding, nomen
clatuur. Het leest vlot weg omdat de 
auteur, geen beroepsherpetoloog maar 
een enthousiast liefhebber, het vele ge
compileerde materiaal in de meeste ge
vallen aanvult met een hoeveelheid ei
gen waarnemingen, die hij zowel in het 
wild als in gevangenschap aan de dieren 
heeft gedaan. Dit is, speciaal voor Iief
hebbers, ongetwijfeld de bekoring van 
het boek. Verder vind ik de foto's over 
het algemeen goed. Nogal storend vind 
ik enkele elementen in het hoofdje 'ge
neral response', waar bijvoorbeeld keer 
op keer van een soort wordt vermeld of 
hij wei of niet uit de hand wil eten en of 
die hard of zacht bijt als je hem oppakt. 
Opmerkelijk is ook dat in de overigens 
vrij uitgebreide bibliografie aan de arti
kelen in enkele Duitse tijdschriften als 
'Salamandra' en 'Senckenbergiana' on
volledig gerefereerd wordt, geen jaar
gang, geen paginering. In zijn geheel is 
het bock echter goed verzorgd, goed lees
baar en informatief en daarom wei aan 
te bevelen, maar met de prijs van 10 
pond aan de dure kant. 

Max Sparreboom 


