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INLEIDING 
Jaren geleden - nu bijna 25 jaar - kwam ik via de 
toen bekende duitse wereldreiziger K a r l 
M a r t e n -persoonlijk in aanraking met de 
prachtige daggekko's van het geslacht Phel-
suma. Het was van mijn kant "liefde op het 
eerste gezicht" en die liefde is gebleven. 

Er kwamen in die tijd vrij geregeld nieuwe 
importen, hoofdzakelijk van het eiland Mada-
gaskar, en de heer M a r t e n s hield weten-
schappers en liefhebbers voortdurend in span-
ning door steeds nieuwe soorten te ontdekken. 
Groot was mijn spijt toen zijn gezondheids-
toestand hem het reizen naar deze en andere 
gebieden niet langer mogelijk maakte, waar-
door alle liefhebbers afgesneden waren van de 
aanvoer van deze kleurrijke dieren. Ik prees mij 
dan ook gelukkig dat ik, nu bijna 15 jaar ge-
leden, door het Herpetologisch Station De 
Natuurvriend in de gelegenheid werd gesteld 

om regelmatig reizen naar deze gebieden te 
maken, de dieren in de natuur te observeren en 
indien mogelijk, exemplaren naar Nederland te 
verzenden. 
Het resultaat was dat er inderdaad nieuwe im-
porten kwamen, waardoor de liefhebbers op-
nieuw kennis konden maken met deze prachtige 
en goed kweekbare dieren. 
Nog een naam, haast even onverbrekelijk ver-
bonden met Phelsuma's: prof. dr. R o b e r t 
M e r t e n s, verbonden aan het Forschungs 
Institut Senckenberg te Frankfurt am Main, die 
in de jaren zestig veel publiceerde over nieuw 
ontdekte of herontdekte Phelsuma en de soorten 
en ondersoorten beschreef en/of herindeelde. 
De naam Phelsuma is gekozen door de herpeto-
loog G r a y om daarmee de Nederlandse 
wormkundige M u r k v a n P h e l s u m , 
die in de tweede helft van de achttiende eeuw 
leefde, tegedenken. 

VERSPREIDING 
Het stam- of moederland is - naar men in weten-
schappelijke kring aanneemt - Madagaskar, 
doch ook op de verschillende omliggende eilan-
den en eilandengroepen komt Phelsuma voor; 
de onderlinge afstand van die eilanden kan wel 
tot enkele duizenden kilometer gaan. Er is zelfs 
een Phelsuma-soon, P. dubia dubia, die van-
uit Madagaskar, via de Comoreneilanden, het 



Ph. Lineata 
gloriskelis. 
Foto: 
N ij h u i s. 

99 

vasteland van Oost-Afrika heeft bereikt (Tan-
zania). Bekendeeilandenzijno.a. Comoren.de 
Seychellen, de Amiranten, Mauritius en La 
Reunion. 
Het is onmogelijk om in dit artikel veel soorten 
te beschrijven - er zijn tot op heden 45 soorten 
en ondersoorten bekend en beschreven - toch 
wil u graag kennis laten maken met een paar 
representatieve vertegenwoordigers van dit ge-
slacht. 

PHELSUMA LINEATA CHLOROSCELIS 
De vertegenwoordigers van deze ondersoort 
zijn de grootste van de lineata-groep. Ze wor-
den dikwijls verward met P. lineata lineata die 
2 tot 3 cm kleiner is en een witte zijstreep heeft 
in plaats van een gele zijlijn zoals bij P. I. 
chloroscelis het geval is. Ook heeft chloroscelis 
groene bovenbenen en een turkooisblauwe 
staart. P. chloroscelis kweekt goed, wat een 
voordcel is omdat deze lineata van Madagaskar 
komt en dus onder de Wet BUD valt. 
P. I. chloroscelis komt voor in Centraal Ma-

dagaskar tussen de hoofdstad Antanarivo en de 
kust. Dit gebied is voor het grootste deel erg 
vochtig; de temperatuur schommelt in het al-
gemeen tussen 24-25°C als maximum en 10-
11°C als minimum, maar hij kan bijvoorbeeld 
in juli wel eens tot vlak bij het vriespunt dalen. 
De soort bewoont in hoofdzaak de hogere re-
gionen van bananen en palmbomen; meer naar 
beneden op de bomen "wonen" P. lineata en 
P. quadriocellata. De verticale verspreiding 
ligt tussen 1100 en 700 meter, lager gelegen 
gebieden hebben geen chloroscelis meer - daar 
worden andere vertegenwoordigers van de li-
neata-groep gevonden. 

PHELSUMA LATICAUDA LATICAUDA 
Het is een van de meest kleurrijke vertegen-
woordigers van het geslacht en M e r t e n s 
heeft hem dan ook terecht de naam goudstof-
daggekko gegeven. De dieren hebben een 
prachtige blauwe oogrand, go"den puntjes in de 
nek en 3 rode peervormige vlekken op de 
achterrug; de grondkleur varieert tussen groen 
en geelgroen met rode tot gouden puntjes, even-
eens op de rug en op de staart. Het versprei-
dingsgebied van P. laticauda is groot - hij komt 
voor op de noord-westkust van Madagaskar, op 
de voor de kust liggende eilandjes zoals Nosy 
be, doch ook op enkele Comoreneilanden, t.w. 
Mayotte en Anjouan - vandaar dat deze soort, 
die toch ook op Madagaskar voorkomt, niet op 
de BUD-lijst staat en het dus niet verboden is 
om hem in te voeren. 
Een ding hebben de vindplaatsen van P. lati-
cauda gemeen: ze zijn warm en liggen tussen 
zeeniveau en ca. 300 meter hoogte. De tempe-
ratuur ligt doorgaans tussen 20° en 30°. Palmen 
en bananebomen behoren tot zijn geliefde ver-
blijfplaatsen, hoewel hij ook wel in de huizen 
voorkomt, vooral op plaatsen waar in de avond-
uren een schemerlampje brandt. Daar woont 
over het algemeen een paartje laticauda dat 
"zijn" lampje erg goed tegen soortgenoten of 
tegen andere (nacht)gekko's verdedigt. Op 
deze plaatsen, dus in de huizen, is laticauda 
zelfs zogenaamd nachtactief, zodra insecten op 
het licht van de lamp afkomen. 

PHELSUMA CEPEDIANA CEPEDIANA 
Een beschrijving van de kleur van deze soort is 
moeilijk. Meestal bevinden zich op de rug van 
de man 2 rode lengtestrepen, daartussen zit een 
aantal onregelmatige rode vlekjes, stippen of 
streepjes - er bestaan echter ook kleurvariaties 
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zonder deze 2 rode lengtestrepen. De mannen 
hebben een turkooisblauwe staart. De kleur van 
het vrouwtje is bescheidener - wat bij de man-
nen rood is is bij de vrouwtjes bruin - terwijl 
vrouwtjes nooit een blauwe staart hebben. Het 
duidelijkste geslachtsonderscheid is wel het 
verschil in grootte en vooral de witte streep die 
bij de vrouwtjes vanaf het oog tot het voorbeen 
loopt. Bij vrij oude vrouwtjes kan dit laatste 
kenmerk echter wel eens ontbreken. 
P. cepediana houdt zich bij voorkeur op in de 
vochtiger en hoger gelegen gedeelten van Mau-
ritius, waar hij voorkomt op palmen, banane-
planten en Vacao's (schroefpalmen) en agaven. 
Toch kan men ook wel cepediana vinden in en 
rond huizen en om de kleine veestallen die 
achter de huizen staan. Een bekende vindplaats 
is de Botanische Tuin in Pamplemousse, vlak 
bij de hoofdstad Port Louis. 

De voorgaande soorten leven over het algemeen 
vrij vochtig, de ene soort in een warmer, de 
andere in een koeler klimaat; toch zijn er Phel-
suma die meer van een wat drogere omgeving 
houden. Phelsuma ornata ornata is van deze 
laatste een voorbeeld. Hij bewoont ook op 
Mauritius slechts de drogere en warme kust-
streek. Hij blijft graag in de zon zitten, bij-
voorbeeld op de bamboe afscheidingen die vaak 
als afzetting tussen de huizen dienen. In een 
oude bamboestengel (doorsnee tussen 6 en 10 
cm) heb ik verschillende malen "nesten" met 

tot een 40-tal eitjes of overblijfselen van uit-
gekomen eitjes gevonden, hetgeen op "kolo-
nievorming" (broedkamer) duidt. 
Phelsuma ornata is meer ingesteld op het eten 
van insecten; hij eet bij de liefhebber dan ook 
duidelijk minder banaan, honing of vruchtesap 
dan andere Phelsuma. Het is geen grote soort: 
de man ornata haalt nauwelijks 10 cm, terwijl 
een mannelijke cepediana wel een lengte van 
13 cm kan bereiken. In veel boeken en bij 
sommige liefhebbers is nog steeds de ongeldige 
naam Phelsuma vinsoni vinsoni in gebruik. 

HET VOEDSEL 
Voor de liefhebber zijn de Phelsuma geen 
probleemdieren - in het algemeen zijn het ste-
vige eters die graag een menu hebben van ver-
schillende soorten insecten zoals weide-plank-
ton, kleine krekels, wasmotten, huis- en brom-
vliegen en jonge sprinkhanen. Naast insecten 
wordt graag geprakte banaan, fijngemaakte 
aardbei, pruim of zachte peer gegeten; vooral 
rijpen "likbaar" fruit, want er wordt niet vanaf 
gehapt. Aangelengde honing, vruchtesap, roos-
vicee, confituren of jam worden dankbaar aan-
vaard. Dit geeft ons de gelegenheid om via die 
vloeistoffen de nodige extra's, zoals AD3 + 
E-vitaminen, het vloeibare B-complex, dier-
vitaal, camicon of gistocal - vooral een beetje 
kalk is noodzakelijk - toe te dienen, doch alles 
in zeer kleine hoeveelheden. 

Ph. laticouda 
vrouwtje met 
eieren. 
Foto: 
N ij h u i s. 
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HET KWEKEN 
Het is onmogelijk om in een artikel op het 
kweken en op de verschillende manieren van 
kweken in te gaan - mogelijk komt daarover nog 
wel eens een apart verslag. Gelukkig gaan 
steeds meer liefhebbers Phelsuma kweken; het 
is op zich dan ook geen moeilijke kweek. 
De eitjes worden meestal paarsgewijs vastgezet 
op een substraat dat kan varieren van een ba-
naneblad tot de voorruit van het terrarium. In 
dat laatste geval zijn de eitjes er niet meer vanaf 
te krijgen omdat de eieren, die bij het leggen 
nog zacht zijn, binnen korte tijd hard worden en 
niet meer zonder beschadiging van de ruit kun-
nen worden verwijderd. Oplossing: een plastic 
theezeefje tijdelijk over de eitjes heendoen tot 
de jonge diertjes te zien zijn, daama de zeef 
verwijderen. 
De incubatietijd is erg variabel en kan schom-
melen tussen 70 en 112 dagen, afhankelijk van 
temperatuur, luchtvochtigheidetc. 
In andere kweekverslagen worden soms nog 
sterker uiteenlopende tijden vermeld. Direct na 
het uitkomen van het ei vervelt het jonge dier. 
Het is dan watervlug, eet direct fruitvliegen en 
drinkt vlug verdunde honing en roosvicee. Wij 
geven in de kwekerij verdunde honing etc. om-
dat bij een hogere temperatuur het vruchtesap 

en de honing vlug "indikken"; de dieren kun-
nen er niet van oplikken en als ze er in vast 
komen te zitten zijn ze ten dode gedoemd. Ook 
worden erg ondiepe drinkbakjes gebruikt, zo-
wel voor het water als voorde honingoplossing, 
omdat de jonge dieren in diepere bakjes ge-
makkelijk verdrinken. 
Een methode van kweken is: de gelegde eitjes 
regelmatig verzamelen en op een laagje fijn 
grind in een met nylonkous afgedekt plastic 
bakje doen met een verwarming "au bain 
marie". Ook kan het "kweekbakje" tijdelijk in 
het terrarium worden geplaatst tot de eitjes zijn 
uitgekomen. 

Resumerend kunnen wij zeggen dat de Phel-
suma's graag geziene diertjes zijn, om hun 
kleurenpracht en hun gemakkelijke houdbaar-
heid, doch ook omdat de mogelijkheid van 
kweken binnen ieders bereik ligt. Ik wens u veel 
succes met het houden van deze kleine wonder-
tjes. 

SUMMARY 
A short survey of three often kept species of 
Phelsuma tells about their occurrence, habitat 
and keeping requirements. 
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INLEIDING 
Op mijn eeste tocht in Suriname, in September 
1975, ving ik bij de Blanche Marievallen een 
adult 9 van Dendrobates tinctorius, een pijl-
gifkikker die geen algemeen gebruikte neder-
landse naam heeft. 
In april 1978 ondemam ik een tweede tocht en 
kreeg van een vriend uit Paramaribo een adult 
cJ dat gevangen was aan de voet van het Bak-
huisgebergte. Zelf ving iker, samen met enkele 
vrienden, een adult 6 en drie jonge dieren, 
die zich later ontwikkelden tot een & en twee 
9 9 • Met de aldus verkregen drie paartjes 
begon in 1978 de aanvankelijk zeer moeizame 
kweek, die nog steeds voortduurt. 

BESCHRUVING DER DIEREN 
D. tinctorius is een vrij grote, tot 5 cm wor-
dende dendrobatide. De kleur van de rug is 
zwart met (bij mijn exemplaren) een bleekgeel 
tot heldergeel patroon,dat varieert van enkele 
strepen en stippen tot een brede nettekening en 
zelfs een overwegend gele kleur met zwarte 
vlekken. De tekening zet zich op de flanken 

voort. De buik toont een mengeling van zwart 
en blauw met bleekgele vlekken. De poten zijn 
donkerblauw met zwarte stippen en soms hel-
derblauw met donkerblauwe cirkels en punten. 
Volgens S i l v e r s t o n e zijn er vele vari-
aties mogelijk in het rugpatroon, van bijna ge-
heel geel tot zwart met een dunne gele netteke-
ning. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
S i l v e r s t o n e vermeldt het voorkomen 
van D. tinctorius in alle drie de Guyana's en het 
daaraan grenzende gebied van Brazilie. 
In Suriname komen de dieren volgens H o o g-
m o e d voor in een groot deel van het primaire 
oerwoud, dus ten zuiden van de savannegordel, 
die parallel met de kust loopt. Hij trof de dieren 
alleen in W-Suriname aan, doch vermoedt dat 
ze, gezien hun voorkomen in Frans Guyana, 
ook in O-Suriname voorkomen. Dit vermoeden 
wordt bevestigd door een gesprek, dat ik had met 
een TRIS-soldaat, die de doortocht door het 
Toemak-Hoemakgebergte in 1975 meemaakte. 
Hij meldt D. tinctorius uit de omgeving van 
Oelemari in ZO-Suriname. 
De dieren werden door mij aangetroffen op 
open plekken in het bos, waar ze op de bodem 
op stenen of een omgevallen boomstam zeer 
actief waren, soms zelfs in het voile zonlicht. 
Enkele gegevens: De temperatuur bedroeg in de 
zon 34°C, de Relatieve Luchtvochtigheid 65%, 
in de schaduw en op de grond resp. 26° en 95%; 
in de schaduw gemeten en op 150 cm hoogte 
27°en 90%. De poeltjes en kreekjes op die 
plaatsen hadden een watertemperatuur van 25-
26°, pH 5,8 en en hardheid (dH) I. 
Aangezien we in dit gebied buiten ovemachtten 
in hangmatten, merkten we ook de afkoeling 's 
nachts; om 4.00 h was het slechts 20°. 
Deze waarnemingen van temperatuur en voch-
tigheid stemmen vrijwel overeen met die van 
H o o g m o e d . 

HET TERRARIUM 
De afmetingen van het terrarium waarin de die-
ren verblijven, zijn 45x90x90 cm (Lxbxh). Een 
korte zijde (45x90) is tegen de kamerwand ge-
plaatst. Deze korte zijde is vervaardigd van 
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geimpregneerd hout, waarop diverse boom-
stronken zijn vastgeschoefd. De beide lange 
zijden (90x90) zijn schuifruiten. De naar voren 
gerichte korte zijde bestaat uit drie delen: aan de 
onderkant een schuifruit van 15x45, daarboven 
en schuifruit van 60x45, daarboven een strip 
horregaas van 15x45. Het terrarium is afgedekt 
met horregaas, waarboven de lichtkap staat. 
In de bodem, welke bestaat uit een mengsel van 
potgrond, turfmolm en veenmos, is een klein 
vijvertje geplaatst aan de voorkant van het ter-
rarium; de inhoud is ca I liter. Dit vijvertje is 
opgevuld met kiezelstenen van verschillende 
grootte, om verdrinken van slechte klimmers te 
voorkomen en anderzijds om de biotoop iets na 
te bootsen. De vijver heeft een uitloopopening, 
welke verbonden is met een Eheimpomp, die 
het water door filterwatten filtert en terugpompt 
in het vijvertje via twee watervallen. Deze zijn 
gemaakt met behulp van in de lengte doorge-
zaagde PVC-regenpijpen, van buiten beplakt 
met schors, van binnen met steentjes. De vijver 
is gevuld met regenwater. De beplanting is zeer 
dicht en bestaat uit Philodendron scandens, 
Scindapsus, Ficus repens.Op de boomstronken 
etc. zijn aangebracht Aregelia sp., bromelia's 
die een goede gelegenheid bieden voor de eiaf-
zetting. Verder zijn er nog een drietal epiphy-
tenstammen, dat zijn druivetakken omwikkeld 
met veenmos, horizontaal en diagonaal op di-

verse hoogten aangebracht. Deze zijn beplant 
met mini-orchideetjes en Tillandsia-soonen. 
De verlichting bestaat uit een TL-buis 20W, 
type 33 en een breedstraler van 100W. Hierdoor 
ontstaat een temperatuur van 35°C bovenin het 
terrarium bij 22° (kamertemperatuur) beneden. 
Elke avond wordt rijkelijk gesproeid met regen-
water. 
Zowel pomp als verlichting zijn aangesloten op 
een tijdklok, die om 7.30 h in en om 23.00 h 
uitschakelt. Hierdoor wordt de nachtelijke af-
koeling nagebootst. Dit lijkt belangrijk, omdat 
een kennis in Paramaribo daar een prima ter-
rarium had voor Dendrobates. Er zaten D. tinc-
torius in uit Frans Guyana. Deze bak stond 
uiteraard niet in de zon en had ook geen verwar-
ming. Ondanks zijn goede zorgen, stierven de 
zes dieren na een maand. In Paramaribo is het 
verschil tussen dag- en nachttemperatuur maar 
een paargraden! 

Het terrarium wordt verder nog (over) bevolkt 
door 6 Phyllobates trivittatus, helaas alleen 
<5 <5 ; 6 Phyllomedusa hypochondrialis, waar-
mee in dezelfde bak gekweekt wordt, 10 Hyla 
rubra en 2 Hyla leucophyllata. Het terrarium 
staat op 2,50 m van een raam op het zuiden en 
ontvangt dus veel licht. 
Het voedsel voor mijn D. tinctorius bestaat uit 
weideplankton, twee soorten fruitvliegen perio-
diek bestoven met Carnicon of Gistocal, en 
larven van de grote wasmot van het kleinste 
formaat. 

PAARGEDRAG 
Merkwaardigerwijze vertonen mijn dieren geen 
paargedrag bij somber weer.Bij zonnig weer 
ontstaan bij de dieren - die uitsluitend overdag 
aktief zijn - de bekende "worstelpartijen" niet 
alleen tussen de <3<3 , maar ook tussen de 9 
9 en zelfs tussen <5 en 9 ! 
Ik betwijfel zelfs of dit, althans bij mijn dieren, 
iets te maken heeft met territoriumverdediging, 
dan zou dit altijd moeten voorkomen. Het ge-
beurt echter uitsluitend voor de paring en door 
het hele terrarium! Na deze vechtpartijen ach-
tervolgt het S het uitverkoren 9 . soms ge-
volgd door de rest van het gezelschap. Er wordt 
een geschikte plaats uitgekozen voor het afzet-
ten van de eieren. Dit moet een glad, horizon-
taal , overdekt oppervlak ̂ ijn en hiervoor vinden 
de dieren de brede bladeren van de Aregelia 
kennelijk zeer geschikt. Steeds wordt afgezet 
op deze bladeren, en wel steeds aan de licht-
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kant, de kant die naar het raam is gekeerd. Het 
9 deponeert haar eieren (3 - 12 stuks) terwijl 
het <3 erbij zit te kwaken. Dit kwaken is niet 
bijzonder spectaculair; het is bijna niet hoorbaar 
en is te vergelijken met het geluid van een niet 
goed afgesloten thermoskan. Nadat het 9 de 
eieren heeft gelegd, verlaat ze deze en worden 
ze door het 3 bevrucht. 
Het aantal legsels van deze drie paartjes be-
draagt soms drie per week, onlangs zelfs een-
maal drie op een dag! 

OPKWEKEN DER LARVEN 
Het laten uitkomen van de eieren in het terra-
rium, en het daaropvolgende transport van de 
larven op de rug van het blijkt bij mij niet tot 
goed resultaat te leiden. Na vele probeersels 
volg ik thans de volgende methode: 
Na het bevruchten van de eieren wordt het be-
treffende blad van de bromelia afgeknipt en 
ingekort tot 5a 7 cm lengte, op dit gedeelte 
bevindt zich dan het legsel. Een doorzichtige 
plastic doos (J 2x12x5 cm) is voor dit doel met 
behulp van een gloeiende spijker geperforeerd 
met gaatjes van ca 2 mm, die in twee rijen 
tegenover elkaar staande kanten op 2 cm van de 
bodem staan. Het deksel is geheel geperfo-
reerd. In deze doos wordt een potscherf gelegd. 

met de holle kant omhoog. Hierop komt het 
bladstuk met het legsel. Met kraanwater van ca 
25°C wordt het doosje zover gevuld, dat het 
blad net in het water ligt. Het deksel gaat erop, 
en het geheel wordt weer teruggebracht in het 
terrarium boven het vijvertje, de plaats waar 
meestal de eieren worden afgezet. Elke dag 
wordt het legsel gei'nspecteerd, beschimmelde 
eieren worden voorzichtig met de pincet ver-
wijderd en het legsel wordt bestoven met water. 
Na enkele dagen ziet men de larve zich ont-
wikkelen, en na twee tot drie weken gaan de 
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larven zich strekken en vervagen de afzonder-
lijke gelatineuze bolvormige eikapsels tot een 
enkele geleimassa. De larven komen nu op 
eigen gelegenheid uit deze gelei of kunnen 
voorzichtig met de pincet daarvan worden ont-
daan. 
Elke larve wordt afzonderlijk overgebracht in 
een plastic bakje van 15x10x8 cm (Ixbxh) met 
ca een cm hoog kraanwater. 

De ontwikkeling 
van het ei tot 
larve. 
Foto: 
K l o o r . 

De larven gaan apart, vanwege hun kanibalis-
tische neigingen; kraanwater wordt gebruikt 
omdat het maastrichtse regenwater weliswaar 
een dH van 0° heeft, en een pH van 5,8 (zie 
biotoopgegevens) maar omdat deze pH niet af-
komstig van Surinaamse humuszuren maar van 
opgelost sulfiet en nitriet! Overigens zouden 
ook andere verontreinigingen nog wel een rol 
kunnen spelen. 
De eerste twee dagen worden de larven gevoerd 
met Liquifry Rood (een druppel), daarna met 
diepvries rode muggelarven, in hoeveelheden 
aangepast aan het formaat van de larven. Om de 
twee dagen wordt het water ververst met nieuw 
kraanwater van ca 25°. De waterhoogte wordt 
in zo'n zes dagen op ca 7 cm gebracht. Dit 
verschonen gebeurt bij zeer kleine larven door 
voorzichtig het water af te gieten; de larve zuigt 
zich vast aan de bodem. Hierna kan (voor-
zichtig) nieuw water worden bijgevoegd. Dit 
zuigen is na een week niet meer aanwezig. 
Nu wordt eenvoudigweg het geheel over een 
tubifex-filtertje gegoten, de bak gereinfgd en 
gevuld en de larve weer teruggeplaatst. 
Aanvankelijk was er veel uitval bij de larven, 
zowel bij mij als bij anderen, die legsels van mij 



De ontwikkcling 
van het ei tot 
larve. 
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Schets van de 
plaatsing van het 
terrarium in de kamer 
Tek.: E n s i n c k. 

kregen. De weinige dieren, die metamorfoseer-
den hadden, in tegenstelling tot normale dieren 
die op hun poten staan, een soort "vuurpadden-
zit": het onderlichaam op de grond en dikke 
ronde voor- en achterpoten. Ook deed zich het 
verschijnsel voor van abnormale dunne voor-
poten, zodat aan land gaan onmogelijk was -
gebrek aan Calcium en/of vitamines? 
Uit een combinatie van literatuurgegevens, tips 
en experimenten, ga ik nu als volgt te werk. 
Elke twee dagen verschonen met kraanwater 
van 25°C (voor Maastricht: pH 7, dH; 20°). 
Elke week toevoegen een druppel Ornivita per 
liter water. Elke week (op een andere dag) 
Kaliumjodide toevoegen, in een zodanige hoe-
veelheid, dat de concentratie 0,1 mg per liter is. 
Elke dag voeren met rode muggelarven. Twee 
maal per week een beetje Camicon toevoegen. 
Op deze wijze iis het percentage goed gemeta-
morfoseerde dieren weliswaar geen 100% ge-
worden, maarde resultaten zijn momenteel wel 
al zeer bevredigend. 
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De dieren metamorfoseren 80-100 dagen na het 
afzetten van de eieren, zodra de voorpoten ver-
schijnen worden ze overgebracht in een accu-
bak met water van ca drie cm hoog, waarin aan 
een kant een schuin oplopend stuk turf. 
De jonge dieren worden gevoed met bladluis, 
muggen en ander klein weideplankton en met 
vleugelloze fruitvliegen. 
Concluderend wil ik stellen, dat Dendrobates 
tinctorius nu niet bepaaid een dier is voor be-
ginners. Bij een juiste verzorging lijkt het dier 
zeer goed houdbaar, en is kweken zeer wel 
mogelijk. 

SUMMARY 
Fieldnotes and keeping observations on Dendro-
bates tinctorius were combined by the author, to 
obtain a keeping manual. In this way breeding 
results were obtained, that were satisfactory. 
Raising the tadpoles was the main difficulty, they 
should be kept apart. Great care should be taken 
in the maintenance of clean water and a regular 
but not too ample supply of food. 
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INLEIDING 
Het geslacht Homopus is in zijn verspreiding 
beperkt tot het zuidwestelijke kustgebied van de 
Kaapprovincie (Zuid-Afrika). 

Op grond van het aantal tenen aan de voorpoot 
worden de vier soorten in twee groepen ver-
deeld. H. signatus en H. boulengeri hebben vijf 
tenen aan de voorpoot, terwijl H. femoralis 
en H. areolatus er slechts vier hebben 
(P r i t c h a r d, 1967). H. areolatus is een 
kleine schildpad met een maximale carapax-
lengte van 110 mm. Het dier draagt volgens 
L o v e r i d g e & W i 1 1 i a m s (1955) de 
volksnamen 'padloper' en 'parrot beaked tor-
toise' (pagegaaiebekschildpad). 

KLIMAAT ZUID AFRIKA 
Zuid Afrika heeft niet een, maar vele klimaten. 
De geografische ligging, golfstromen en geo-
logische formaties spelen hun rol bij het bepalen 
van het klimaat, de warme Mocambique golf-
stroom, afkomstig uit equatoriale gebieden, 
veroorzaakt, zeker in het kustgebied van Zoe-
loeland en Natal, een subtropisch klimaat en 
gee ft langs de gehele zuidkust regen. De koude 
Benguela golfstroom, afkomstig uit het Zuid-
poolgebied, veroorzaakt slechts een lichte zee-
nevel, zodat vanaf Kaapstad naar het noorden 
gaande het land steeds droger wordt tot men in 
de zo goed als regenloze woestijn komt. Wat 
betreft de hoogteverdeling van het land kunnen 
er globaal vier plateaus worden onderscheiden. 
Het kustgebied (hoogte tot 180 m) met een 

breedte van 5 tot 50 km, de kleine of zuidelijke 
Karoo (tot 450 m hoog en 450 km breed), de 
grote of centrale Karoo (gemiddeld 600 tot 
900 m hoog) en de noordelijke Karoo, ook wel 
het Hoge Veld genoemd. 
Deze factoren, met de vele bergformaties, be-
palen vooral de hoeveelheid regen, in mindere 
mate de hoogte van de temperatuur. 

BIOTOOP 
De in dit artikel besproken dieren zijn afkomstig 
van een terrein bij Paarl Dajosaphat, ongeveer 
60 km van Kaapstad. Klimatologische ge-
gevens van Kaapstad, hopelijk kenmerkend 
voor het gehele gebied, zijn ontleend aan het 
"Yearbook and Guide for Southern Africa" 
(1960). 
Het regent het hele jaar door, met een piek in de 
wintermaanden mei t/m augustus. De tempera-
tuurgegevens moeten wel worden gei'nterpre-
teerd in samenhang met het aantal uren zon; de 
bodemtemperatuur is immers bij zon aanzien-
lijk hoger dan de luchttemperatuur. 
In dit verband is het interessant om te ver-
melden dat het gemiddeld aantal uren zon in 
Kaapstad 9.5 is en in Rome 6.5. 
Volgens het Yearbook (I960) valt er in de ber-
gen van het nabijgelegen Paarl jaarlijks ge-
middeld 500 cm regen; het is het natste gebied 
van heel Zuid Afrika. 
Ter plaatse gemaakte notities beschrijven, de 
biotopen waar de dieren werden aangetroffen 
(behalve het uitvoeriger te bespreken terrein bij 
Daljosaphat) als volgt; zanderig steppegebied 
met gras, al dan niet begroeid met struiken, hei, 
dennen en kruidachtige gewassen (ter-
reinen bij Simarstad, op Kaap de Goede Hoop 
en bij Wilderness). 
Op een klein terrein van de landbouwhoge-
school Beland bij het plaatsje Daljosaphat, in de 
buurt van het grotere Paarl, zijn de belangrijkste 
waarnemingen gedaan. Dit gebied, dat omringd 
wordt door graanvelden, is ongeveer 2 km2 

groot en wordt doorsneden door een asfaltweg. 



Het ligt iets lager dan het omringende cultuur-
land; in de lengterichting loopt een watertje dat 
er mogelijk voor zorgt, dat in de winter het 
terrein gedeeltelijk onderloopt. Dit laatste is er 
misschien de oorzaak van dat dit deel nog niet in 
cultuur gebracht is. 

BESCHRIJVING VAN HOMOPUS 
AREOLATUS 
In de literatuur" wordt 110 mm als maximale 
lengte voor deze soort opgegeven. Het grootste 
gevangen vrouwtje had een lengte van 108 mm. 
Het rugschild varieert in kleur van olijfachtig tot 
bijna groen. Elk schild is in het midden rood-
achtig bruin met donkerbruine of zwartkleurige 
randen (areolatus (lat.) = uit veldjes bestaand). 
In het bijzonder bij subadulte dieren kan deze 
combinatie buitengewoon fraai zijn. Het buik-
schild is, hoewel niet effen, gelig-bruin van 
kleur. De neuspunt is vaak fraai rood gekleurd. 
Opvallend is, dat de kop in ingetrokken toestand 
niet volledig door de voorpoten wordt bedekt. 
De geslachten zijn moeilijk te onderscheiden. 
Bij beide is de onderkant vrijwel vlak. De 
mannetjes zijn echter iets lichter van kleur, heb-
ben een iets langere staart en een iets grotere- en 
vaak ook feller gekleurde kop dan de wijfjes. 

WAARNEMINGEN IN HET VELD 
Het beschreven terrein werd in 1974 en 1977 
gedurende in totaal twee dagen bezocht. Hierbij 
werden de dieren geobserveerd; tevens werden 
temperatuurmetingen gedaan. 
Opmerkelijk was, dat voornamelijk volwassen 
dieren werden aangetroffen; slechts enkele 
jonge exemplaren werden gezien. Jagen werd 
in het geheel niet waargenomen. Later bleek uit 
kweekresultaten in het terrarium dat dit niet 
verwonderlijk was. Ten eerste zijn pasgeboren 
jongen van deze soort schildpad erg klein; ten 
tweede beschikken ze over een zeer efficiente 
schutkleur. 
De opmerking van H e w i t t (1937) over de 
grote beweeglijkheid van de dieren kan worden 
bevestigd. 
Om de dieren te zien en te vangen was goed 
kijken en snel reageren een eerste vereiste, om-
dat ze anders alweer waren verdwenen. Bij het 
oppakken spartelden bijna alle dieren tegen; een 
volwassen vrouwtje (lengte 104 mm) nam, al-
vorens onder een struik weg te vluchten, een 
dreighouding aan, waarbij de bek werd ge-
opend. Dat//. areolatus een schaduwminnende 
schildpad is (H e w i 11 , 1937), kan niet wor-

den bevestigd. Uit veldwaameming blijkt, dat 
de dieren bij een temperatuur van ±24°C 
beginnen te zonnen. Verdere aktie zoals eten en 
paren wordt ondemomen bij een temperatuur 
van meer dan 27°C. In een geval werd vast-
gesteld dat een temperatuur van 35°C (gemeten 
10 cm boven de grand) niet werd gemeden. Het 
betreffende dier werd tegen het eind van de 
middag, staande tegen een plant, aangetroffen. 
De eerste indruk was dat het dier aan het zonnen 
was. Bij nadere beschouwing leek het echter 
waarschijnlijker dat het diertje aan het eten was, 
maar zich na de verstoring stilhield. 
Niet waargenomen kon worden, hoe de dieren 
ovemachten. Slechts eenmaal werd een schild-
pad bij het verlaten van zijn nachtverblijf ge-
zien. Dit nachtverblijf bestond uit een onder een 
struik gelegen ondiep kuiltje. De kop van de 
schildpad lag in de richting van het struikje; 
doordat het kuiltje een schuin aflopende bodem 
had in de richting van de struik, lag de kop van 
de schildpad het laagst. 

TERRARIUMWAARNEMINGEN: 
HET GEWENNEN EN HET HOUDEN 
Hoewel F l o w e r (1925) aangeeft dat H. 
areolatus in de London Zoo binnen een jaar 
overleed (langste levensduur 3 jaar, 1 maand, 
10 dagen) en C a i r n c r e s s (1946) met in 
Pretoria (Z. Afrika) gehouden dieren nog slech-
tere ervaringen had (een levensduur van zes 
maanden), werden negen exemplaren meege-
nomen naar Nederland. Acht van deze dieren 
waren afkomstig van het terrein bij Daljo-
saphat. 
Elk dier werd apart in quarantaine gedaan in een 
klein, makkelijk schoon te houden, terrarium. 
Tevens ondergingen alle dieren een behande-
ling met tetracycline, thibenzole en emtryl. 
Hiema werden de dieren als ze goed aten in hun 
defmitieve terrarium geplaatst. Voedsel werd, 
op vier dagen na, binnen 14 dagen geaccep-
teerd; een dier at al op de eerste dag. Niet-
etende dieren konden met behulp van gekiemde 
tauge, gezaaid in een laagje nat zand, aan het 
eten gebracht worden. Binnen 4-6 weken aten 
de volgende 3 dieren goed. Het laatste dier 
echter pas na 9 maanden. 
Het defmitieve terrarium, waar uiteindelijk 
negen schildpaden in worden gehouden is 
220x55x50 cm (Ixbxh) groot. 
De bodem bestaat uit hard-plastic bakken van 
33x55 cm (3 cm hoog). Deze bakken zijn ge-
vuld met houtkniUen. Een bak van 33x26x9 cm 



Kinixys belliana. 
Foto: 
H o o g m o e d . 

109 

bevat zand; in een ander bakje (33x26x3 cm) zit 
grind. Over de voile lengte van het terrarium 
loopt tegen de achterzijde op een hoogte van 
8 cm een plank waaronder de dieren kunnen 
schuilen. 
Een 40 Watt TL buis zorgt voor de nodige 
verlichting. In een reflector (0 40 cm) zit een 
warmtelamp die voor wat extra warmte zorgt. 
De temperatuur in het terrarium varieert, af-
hankelijk van de plaats, van 20 tot 35°C. 
Het terrarium bevindt zich in een stenen ge-
bouwtje waar geen daglicht naar binnen komt. 
Het wordt eiektrisch verwarmd. In verband met 
de stroomkosten zijn dag en nacht verwisseld. 
Het is van 19.30 uur tot 06.00 licht; van 24.00 
uur tot ±04.00 uur wordt het terrarium ver-
warmd. 
Om de twee tot drie dagen worden de dieren 
gevoerd. Het basisvoedsel bestaat uit andijvie, 
aangevuld met brood, tauge, peen en banaan. 
Alles wordt bestrooid met gistocal, zemelen en 
Bonzo hondenvoer (granen, dieriijk eiwit, vita-
minen en mineralen). 
Sinds ±6 maanden werd ook fijn gesneden 
vlees geaccepteerd; voorheen werd dit ge-
weigerd. R u s t (1937) geeft aan dat de dieren 
in het buitenterrarium gras eten, maar ook sla en 
vruchten accepteren. 

WAARNEMINGEN IN HET TERRARIUM -
GEDRAG 

Het agressieve gedrag werd geruime tijd ver-
toond. Ook nu nog zijn de dieren bijvoorbeeld 
door plaagstootjes met een podood te verleiden 
tot dreigen met geopende bek. Vooral de man-
netjes bleken ten opzichte van elkaar zeer on-
verdraagzaam. Nadat felle gevechten plaats-
gevonden hadden, waarbij de een zich in de 
ander vastbeet en zich dan liet meeslepen, 
moest er een worden verwijderd. Het achter-
gebleven mannetje, dat overigens elke week 
van plaats verwisselt met zijn concurrent, komt 
bij elke beweging in het terrarium direct toe-
gelopen. Na inspectie.wendt hij zich weer af, 
behalve natuurlijk als de verstoring wordt ver-
oorzaakt door zijn rivaal; dan volgt een felle 
vechrpartij. 
De schildpadden worden aktief bij een tempera-
tuur van 25-27°C. Tot nu toe lijkt heteropdat de 
dieren in onze zomer (dus winter in Z. Afrika) 
minder aktief zijn. 
In het begin sliepen een aantal dieren in een 
ondiep, zelf gegraven, kuiltje. Later werd uit-
sluitend onder de reeds beschreven plank ge-
slapen. 



Capetowen 

Maand 

Jan. 
Febr. 
Mrt. 
Apr. 
Mei 
Juni 
Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dec. 

Temperatuur in °C 
Gemid. 

dag. 
max. 

25.6 
26.2 
25.0 
22.4 
19.7 
18.3 
17.0 
17.8 
18.5 
21.0 
23.0 
24,5 

Gemid. 
dag. 
min. 

15.5 
15.5 
14.2 
11.8 
9.5 
7.7 
7.2 
7.9 
9.2 

11.2 
13.0 
14.3 

Gemid. 
mnd 
max. 

32.7 
34.0 
33.6 
32.1 
28.7 
26.5 
24.8 
26.9 
28.3 
28.9 
31.0 
32.3 

Gemid. 
mnd 
min. 

9.4 
9.9 
7.9 
5.4 
3.0 
1.3 
1.0 
1.7 
2.9 
4.5 
7.0 
8.3 

ie
ld

e 

:ht
 

•3 . S 
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71 
73 
77 
80 
83 
83 
83 
82 
79 
76 
74 
71 

Regenval 
in cm 

1.70 
1.50 
2.21 
4.90 
9.40 

10.90 
9.40 
8.31 
5.79 
3.99 
2.59 
2.01 

aantal 
regen-
dagen 

4 
3 
5 
8 

11 
12 
13 
13 
9 
7 
5 
5 

Kaapstad 
Zon | 

Gemid. | 
dag. uren 

zon 

11.9 
11.6 
11.1 
8.2 
7.7 
7.3 
7.9 
8.1 
8.5 

10.5 
10.7 
11.0 
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VOORTPLANTING 
Over de voortplanting meldt H e w i t t 
(1937) dat de nestgaten ongeveer 7,5 cm diep 
zijn. De eieren, 2 tot 5 per legsel met een 
waarschijnlijk gemiddelde van 3, zijn ovaal van 
vorm. 
De grootte varieert van 22x27 mm tot 23x33 
mm. 
R o s e (1962) vermeldt een incubatietijd van 
7-8 maanden. 
De aftnetingen van de eieren bleek overeen te 
stemmen met de eigen waarnemingen. Het 
kleinste, in het terrarium aangetroffen ei, was 
22x30 mm. Het grootste was 23x32 mm groot. 
In geen van de gevallen werd er een nestplaats 
gemaakt. In eerste instantie werd aangenomen 
dat dit werd veroorzaakt door het nog niet ge-
wend zijn aan de nieuwe omgeving. Bij nadere 
beschouwing moest echter worden geconclu-
deerd dat de huisvesting niet optimaal was. De 
hiema in de leefomstandigheden aangebrachte 
veranderingen, bestonden uit een verhoging 
van de hoeveelheid licht (vier 40 Watt TL 
lampen werden extra ingeschakeld; twee hier-
van branden van 23.00 tot 09.00 uur, de andere 
twee van 24.00 tot 03.00 uur) en een verhoging 
van de relatieve vochtigheid (in een van de 
plastic binnenbakken werden de houtkniUen 
vervangen door schuimplastic dat steeds nat 
werd gehouden). 
Het aantal eieren per legsel was gemiddeld 
twee; een keer werden drie eieren gelegd, in 
twee gevallen werd slechts een ei geprodu-
ceerd. Gezien de geringe afmetingen van de 
dieren is dit alleszins begrijpelijk. 

De eischaal bij deze soon schildpad is erg dun 
(Loveridge & Williams, 1957). Tweemaal 
werd een ei stukgeknepen; eenmaal door on-
voorzichtig oppakken, en eenmaal door on-
voorzichtig me ten. 
Vele van de bevruchte eieren vertoonden na ± 2 
maanden haarscheurtjes, wat echter geen in-
vloed had op de vrucht. 
Nadat eerst werd geprobeerd de eieren in zand 
uit te broeden werden de later aangetroffen 
eieren in een broedstoof geplaatst zoals 
E h r e n g a r t (1976) die beschrijft. Dek-
materiaal werd niet gebruikt. De temperatuur 
werd op 28°C gehouden (soms bij zeer koud 
weer zakkend tot 25°). De relatieve lucht-
vochtigheid was 70-80%. 
Tot op heden zijn er drie jongen geboren (on-
geveer 3 cm lang). De eerste werd in de broed-
bak aangetroffen en overgebracht naar een klein 
terrarium. Gehouden onder dezelfde omstan-
digheden als de ouderdieren overleed dit diertje 
na twee dagen. Het tweede schildpadje werd, 
terwijl het bezig was het ei open te maken, 
overgebracht naar een terrarium (95x15 cm) in 
de huiskamer. 
De omstandigheden Waren dezelfde als bij het 
eerste Jong. Na twee dagen overleed ook dit 
jong, zonder volledig uit het ei te zijn gekomen. 
De voorlopige conclusie was dat de relatieve 
luchtvochtigheid te laag was. Dit werd op de 
vooriieen reeds beschreven wijze verholpen 
(bakjes met vochtig schuimplastic). 
Het derde jong werd eveneens bij inspectie van 
de broedbak in een gedeeltelijk geopend ei aan-
getroffen en met ei en al in het kamerterrarium 



geplaatst. De relatieve vochtigheid varieerde nu 
van 70-75% overdag tot 95-100% 's-nachts. De 
volgende dag verliet het diertje de eischaal en 
verborg zich onder enkele done bladeren. Na 
zich de eerste dag rustig te hebben gehouden -
het dier moest duidelijk leren lopen - vertoonde 
het een levendig gedrag, inclusief het reeds van 
de ouders bekende dreiggedrag. Hoewel er wel 
water werd gedronken werd er geen voedsel 
opgenomen (bij het uitkomen was er nog een 
restant van de dooier aanwezig). Na zeven 
dagen overleed ook dit dier; de uiteriijke symp-
tomen wezen op een verkoudheid. Waarschijn-
lijk is het dier abusievelijk bloodgesteld aan een 
te lage temperatuur. 
De incubatietijd was 91, resp. 95 en 108 dagen. 
Opmerkelijk was de totaal afwijkende kleur van 
de jongen; deze was bruin met spikkels. Als het 
dier zich tussen done bladeren ophoudt, is dit 
natuurlijk een uitstekende camouflage. 

ZIEKTES 
Helaas zijn twee van de dieren inmiddels over-
leden. Het eerste vrouwtje overleed aan leg-
nood (sektierapport: Z w a r t ) ; van het twee-
de vrouwtje is de oorzaak niet bekend omdat 
geen sektie werd verricht (het dier overleed op 
kerstavond 1979). De laatst genoemde had al 
eerder moeilijkheden gegeven. Nadat het dier 
na negen maanden goed was gaan eten, werd 
kort daama geconstateerd dat een gezwel van 
9 a 10 mm doorsnee uit de anus hing. Dit werd 
voorzichtig weer naar binnen geduwd. Dage-
lijks werd op advies van een dierenarts Kana-
cillin Forte gegeven. Antibioticum van on-
bekend merk werd over het eten gestrooid. 
Faecesonderzoek ( Z w a r t ) toonde een be-
smetting met Nematoden aan. Er kon niet 
worden vastgesteld of het hierbij ging om darm-
of longwormen. Na een behandeling met Riper-
col leek het diergenezen. Een aantal maanden 
later was de schildpad echter plotseling over-
leden. 
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Indien groei als maatstaf mag worden genomen 
maken de overige dieren het goed. Alle ver-
tonen in lichte mate groeinaden, terwijl het toch 
volwassen dieren zijn. 

SUMMARY 
Homopus areolatus is a small tortoise (up to 110 
mm) living in the south-western part of the 
Cape province, South Africa. 
Temperature measurements were taken in the 
field. A temperature of at least 27°C. was 
needed for anything to happen (eating, mating 
ect.). All animals struggled after they were 
caught; one even threatened with its mouth 
open. 
Nine animals were kept in a terrarium in Hol-
land. Threatening behaviour was easily pro-
voked, the male faught fiercely. 
Brooding followed; each nest consisting of 
about 2 eggs. At a temperature of about 28°C 
and a relative humidity of 70-80% the young 
hatched after about 95 days, but did not survive. 
It was assumed that the air in the terrarium 
where the young were kept was too dry. 
After three years 7 of the tortoises are alive and 
in a presumably good condition. 
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DE SCHILDPADDEN EN KROKO-
DILLEN 
Hier wildc ik het wat betreft de slangen 
bij laten en nog kort iets zeggen over de 
schildpadden en krokodillen. Van de 
schildpadden heb ik eigcnlijk maar een 
soort zelf gevangen, al.Pelomedusa sub-
rufa. Dit is een waterbewoncr behoren-
de tot de Pleurodira (halswenders). Het 
schild is min of nicer langwerpig ovaal 
en afgcplat. Bij jonge dieren is het rug-
schild donkergrijs, bij oudere donker-
bruin. De kleur van het buikpantser va-
rieert van zwart (jongen) via donkcr-
bruin tot bleekgecl. De bovcnkant van de 
kop is donkergrijs, de scherp (in ieder ge-
val bij jongen) crvan gescheiden onder-
kant is geel-wit tot okergcel. De iris is 
groen-wit. De kop is bedekt met enkele 
grote schilden. Deze soort is bijna overal 
aan te treffen waar water is, ik vond ze 
in ondergclopen karresporcn, in ondiepe 
poeltjcs op de savanne en in diepere 
sloten. Voor zovcr ik wcet komt. deze 
soort echter niet in het rcgenbos voor. 
Op alle plaatsen waar ik deze soort vond 
kon het water ovcrdag tamelijk warm 
worden (tot 30° C) en 's avonds weer 
snel afkoelen. Voor een nadere beschrij-
ving van de sloot waarin deze soort langs 
de weg Tema-Akosombo vond mag ik 
verwijzen naar een eerdere aflevering. 
De schildpadden waren hier 's avonds te 
vinden. Ze maakten hun aanwezigheid 
kenbaar, doordat ze op dc bodem tussen 
het boven water uitstekende gras door-
kropen dat hierdoor golvende bewegingen 
ging maken. Ook kwamen ze af en toe 
naar de oppervlakte om adem te halen, 
dit gebcurde zowcl in open stukken water 
als in. dichtbegroeide stukken waar ze 
zich tussen de vegctatie moesten door-
wurmen. Het blcek niet mogelijk deze 
snelle dieren met de hand te vangen, 
maar met een schepnet was het een klein 
kunstje. Bij het vangen zijn ze flink a-
gressief en trachten te bijten. In de lin-
nen zak waarin ze vervoerd werden de-
faeceerden ze, hetgeen een enorme stank 
tot gevolg had, maar waaruit tevens 
bleek dat een belangrijk deel van hun 

voedsel gevormd wordt door slakken; de 
opercula waren nl. bij ticntallen in de 
uitwerpselen aan te treffen. Behalve in 
deze goed begroeide sloot vond ik ook 
een volwassen exemplaar in een plasje 
middenop dc savanne aan de voet van 
de Shai Hills. Het was slechts een paar 
vicrkante meter groot en nergens diepcr 
dan 30 cm, op de meeste plaatsen zelfs 
minder dan 10 cm. Het water was mod-
derig en zondcr cnige vegctatie, behalve 
enkele pollen gras aan de rand van de 
plas. Zo te zien leek het er op dat hier 
geen schildpad in zou passen, maar dat 
vicl nogal mee. Het dier was bovendicn 
goed doorvoed en had ook weer veel 
slakken gegcten. Volgens verschillende 
bronnen zou deze soort zich bij het uit-
drogen van zijn pocl in de droge tijd in 
de modder ingraven en een zomerslaap 
houden tot de pocl zich weer met water 
vult. 
Behalve deze waterschildpad heb ik ook 
nog twee soorten landschildpadden van 
het genus Kinixys in handen gekregen. 
Deze schildpadden vallen op door een 
scharnier dat zich in het achterste deel 
van het rugpantscr bevindt. Hierdoor zijn 
de dieren in staat het achterdeel als een 
klcp over de staart en achterpotcn te 
laten zakken. De fraaiste soort, althans 
wat kleur betreft is K. belliana nogueyi, 
die qua pantservorm nogal veel lijkt op 
een Grieksc landschildpad, dc randen 
van de schilden zijn glad. Op een donkcr-
bruine ondcrgrond bevinden zich licht-
bruine en gele vlekken. Het buikpantser 
is geel met daarop een zwarte straal-
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vormigc tekening. Zelf heb ik deze soort 
evenmin als de volgcnde, ooit gevangen 
Alle exemplaren werden me gebracht 
door kindcren die vcrtelden dat ze de 
dieren in 'farmland' gcvonden hadden 
ccn verdere precisering viel er niet uit te 
krijgen. Farmland is over het algemeen 
tamelijk droog terrein waar dc zon, af-
hankelijk van het produkt dat cr wordt 
verbouwd, in meerdere of mindcre mate 
dc bodem bereikt. Rcgclmatig is het ter-
rein volledig kaal. In het terrein bevinden 
zich vaak geisoleerd staande bomen om-
geven door struikgewas. 
V i 1 1 i e r s (1958) zcgt dat deze soort 
aan onvergclijkelijk veel drogere bioto-
pen de voorkeur gecft dan beidc andere 
Kinixys soorten. Volgens deze autcur 
graaft dczc soort zich tijdens droge peri-
odes in de grond in, volgens P i e n a a r 
(1966) gcbeurt dat in Zuid Afrika tijdens 
de winter. In tegenstclling tot V i 11 i e r s 
(1958) die deze soort een droog biotoop 
toeschrijft, zegt S c h m i d t (1919) dat 
deze soort weliswaar savanncs bewoont, 
maar daar toch ook weer aan de rand 
van mocrasscn en langs ondiepe kreken, 
en er zelfs in, voorkomt. Ook S c h m i d t 
(1919) vcrmeldt het houden van ccn 
droogteslaap, die volgens hem wordt ge-
houden onder boomwortels. in gaten in 
termietenncsten en onder de grond. Hij 
vermoedt dat dit in verband staat met dc 
dan woedende grasbranden, niet met ccn 
tckort aan voedsel. 
De tweede soort, K. homeana ziet er 
nogal 'bonkig' uit. Het achtcrste deel van 
het rugpantscr valt steil naar beneden af 
en maakt bijna een rechte hoek met dc 
bovenkant van het pantser. De schilden 
aan de achterrand van het pantser zijn 

verlengd, omhooggekruld en lopen uit 
in twee of drie tanden. Ook bij dc jonge 
dieren is dat reeds het gcval. Het rug-
pantscr is grotendeels gcclbruin met een 
donkerbruine rand om ieder schild. 
Rondom het schild kan op de costalia 
en het voorste en achtcrste vertcbrale, 
juist boven de marginalia een brcde of 
smalle gccl-wittc band lopen, vaak zijn 
van deze band slechts een aantal onre-
gelmatig gevormde vlekken overgcbleven. 
Het buikpantser is donkerbruin met al-
leen langs de naden van de hoornschil-
den geelbruine strepen. De kop is ge-
woonlijk gcclbruin maar kan soms ook 
oranje zijn. Of deze opvallende kopkleur 
iets met de voortplanting te maken heeft 
is mij niet bekend. Zeer vreemd sta je te 
kijken als je dczc soort wilt fotograferen 
en je zct een exemplaar op een grasveld-
je. Nog voor je hebt kunnen instcllen is 
het dier er al vandoor, werkelijk met een 
sneltrcinvaart, zoals je die bij schildpad-
den nauwelijks verwacht. Ook deze soort 
werd me van farmland gebracht. Vol-
gens V i 11 i e r s (1958) bewoont deze 
soort dc oevers van kreken in het bos, 
dus in zeer vochtige situaties, en zou hij 
zelfs het water ingaan om voedsel te 
zocken. Volgens. V i 11 i e r s (1958) komt 
z'n lccfwijze ovcreen met die van K. ero-
sa, waarover S c h m i d t (1919) uitge-
brciderc gegevens geeft. 
In Ghana hield ik beide soorten enige 
tijd in gevangenschap, maar merkte daar 
niets van een voorkeur voor water. De 
dieren werden gcvoerd met banaan, pa-
paja, mango, sinaasappelen en nog wat 
onbekende tropische vruchten. Blad-
groentcn konden wegens de schaarste 
daaraan niet aangeboden worden. 



Wat betreft de krokodillen kan ik kort 
zijn, aangezien ik geen van de drie in 
Ghana voorkomende soorten in het wild 
heb waargenomen. De meest algemene 
soort is. waarschijnlijk de nijlkrokodil 
{Crocodylus niloticus) die te vinden is in 
bijna alle water in savannegebieden, kre-
ken, rivieren, poelen, meren, maar ook 
in strandmeren en zelfs in zee. In het bos 
schijnt hij (althans in West Afrika) niet 
voor te komen. De verhalen betreffende 
het verslinden van mensen komen op 
naam van deze soort. V i 11 i e r s (1958) 
citeert enkele krantenberichten die hier-
op betrekking hebben. Gedurende mijn 
verblijf in Ghana verscheen een bericht 
over een man die in de omgeving van 
Yapei in het noorden door een krokodil 
was aangevallen, maar het er levend van-
af had gebracht. De aanval vond plaats 
toen de man een gewonde antilope in 
het water achtervolgde. Na een gevecht 
dat drie minuten duurde, lukte het hem 
zich los te rukken en naar de kant te 
zwemmen. 
Al lange tijd worden de nijlkrokodillen 
op verschillende plaatsen in Ghana, maar 
ook in Ivoorkust, vereerd. De Ashanti's 
uit West Ghana maakten en maken van 
deze soort afbeeldingen in de vorm van 
goudgewichtjes, vaak met een vis in de 
bek, maar bij recent vervaardigde ziet 
men er ook met mensen in de bek, mis-
schien een aanpassing aan de vraag naar 
bizarre souvenirs. Ook in de West-afri-
kaanse volksverhalen speelt de nijlkro-
kodil een rol. Op sommige plaatsen wor-
den de krokodillen door de bevolking 
beschermd, zoals in Paga, in het uiterste 
noorden, vlak bij de grens met Opper 
Volta. De dieren schijnen daar half tarn 
te zijn en naar een 'priestcr' die een ge-
slachte kip vasthoudt toe te komen om de 
kip op te eten. P e l (1851) schrijft iets 
dergelijks gezien te hebben in Dixcove, 
aan de kust, toen hij pas aan de Goud-
kust aankwam. Hij schrijft er tevens bij 
dat er op het moment van publikatie 
geen krokodillen meer in Dixcove waren. 
Voor zover ik tijdens mijn verblijf in die 
plaats heb kunnen nagaan is dat nog 
steeds het geval. De andere soort van dit 
genus is de spitssnuitkrokodil (C. cata-
phractus), die zowel in het bos als in 
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1 i e r s, 1958). Volgens de meeste opga-
ven zou deze soort een viseter zijn, maar 
waarnemingen in gevangenschap bevesti-
gen dit niet; op vis reageren de dieren 
nauwelijks, wel daarentegen op dode rat-
ten (V i 11 i e r s, 1958) Een derde, geheel 
tot het bos beperkte soort is Osteolae-
mus tetraspis, de breedvoorhoofdkroko-
dil. Deze soort is in tegenstelling tot de 
beide Crocodylus soorten niet donker-
grijs maar bruin met zwarte dwarsban-
den. Ook de kleur van de iris verschilt 
van die van beide andere soorten, hier 
is ze nl. bruin in plaats van groen. De 
breedvoorhoofdkrokodil schijnt zich vnl. 
te voeden met kikkers en vissen, maar 
ook af en toe vruchten te eten, althans, 
V i 1 1 i e r s (1958) vond pitten van be-
paalde vruchten in hun maag. 

NATUURBESCHERMING 
Tot slot nog enkele opmerkingen betref-
fende natuurbeschermingsaspekten. Zo-
als hier en daar uit het voorgaande reeds 
is gebleken bestaan er beschermde soor-
ten. De bescherming van de Ghanese 
fauna is vastgelegd in de 'Wildlife Con-
servation Regulations, 1971'. Een deel 
van deze 'Regulations' bestaat uit een 
drietal schedules, tabellen waarin dieren 
genoemd zijn die onder bepaalde omstan-
digheden beschermd zijn. In het "First 
Schedule", soorten die volledig be 
schermd zijn gedurende het hele jaar, 
staan de volgende reptielen: de drie kro-
kodillen, de twee soorten varanen en drie 
zeeschildpadden nl. Erethmochelys imbri-
cata, Chelonia mydas en Dermochelys 
coriacea. In het "Second Schedule", 
soorten die gejaagd of gevangen mogen 
worden tussen 1 augustus en 1 december, 
staan 7 reptielen, nl. de slangen Python 
sebae en P. regitts, en de schildpadden 
Kinixys belliana, K. spec ( = K. homea-
na), Pelusios sp., Pelomedusa subrufa en 
Trionyx trittnguis. In het "Third Schedu-
le" komen geen reptielen voor. Behalve 
deze algemeen bschermende maatregelen 
die voor het hele land gelden, worden de 
dieren ook beschermd in reservaten, 
waarvan er verschillende reeds goed 
funktioneren en waarvan andere nog in de 
oprichtingsfase verkeren. De meeste van 
deze reservaten zijn in de eerste plaats 
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bedoeld voor dc bescherming van groot 
wild, maar alle andere crin voorkomende 
dicrsoorten zijn ook vollcdig beschermd. 
Alhoewel de bescherming van dc fauna 
op papier goed in elkaar zit ontbrcckt 
er in praktijk nogal wat aan. In de reser-
vaten ziet men over het algemeen wel 
kans de stroperij de baas te blijven door 
regelmatig patrouilles te houden. Met de 
naleving van de 'Wildlife Conservation 
Regulation' is het echter nog slecht ge-
steld. De inhecmse bcvolking wcet in de 
eerste plaats mecstal van het bcstaan van 
deze 'Regulations' niet af en mocht ze 
er wel van afwcten dan begrijpt zc het 

nut ervan niet. Men redeneert nl. zo dat 
jc een becst dat je ziet het beste kunt 
schieten of vangen. In het eerste geval 
eet je het zelf op of verkoopt het vices, 
in het tweede geval kun je het vaak voor 
veel (in hun ogen) geld aan een blanke 
verkopen, lukt dat niet dan kun je het 
alsnog opeten. Gezien de barre omstan-
digheden waaronder de meeste Ghanczen 
leven (een loon van fl. 40,— per maand 
wordt al als goed beschouwd) kun je het 
zc niet kwalijk nemen. Alleen zeer groot 
opgezette propaganda, vooral op de lage-
re scholen kan aan deze situatie wat 
vcrhelpen. 

SUMMARY 
During 1972 a three months field-trip was made to 
Ghana. Only the southern part of the country was 
visited. Ecological data on amphibians and reptiles 
were gathered. 
The data for amphibians here are presented according 
to ecological divisions which were proposed earlier 
by S c h i o t z (1967). The savanna fauna was stu-
died near the Shai Hills, where the following species 
were presen (the first three of which are character 
species): Hyperolius nitidulus, H. nasutus igbetlen-
sis, Afrixalus f. fulvovittatus, H. c. concolor, Lepto-
pelis viridis, Dicroglossus occipitalis, Rana g. gala-
mensis, Phrynobatrachus sp., Ptychadena sp., Bufo 
"regularis". Near Anum Asikuma the savanna 
fauna was mixed with a farmbush fauna. Species 
present there included (apart from the ones men-
tioned before): A. weidholzi. A. d. dorsalis, Kassina 
senegalensis, H. fusciventris burtoni, H. gultulatus, 
Leptopelis hyloides and Bufo sp. Character species 
for the farmbush fauna are H. c. concolor H. fusci-
ventris burtoni and A. d. dorsalis. 
In the Togo Mountains only a single farmbush Hype-
rolius is present: H. baumanni. According to Schiotz 
(1967) H. picmratus could not be grouped with any 
of the three gioups recognised by him, but the results 
presented here indicate this as a representative of the 
farmbush fauna. 
The third group recognised is the high forest fauna, 
which only was encountered in southwestern Ghana. 
The most important species of this fauna were H. s. 
sylvaticus, H. bobirensis, H. laurenti (only near run-
ning water), Chiromantis rufescens, Kassina coch-
ranae (formerly known as K. maculatus), several 
species of Ptychadena (P. longirostris. P. aequipli-
cata) and Phrynobatrachus plicatilis. 
In reptiles the division according to habitat was not as 
clear cut as in amphibians and consequently they 
were treated here in taxonomic order. The most 
abundant lizard, to be found everywhere near human 
habitations and in other open habitats, was Agama 
agama. A. sankaranica was found in open, rocky 
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terrain. Lizards of the family Scincidae are well re-
presented throughout the country in a variety of habi-
tats. Mabuya affinis (formerly M. blandingii) has a 
wide ecological amplitude, occuring in savannas, 
human settlements and cocoa forests. M. albilabris, 
which until recently was confused with M. affinis, is 
an inhabitant of forest. The differences in colouration 
between these two species are pointed out. An exten-
sive account of the care in captivity of Cophoscin-
copus durus is given. Other seines dealt with a se-
veral species of Mabuya, Mochlus and Panaspis 
breviceps togoense. Of both: monitors and chamae-
leons two species occur, one of each being more or 
less ubiquitous (Varanus niloticus and Chamaeleo 
gracilis), the other species being more restricted to 
open habitats (Varanus exanthematicus and Cham-
aeleo senegalensis). Geckos are very abundant in the 
perianthropic environment (Hemidactylus brookii 
angulatus, H. fasciatus, Lygodactylus conraui). In 
naturel situations they are less abundant and were 
only found in forests (H. muriceus. Ancylodactylus 
spinicollis). Only a few specimens of the wormlizard 
Cynisca leucura were encountered during digging in 
gardens. 
Most snakes were encountered in the perianthropic 
environment. One of the most interesting is the ball-
python (Python regius), which has a peculiar defense 
posture. Also the two species of Boiga (B. blandingii 
and B. pulverulentus) show interesting defense beha-
viour. Psammophis phillipsi, Lycophidion semi-
cinctum and Prosymna meleagris are fairly common 
near houses. In Kpandu, which served as a base 
during the stay in Ghana, a total of nine venomous 

snakes was recorded, among which three species of 
Atraclaspis. two of Bitis, two of Naja and one each of 
Causus and Echis. Moreover the poisonous colubrid 
Dispholidus typus occurs in this area. 
Observations on freshwater turtles, tortoises and cro-
codiles were few. Only Pelomedusa subrufa was 
found in abundance in savanna areas. Tortoises were 
represented by two species of Kinixys, K. belliana 
nogueyi and K. homeana. which were found in farm-
land, though they seem to prefer the banks of creeks. 
No personal observadons were done on crocodiles. 
Several regulations protect a number of reptiles, but 
these regulations are not stringently enforced. Protec-
tion within nature reserves apparently is much better. 
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