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Tanzdia in Oost-Atuika hecft ecn opp.
van 939.360 km! (26x Nederlard). Grolc
delen van het land onrvansen per jaar
slechts weinig regenwater, en hcbben der-
halve eer vrt dor aanzie!, hoeqcl cchte
woeslijnvorning (nog?) niet voorkomt.
C€durende de maand novenbcr van
1977 (tijdens d€ kleine rescnlijd) vcrblccf
ik in Tanzania. Daarbij bezochl ik o.a.
de plaah€n: Dar es Salaam; Mbeyal
Arusha €n Se.onera. Dc daar waargeno
mcn reptielcn cn amfibi€€n ,al ik van
elke plaats apart behaDdelcn. De namcn
zijo vaak onder eniS voorbehond eege-
ven, vooral daar waar dcterfti.atie ge

scliedde vanaf dia's

DAR ES SALAAM
Dc hoofdslad Dar es Sal.am, gelegen
aan de hdische oceaan, heeft een zeer
warm klimaai, mel een geniddcld maxi-
mum van 32r C, gcpaard gaand met een
hoge relatieve vochligheid (i 90.-/'). De
jaa.lijkse regenval bedraagt e. 800 1200

Hct mccsl in bcl oog lopcnde reptiel hier
*^s |\el Mobuya $/i/r.. Deze vrij
foAe skink was overal te vinden- van het
centruft van dc stad tot in de buitcn-
wijken op nuren, vuilnishopen. steenho-
pen! rotsen en bomen. Wanneer ze in
bomen sezien we.den. bevonden zij zich
zelden hogcr dan I In bovcn de Brond.
Ze vluchrten bij nijn nadering vrijwel
altijd naar beneden- Wel klommen ze
hoog tegen muren op. Vaak zag ik ze
ook ovemachten tcgcn een huismuur
vlat onder de dakrand154
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Andere opvallende reptielen waren na-
tuurlijk de gecko's (Hemi.lactrl s na-
bouia e.a.). Zodn het begon tc schcme-
ren kwanen dc dicrtjes uit hun schuil-
plaats te vooBchiin, om even later als het
hclcmaal doDker was op jacht te gaan.
Vooral vlak bij builenlampen waren ze
altijd wel lc vindcn. Ook binncnshuis
waren zc prcsent. ln het huis van de
familie waar ik loseerde tijdens nijn veF
blijf in Dar es Salaam. zalen er io de
woonkamer meeslal 5 i' 6 stuts. E6n eF
van was alrijd op het zelfde plaatsje te
vinden, eD had zich ook al om z;jD

Srootte waaraan hij duidelijk le herken-
ne. was - ook een naan verworven.
Ovcrdag waren ze soms te zicn als ze op
boomstammen e-d. een zonnebad nam€n.

Op sommigc plaatscn in de stad, en dan
vooral jn dc buitenwijk€n, komt leelvul-
dig ecn klehe daggecko voor. Dit sicF
lijke kleine diertje mel sclc gctrlrmcrde
koB en blauwgrijs lichaam, bewoont voor
al !rij dikke bomcn met een Sladde stam,
zoalr pijnbomcn, cocospalmen. baobabs.
mangobomen en een seric andcrc bornen
die ik Diet rhuis kon brcngcn. Ook nam
ik ze veelvuldig waar waar op de blade
.en van ionse cocospalmcn. en dan voor
al op dc hoofdnerf- De dierljes vinden
hie. ecn pracht van een schuilplaats lus-
scn de dicht bijeenslaandc ,,!atkcn" in
het groeipunl van dc palm- De kruinen
van volwascn palmen heb ik ladwegc
hun hoogte maar niet op hun aanwezig-
hcid ondcrzocht. Volgens H o o gm oed
(pers. mededeliDg) belrett hcl hier de
d aJ \^n Lrsodattllus luteorictutuLus
lutzopi.tututus. Dit is opvauend, want
aan dc voet van st.uiken en op dunne
paalljes van ombeiningen ontdekte ik
een kleinc Lraodacr)hs met overlangse
sfcpen, cn een roestrood staartje- Dit nLr

zou her I van deze soorl zijn. Opvallcnd.
want beide sexen zouden volgcns miin
observaiie ve^chillende behuizine ver-
kiezen. Is dit normaal bij deze soort, of
hcb ik gewoon ni€t goed opgelet?

E6nmaal treeg ik een ,,echte" daggecko
re zien, Pheltuna aubia. Dit egaal groene
dic. zal zich te zonnen op de hoofdnerf
var een blad van ee. jonse cocospalm,
aan het slrand op Msasani schiereildd.
Als gezelschap had hij talloze lysoddc-
rylar, die zich niets van hem aantrokken,
ondanks zijn veel forsere gestalte.

Op ccn soede das bracht men mij een
zeer jonse nijlvarMn Vatuhus nitori.us.
Het di€ je was bij iemand in de slaap-
kamer sevonder. Het was zeer duidelijk
niet in orde, ve oonde stuiptr€kkingen
cn kon Dauwelijks lopen. Ik vemoed dat
hij teveel insektenbeslrijdiDgsniddelen
naar binncn heeft sehee€n. Hij overleef-
de de nacht dan ook niet. Ook deze nijl-[lOZANlBIOL]E



Fig. 3.

flilslichl se-

Fig. 5.

varaan w€rd gevonder op het Msasari
schiereiland. Dll schierciland is feirelijk
een fossiel toraalrif. Op vele plaaisen is
hct komal afgekalfd door de zee.

Msasani is het domein van de slangen-
oogskink C'! ptoblepharus bouto|ii alri-
.an4r. Dir kleine haast kosmopolitische
hagcdisjc, heb ik nooit verder dan enige
meter van zce verwijderd 8evonde6. Bij
hoogwater zaten ze verborgen in de vele
holen van het koraal, of kropen wat rond
in of juist boven de sparzone. Bij iaag
water twrmen ze omlaag. om tusser het
aanspoelscl vocdscl !c gaan zockcn. Dit
loedscl bcstall vooral uit kleiDe l.ceft-
achtigen. I'luD woongebied dele! ze met
heremierkreefren en krabben. dir waar

schijnlijk hun tol va. deze skinkjes wel

Jxist v66r mij! vertrek xit Dar es Salaam
vond ik in hetzelfde biotoop nog een

8.ote schildhagedis Gafthosaurus naior
niaior. D;r diet was bijzondcr gcmatke-
lijk te vangen, hij liet zich sewoon op-
rapen en verwee.d€ zich naxwelijks. Het
was dan ook zeer €envoudiS een aantal
dia\ van hem te maken, op een geschikte

Van de amfibieEn we.d slechts 66n veF
legenwoordigcr gevoDden, n.l. padde!
\ande Bulo rcEuldris stoep. waarscbijn-
lijk waren het a,/o r!/os. 's Nachls kro-
pen ze door de tuir- vooral als her pas
gcrcgcnd had. ln de grote resentiid moe-
1cn ze veel lawaai kunnen produceren.
Hel meest opvallende kenmgk aan dezc
padden, waren de .ode dijcn.

Fis. 4,
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rie. d. J aan dc voct van lase (vaak doornisc)
struikjes, waar ze uiteraard haast niet

Op dc lop van cen I 2650 m hoge bcrg,
de ,,Loleza , van waaraf men een prach-
tig zicht heeft over Mbeya er het om
.ingende gebied. lrof ik een skinkje aan.
Door hcl groenc waas dat over let dier-
tje lag onderscheidde het zich meteen van
Mabuta ntiu. Nietemin dacht ik aan
vankclijk mc! een ondersoort of kleurva-
riatic van dczc tc docn le hcbbcn. Boven-
op de berg was c.n soort alpcnweidc,
kort afgegmasd en .egelmatig afgebrand.
De begroeiing bestood voornamelijk uil
grassen. eokele kruidachligc gewassen,
en opvallcnd veel bol- cn knolsewasen.

MBEYA
Mbeya is de grootste plaats in de Zuide'
lijke Hooglanden van Ta.zaDja. Daar
waar de wcslcliikc cn de oosrclijkc arm
van dc Oostafrilaanse slenk ellaar onl-

FiE, 7-

mocten. Dc .egenval is door de ligging
in dc bcrgcn (Mbe)a ligt op een hoogle
van 1750 m) vrij hoo-q, nl. :r 1600 nm
per jaar. Het klimaal is zoals lc ver-
wachten valt, vrij mild. Tocn ik cr was,
hee.stc c. voor Nederlandse begrippcn
zcer fraai zomeNeer. fte1 s nachls een
vrij sterke afkoeling. lo juli mocl hct

Ook hier in Mbeya was het meest olval-
lende .cptict Mar,ya r. rttiata. Ecn \tli
aleemene skink was ook Mdr,ya raria.
Deze bodcnbcwoncnde hagedis kwam
voo.ai veel voor id de hopen plantaardie
afval aan de rand van de ,,shamba's" (ak-
kerljcs). Ook waren ze vaak te vinden

Gezien dit kale la.dschap v'el het me
niet al te noeilijk on dit dier te be,
macbligen. Op dc tcrugweg zag ik nog
cnkclc halcn ccn paar bagedisjes wcg-
flitsen, maar ik had te zeer mijn aatr-

F)E t" b



Fie. 9.

Fig, 10,

dacht nodig bij d€ nogal precaire afda-
ling. om op hagedissen tc leilen, laat
staan 2c lc vangen. Daar zou men onder
deze omslandighcden vleugels voor nodiS
bebben. Trouwens, de aasvogels draaiden
!l hoopvol rondjes bovcn mij-
Ongcdccrd in Nederlard lcruggekeerd,
we.d hel skinkje door H o o I m o c d
gedetermineerd als Mahuya blauni, een
soo.l uit het Mar,)a rr'i.lr! comPltx.
Mahqa hntu i is eei soort uil het hoog-

Sebergle van Zuidelijk Tanzania en Ma-
lawi. Er zijo 2 ondeBoorten bcschreven,
n.l. M. h. bla fi uit Zuid-Tnnzania, al-
leen bekend van hcl lype exemplaar, en
M. l'. hikla.. van het Nyika Plateau in
Nf.l,wi beken.J v,n + 16 exem-
plaren. Mijn dier lenoont dc kenmerken
van M. b. hildde, n1a* is .fkomstis uit
het gebied lan M. b. l)rmi. Hel loor
handen lisgcndc maleriaal is eiSetrlijk le

klein in aantal, om iets zinniSs ovc. dit
p.obleem lc kunnen zeggen. Overigcns
bewoont h€t door nij Sevonden exem-
plaar nog steeds ecn klein terrarium bij
mij. en is een aantlekkclijke, aclicve en

wcinig schuwe kostganger.

In een kloof uitseslepen door cen klein
bcekje, komcnd van dczelfde berg. vond
ik grote aantallen van cen groenc bo$
sl^ng: Philothomn^ ilrceuldth. Deze
zccr fraaic frisgrocne slaDgcn waren

vooral senakkclijk te vinden als t moL
gens dc eerste zonnestralcn in de kloof
kwamen. Vaak wcrd ik datr oP hutr aan-

wczigheid opmertzaam Semaak! doordat
ze bij mijn Daderins tescn de steile wan-
den van de kloof op probccrden 1e klim_

men. wat zc doo. de srote hoeveelhcden
klimplaoten en uitstckcnde worlels zecr
goed alSing. Nicitemi! maakte! zii hier
bij zovccl zand los. dal het hierdoor ont
stane tnini'lawnrclje de hcle onlsnap_

p,ng\a rc \crricddc loch lon ik zc

door heel \oorzichrrs rc lupen hecl dicht
benadden. Einmaal zells zag ik dat ik
hijn vocr niet kon plaalscn, waar ik lan
plan was dat te docn. omdal zich dalr

In her $ater \an her mlnjenc beekic.

bcvondcn 2ich grolc aanlallen melamor_
foserende larren van een kikker: f/].ftd_
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cen enK€le maal vmg * een grrmp ot
van cen kleiDe grijs ..geblokle" gecko
VolSens de bevolking moesten hier lee
kameleons zilten. lk heb ze niet ge
vonden. tn het dal van eetr ander beekje
nocht ik wel kameleons treffen. Reed
iad ik enige uren vcrgeefs naar dcz,
tie.en uitgckeken, tot ik omgeven wer(
loor een grote groep schooljeugd. Ove
)et algemeen is men dit gezehchap bete
kwijt dan jk, maar daar ze geen aan

alten maakt€o om weg te gaan v66r zi
isten wat ik aan het doen was. besloo

k van de nood een deugd te maken. E6t
,'an dc oudsten vad het gezelschrp bleel
)en paar woordjes Eneels macbtig te zijn
En met behulp van een tekcning in he
.and, wist ik duidelijk tc maken wat il
,ochi. Dc tekening wcrd oDdanks zijn be
raald primitief karakter onmiddellijl
lerkend, mcn lcrtclde mij, dat zij di
lier.,kinyonga nocmen.
)e allcrkleinsien werden onder enig mok
(en weggestuurd. en ik ging mc! de dri(
)vergeblevencn op zoek- Binnen zeerlort(
ijd ,aecn zc er 66n zitten. Helgeen z,
)pgcsonden kenbaar maaktcn. Pas nr
inig turen zag ik dc laplenkameleor





Fis. 12-

Fig. 13.

Vlakbij in een soort conifeer, nam ik I d
etr 2 QQ saar raD ecn ,4R,,r !Pcc.,
waan;-het .l een btrxwe kop en roor-
lijf, heeft, s;ombineerd mct ecn rood
achlerlijf en slaart. Deze diercn wden
bijzonder schuw. Slechts door de uitzon-
derlijk felle kleuren van hct Cf heb ik ze

ontdckl. Alleen met cen v!'rrekijker wa-

ren ze eniSsz;ns te observcrcn-

ARUSHA
AaD de voet van Mount Meru ligt op een
hoogtc van 1400 m Arusha. Ook Arusha
heeft ecn vrij vochtig klimaati resulterend
in t 1600 mm regen per jaar.
Ook hier de ovcral aanweziee Mdbxld
r. r/rn ? in bloemperkcn en wegkanten.
Slcchts 66n gccko nam ik hier waar! bij
een buitenlamp van het hotellctje waar il

Op een omlaaghangend blad van een zeer

stekclige palm, {erd ik door een luid
..blazend geluid opmerkzaam gemaakt

op de aanwezlgheid lar eer wcl zeer

lg.cssieve kamclcon: Charnacl"o lischui
tavtanus. Deze biza e kamclcon had
kaken als cen bankschrocf. en dal liei hij
ne voelen ookl Bolendicn dreef hii bij
hct bijien de bcide stekelige horens in
mijn huid. Nadat ik in een blocnbak
van hel hotel een aantal dia\ van dil
fascinerende djcr had 8emaakl, beb ik
hcID weer teruggcbracht naat ziin woon-

zaten in slruiken met vrii groot blad. De
grolc t.uc bij het zoekcn naa. kameicons
was, een struik snel van lop tot teen be-

kijkcn. Niets le zienl dan naar de vol'
gende stuik. Word! e. wel een kameleon
gevondcn, dan valt mooi te zien, w!ar-
om hel geen cnkele zin heeft om uren le
staan turen. Terwijl mcn kijkt draait
de kamcleon haasl onmertbaar naar de

zijde van dc tak die van zij! bclaeer af-

8ewcnd is. ondcNijl naakt hij zich ver-
baz€nd plal, en het enige dat men daarna

nog ziet zijn dc klauwtjcs die de tak om-

klemmen. Is de tak erg dun, dan kan hij
mei beide osen naar je bliilen kijken
AndeN toch zcker met a6n oog.
Gezicn het behoorl;jke aantaldoo. Inii oP

dit kleine oppervlak gevonden di$en
kan ik concluderen da! c ltleris in dil
sebied bepaald alsemeen is.

In her bcckje zelf leefden zelf grote aan-

tallen kikkers. Oppervlatk;g sel;jtend oP

onze bruine htker. Ednmaal zag ik een

Hauwhkker Xe,oplr laeris Po\Neti ol
X. m elleti. Pogiryen om met een nct
enkele van deze dieren te vangcn in het
troebele zeer snelstromendc water bleven
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Fk. 14
ARUSHA NATIONAL PARK
Dii kleinc maar uilzonderlijk fraaie part
vlakbij de stad, wcrd op een regenachtige
dag rereerd met ccn kort bezoek. Jttist
dankzij deze resen krees ik cnkele zeer
kleine riclkikke.tjes le zien in hcl regen
woud op de rand van de Ngordutu kra
ter. Waarschijnlijk bclrof hel hier o.m.
Hrperuliu' viidillarus ommulosti.tus.

Aea a aga a agarra waa. te nemen.
Deze hasedissen wadvan de ClCl een
rode kop en voorlijf en een felblauw
achterlijf bezaten (juisl andersom als bij
d€ .-,!s/na spec.in Mbeya dus), schuwden
ook de to€istnlodgcs en andere nense-
lijke bebouwing niet. Ze warcn hicr niet
bijzondc. schuw, hoewel zij zich n;cl

Op Naabi hill - dc Oostelijke toeeang
tot hel park zag ik zc samen met
Mabutd s. stri|ta an een 2e Asdna spec,
gedrongencr van vorm, en niet zo fel

Midden op de ,,korte grasvlakte" zag ik
tijdens het obsFv$en van de oneindige
nassa's enoe's vlakbij de landrover plots
ecn 3e ,49dtu spcc., blauw gekleurd dit-
maal (of was het dezelfde soort als van
Naabi hill? Her biotoop was evenwel 1o"

taal vcrschillend). Dit dier liel zich vrij
dicht bcnadcren. maar schoot loen ik te
dichtbij kwam jD zijn hol. Eetr sidsje
ov€r de serenseti, uitgcgeven doo. de

dienst van Taraniaanse Nationale Pat-
ken, zegt over dc agamcn:

,,The male Agama lizard, with his coral-
pink hcad, shoulders and throat and blue
body, legs and tail, will oft€! be seen
sunning hims€lf on the stone walh of the
lodge. This is a Ece of ,r sa a plafliceps
which seems to have colonized thewestem
part of the park from lhe south. In the
area of the barafu kopjes a different
coloured asama is to be found. Therc is
about a ten mile wide ,,no man's lad"

Fig. 15.

Fig. 16,

SERENGETI NATIONAL PARK
Aan het wcreldberoemde 15.000 km:
grote Serengeri Nalional Park brachl ;k
een zesdaaes bezoek- Ondanks dit rrii
lange verblijf heb ik weinig lijd besteed
aan hcl waarnemen van reptielcn en am-
fibiein. Hcl alom aanweziSe grootwild
eiste onontkoombaar allc aandacht op.
E6n reptiel echter vi€l niei ovff het hoofd
tc zien: Ove.al op de zen..,,kopjes"
eigenaardige in dc vlakte Seisoleerde
granieteilandies vieldcfelgekl€urde
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Fjg.77.

betwe€n the lwo spcci€s. Ir will b€ inter,
esting 10 see what happens when,
cventuaily. they meet. Anorher agama
lizard, wich lives exclusively in trees and
i! apptupriately green in colour, is aho
to be found in ahe Serengeti. Female
aeama liza.ds ale a drab brownish-grey."

Slechts 66n gecko nam it waar. N.t. bi!
nen in het .,Youth hosrcl re Sc.onera.
Grolc massat i.sekren die op dc buiten-
lamfen \an voorat Seronera-Lodee af-
kwimen, wertjen stcchrs . hcnnf:,t.nr

In Serone.a-river werd als taalsre repticj,
nog een moerasschildpad: p.totncdusa of
Pelutios spe. gezien, die tag rc zornen

AmfibieCD werden niei gezieD, hoewel
het lawaai dat nit dc talrijkc regedpocttjes
opstees. duide|jk !an hun aan$czrBheid
geruiede
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SUMMARY
Du.ing the month of November l9?7.
the author visired TaDzania. Hc gives
some notes abonr rhe climatological cir-
cumstances of the ptaces he visited, and
about the rcpriles and amphibiaN hc met
thcre. Altosether some 2i differenr
species are mentioned in rhe !exr. The
rotdl number actuatty observed \nece(
will mo\r l,ketl be hrsher, becaule nol
all animals could bc rn\e\ Bare,J bj dn
erpericnced taron.mr\r. \impty becauie
rhe' sher! nor cotleclcd. Thf r rsDe.
cialJ) Lhc ca\c qiLh rhe gcck... +he
author discerned ar leasl 3 differenr
specics of noctural gecko,s. in the rcxt.
tt'e)' are refer.ed !o as oDe group:
..Cecko\". Aiso, some reptiics werc seen.
but dot included, bccause thev coul.l nor

In DJrc\ salaam rhe tiLflc d urnclee!to\
L: Bodr.Ll lus lneouttrutatu: tut,l,"i.,,
/4r4r were vc.y conuon. ana asl ror
furihcr irvestigation. Orhcr inreresrins
animals.were thelg,'ra spec..ot wich thi
iurhor obserueJ 4 different \peci(\ On(
rn Mbeta, and thrce n lhe Seren.,J
National Park. In tlbcya sevcral C7a-
n1a.|eo dilept wherc found_ an.l rne
author norer rhe fcar the Tanzanians
have for this annimat. wich thev call
..KiDyonga . Also in Mbeva. a soecim".
of Mdhuyd htuahi \|as fornO. rr,i. ,-"lt
lizard, wich h stilt hardly tnown 10
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science, was collected on .op of a MouD-
!aid, at an ahitude of 8700 ft.

ZUSAMMENFASSUNG
In der Resenzeit von November 1977

war der Ve aser in Tanzdia. ln Dar
es Salaam fand man iiberall, auch in der
Stadt, Mabqo stiata striata, einen ziern-
lich gross€n Skink. Bcsonders in den Aus-
senviertcln: IrgoddcrJlrs luteo Pictutatus,
kleine Geckos dic in Biiumen hausen. ln
Mbeya karben die Skinke Marrra $.

st/iata trd Mahuta t4lia ziemlich all-

In einem Bnchlein wurdeD vielc Griine
waldschlangen Philothamnu! i tresulatis

Dank Hilfe dcr Eingeborenen wu.d€n
Chamaeleo dilepis Beftnden. Die Tanza-
nianer haben Angst ftr Chameleons.
Interessant wlrcn auch,4adn4 sp. wovon
4 Exemplare geschcn wu.deni dr€i dalon
im screngcli. National Park.
In Mbeya wurdc a!.h Mabura btauni

gcfnnden. Diese kleinc, der Wiss€nschafl
ziemlich unbekannte Eidechse wurde in
€iner Hdhe von etwa 2650 m aDgehoffen.
lm Tcxt ist von 23 verschiedenen Repti-
lien und Amphibien die Redc, sonstige
A.ten konntcn nicht bestimmt werden.
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