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Op zoek naar Kameteons in
de vrije natuur
Bij het verschijnen van dit artikel is het mogelijk dat het invoeren
en verhandelen van kameleons bij de wet verboden zal zijn.
Waarschijnlijk zal het dan met het houden van kameleons ook
snel afgelopen zijn, want het zijn (nog steeds) moeilijk houdbare
dieren die hoge eisen stellen, eisen die slechts sinds korte tijd
enigszins duidelijk beginnen te worden. Niettemin blijven het in
mijn ogen de meest bijzondere en fascinerende reptielen die je
onder ogen kunt krijgen. Zo zeer zelfs dat, toen ik de gelegenheid
daartoe kreeg, ik gepoogd heb deze dieren in hun natuurlijke
omgeving te observeren.
Als men in de literatuur duikt die

over kameleons beschikbaar is,
komt men vrijwel a4leen artikelen
tegen die handelen over het al dan
niet succesvol houden ervan in een
terrarium. Verhandelingen over

hun gedrag zijn bier ook op toegespitst en meestal zonder meer
overgeschreven van andere auteurs. Erg vreemd is dat niet, van
hun natuurlijk gedrag is zo goed
als nets bekend. Soms geven de
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originele soortbeschrijvingen enige duidelijkheid over het biotoop
van de betrokken soort, maar veel
heeft men hier niet aan. Verslagen
van ethologisch (gedrags) en ekologisch onderzoek zijn zeer
schaars (b.v. Burrage, 1973). Hier
en daar vindt men ook verwijzingen naar waarnemingen gedaan
door mensen bij wie kameleons
gewoon in de tuin voorkwamen.
Een aardig boekje hierover is dat
van Cowden (1977). Hier blijft het
dan wel bij. Men kan haast zonder
overdrijving zeggen dat van de kameleons als groep slechts de morfologie en de anatomie enigermate

Links de vrou %lie, en rechts de mannetjes van Chamaeleo tavetanus.
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Het dorp Marangu aan de voet van de Kilimanjaro, waar Chamaeleo tavetanus werd
aangetroffen.
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bekend zijn. Maar wie stelt er dan
ook geld beschikbaar om dit soort
onderzoek aan kameleons uit te
voeren? Het zijn weliswaar vanuit
menselijk oogpunt bezien nuttige
dieren, maar hun ekonomisch nut
mag nauwelijks groter heten dan
dat van gecko's, padden, bidsprinkhanen en vele andere kleine
insektenetende dieren.
Zelf beschikte ik tijdens mijn verblijf van een maand in Tanzania
eind 1980 ook niet over de tijd en
de middelen om hier zelf uitgebreid aandacht aan te besteden.
Desalniettemin lijkt het mij aardig
om van mijn — zij het dan povere —
bevindingen verslag te doen.
Zoals de meesten wel zullen weten
komen ongeveer de helft van alle
bekende soorten kameleons voor
op het eiland Madagascar. De andere helft op het vasteland van
Afrika, en daarvan weer de helft in
Tanzania. Wat dan ongeveer 20
soorten zijn. De meeste soorten
zijn de terrariumhouder totaal onbekend, maar de lappenkameleon
(Chamaeleo dilepis), de driehoornkameleon (C. jacksom) en
de baardkameleon (C. bitaeniatus)
zullep de meesten wel bekend zijn.
In Tanzania is de lappenkameleon
de meest verbreide soon, en kan
overal — zelfs in het savannegebied
— aangetroffen worden. De baardkameleon is er evenwel beperkt tot
het uiterste noorden, zelf vond ik
hem in de regenwoudgordel van
de Kilimanjaro. Of de driehoorn-
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kameleon C. jacksoni in Tanzania
voorkomt valt nog te betwijfelen.
Alle mij uit musea of literatuur bekende exemplaren komen uit Kenia, en dan vooral uit het hoogland
rondom Nairobi. Want kameleons
zijn gebergtedieren! Slechts enkele
soorten zijn aangepast aan het leven in de droge, hete savannen die
de gebergten van elkaar scheiden.
De reeds eerder genoemde lappenkameleon is er zo een. Hoewel
ook die duidelijk algemener is op
wat grotere hoogte. Bepaald algemeen bijvoorbeeld was deze soon
in Mbeya (Z.W. Tanzania) op een
hoogte van 1700 m.
Vrijwel elk hoogland of gebergte
herbergt zo zijn eigen soorten
en/of ondersoorten. Zeer rijk aan
soorten moeten b.v. de Porotobergen zijn, hoewel ik daar alleen C.
fuelleborni kon bemachtigen.
Maar de soort waarover ik het hier
wilde hebben, is C. tavetanus, een
soort die ik in grote aantallen aantrof op de bergen Kilimanjaro en
Meru in het noorden van Tanzania. De kenmerken van deze ongeveer 9 cm (zonder staart) groot
wordende soort zijn grofweg: alle
schubben op het lichaam zijn van
ongeveer gelijke grootte en geplaatst in groepjes van 4 (taxonomen spreken in zo'n geval van 'rosetten'), het ontbreken van een
rug-, buik- en keelkam, maar het
meest opvallende kenmerk is wel
dat de mannetjes over 2 beschubde
horens op het eind van de snuit
beschikken. C. tavetanus vertoont

zoveel overeenkomst met een andere soon nl. C. fischeri, dat hij
vroeger wel als een ondersoort
daarvan werd beschouwd. C. fischeri is evenwel beperkt tot het
Usambara gebergte (zie kaartje).
C. tavetanus mag gerust een kultuurvolger genoemd worden. Zowel op Mt. Meru als op Mt. Kilimanjaro trof ik ze in grote aantallen aan in het kultuurland aan de
voet van de berg. Het gebied is
hier zeer dicht bevolkt en het
voornaamste middel van bestaan is
zoals te verwachten valt de landbouw. De meest in het oog springende gewassen zijn mail, banaan
en vooral koffie. Tussen de koffiestruiken staan als schaduwgevers
een groot aantal soorten bomen en
struiken, waaronder de al eerder
genoemde banaan, maar ook de
onvermijdelijke eucalyptus en bomen die ik niet op naam kon brengen maar misschien nog restanten
zijn van het oorspronkelijke regenwoud. Heel opvallend is de
plotselinge overgang kultuurland —
regenwoud op een hoogte van
2000 m waar in beide gevallen ook
het Nationale park begint dat de
bergtoppen dient te beschermen
tegen de opdringende bevolking.
Minstens zo opvallend was, dat ik
ondanks intensief zoeken in de regenwoudgordel van de Kilimanjaro hier geen spoor van C. tavetanus aantrof (wel dus C. bitaeniatus) terwijl enkele honderden meters lager het ervan wemelde. Dit
laatste klinkt misschien onwaarschijnlijk maar is zeker niet overdreven. Het probleem is alleen,
ook al zijn er kameleons, kameleons zien is een tweede! Het is heus
niet zo dat kameleons zich aanpassen aan de kleur van hun omgeving
zoals het oude verhaal wil, maar
hun tekening is vaak zo cryptisch
dat het haast onmogelijk lijkt een
niet bewegende kameleon te ontdekken. Zelfs in een zo kleine
ruimte als een terrarium doet zich
dit probleem voor. Ga dan maar
eens zoeken in een weelderig bebladerde heg! De meest voor de
hand liggende oplossing is zich te
wenden tot de plaatselijke bevolking, die inderdaad bij navraag
zeer goed bekend bleek te zijn met
het begeerde dier. Het enige even-
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Kaartje van Tanzania met de in de
tekst vermelde steden, bergen
en bergketens.

wel wat ik hiervan wijzer werd
was de naam ervan in de plaatselijke taal. Deze luidt b.v. bij de Wachagga van de Kilimanjaro 'kiafue', en bij de Wairusha op de hellingen van de Meru 'engararoyo'.
Vooral de uitspraak van de laatste
naam leverde grote problemen op,
zodat ik mij meestal beperkte tot
'kinyonga', wat Kiswahili is, een
taal die overal in Tanzania begrepen wordt. Op enige medewerking bij het vinden van de dieren
behoefde ik voorlopig niet te rekenen. De plaatselijke bevolking is
vrijwel zonder uitzondering bang
voor madudu (alles varierend van
insekt tot hagedis) in het algemeen, maar voor 'kinyonga' in het
bijzonder. Dit zonder voor mij
duidelijke reden. Bleef weinig anders over dan zelf op speurtocht te
gaan. Aanvankelijk valt zoiets tegen, maar na de eerste ontwikkel
je een soort 'zoekbeeld', waarna
het steeds beter gaat. Zoals reeds
eerder vermeld is een kameleon
het gemakkelijkst te ontdekken als
hij zo dom is zich te bewegen. En
dat zal hij zelden doen zodra hij
zich bespied waant. Wordt de tak

hem evenwel te heet onder zijn
voeten, dan zal hij proberen zich
uit het gezichtsveld van zijn belager te begeven, waarbij ze overigens helemaal niet zo langzaam
blijken als men wel veronderstelt.
Eenmaal beetgepakt beginnen ze
het gebruikelijke ritueel van sissen, slaan met de kop, bijten en (in
het geval het mannetjes betreft)
porren met de horens.
Dit was dan meestal ook het moment waarop de dorpelingen alsnog interesse voor mijn verrichtingen begonnen te vertonen. Dit resulteerde dan in een grote groep
meest jeugdige toeschouwers die
met een onverholen afgrijzen toekeken hoe ik deze 'enge' dieren
hanteerde. Deze mensenmassa
maakte het mij dan evenwel onmogelijk om rustig de dieren waar
te nemen en e.v. wat metingen te
verrichten. Het beste wat men dan
in zo'n geval kan doen, is te trachten de situatie uit te buiten. Dus
door wat stuntjes met een gevangen kameleon uit te halen, zoals
over mijn arm laten lopen, in mijn
wang laten bijten e.d., probeerde
ik duidelijk te maken dat het zo

gevreesde dier volmaakt onschuldig was. Wat evenwel niet het gewenste resultaat had. 'Alleen tovenaars kunnen zonder gevaar een
Kinyonga hanteren' vertelde iemand mij (die kon ik in mijn zak
steken).
Desondanks begonnen enkele kinderen nu toch de struiken en bomen voor mij of te zoeken, en wezen dan opgewonden de ontdekte
dieren aan, soms brachten zij hem
zelfs naar n-lij toe, nadat ze hem op
een zo lang mogelijke stok hadden
laten kruipen, of hem met tak en al
van de boom hadden gekraakt.
Heel snel liet het zich aanzien dat
ik meer kameleons zou krijgen dan
mijn bedoeling was, en dacht aan
de Phelsuma's die v.d. Akker op
Madagascar aangeboden werden
en die doodgegooid werden indien
hij ze weigerde. Toch besloot ik de
toevoer stop te zetten door al het
aangebodene terug in de struiken
te zetten. Wat ik gevreesd had gebeurde evenwel niet, de dieren
werden verder ongemoeid gelaten.
En langzaam loste mijn groep jager/toeschouwers op en lukte het
mij alsnog wat temperatuur-metingen te verrichten.
Als ik een kameleon vond, hield ik
mijn thermometer enkele minuten
op de plaats waar het dier gezeten
had, en vond zo dat de luchttemperatuur daar altijd 25°C was, zowel op Meru als op de Kilimanjaro. Hieruit zou men dus met enige
voorzichtigheid kunnen konkluderen dat de voorkeurstemperatuur voor C. tavetanus zo om en
nabij de 25°C zou liggen. Vermeld
moet wel worden dat ik in beide
gevallen zocht tegen het middaguur en dat de zon gefilterd door
het bladerdak scheen. Een ander
feit dat mij opviel was dat vrijwel
alle kameleons die ik vond in grofbladige bomen of struiken zaten.
Misschien komt dat doordat ze
daar beter dauw en regendruppels
van kunnen likken, maar anderzijds zou het ook wel kunnen dat
ze in fijn gebladerte gewoon moeilijker te vinden zijn. Enkele bomen en struiken die ik herkende
waren: Mango, banaan, koffie, papaya, pompoen, eucalyptus en een
palm.
De hoogte waarop de dieren zaten
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varieerde van ongeveer 90 cm tot
een meter of vier. Helaas zijn dat
de enige metingen die ik heb kunnen verrichten. Eigenlijk had ik de
temperatuur op verschillende tijdstippen van de dag en vooral ook
's nachts moeten meten, op moeten letten op welk tijdstip ze het
meeste voedsel tot zich namen, en
welk voedsel dat was, of ze
's morgens soms naar de boomtoppen kropen om zich op to warmen, en nog veel meer. Wie
weet... een volgende keer?
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