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1. INLEIDING. 

Gelet op mijn interesse in de Afrikaanse herpetofauna, stond Zimbabwe ook al enige tijd op de verlanglijst. Er 

zijn voor dit land recente amfibie & reptiel veldgidsen beschikbaar met foto’s en determinatie sleutels.  

Bijna al mijn voorgaande reizen werden ondernomen als groepsreis. Gelet op de talrijke perikelen eigen aan 

zo’n reis, besliste ik nu om eens “alleen” te gaan, met dien verstande wel ter plaatse over chauffeur en gids te 

kunnen beschikken. Het was voor mij een genietend reizen, zonder enige stress veroorzaakt door derden. 

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van:  

 (1) de literatuur voorbereiding; 

 (2) de resultaten van de waarnemingen. 

 (3) de reis ervaringen; 

 (4) reisweg; 

 (5) waarnemingen per soort; 

 (6) geraadpleegde literatuur; 

 (7) tabellen; 

 (8) herpetologische fotoreeks. 
 

2. HERPETOLOGISCHE EVALUATIE. 

2.1. Literatuurvoorbereiding. 

Voor het samenstellen van de check- & aanstreeplijsten, werden volgende gidsen gebruikt: 

* Channing, A. (2001): Amphibians of Central and Southern Africa. 

* Spawls, S. Howel, K. Hinkel, H. & M. Menegon (2018): A Field Guide to East African Reptiles. 

* Branch, B. (1998): Field Guide to Snakes and Other Reptiles of Southern Africa. 

* Broadley, G. & R. Blaylock (2013): The Snakes of Zimbabwe and Botswana. 

* Lambiris, A. (2011). The Frogs of Zimbabwe. 

Ter vervollediging van de voorbereiding werd ook de herpetologische literatuur uit eigen bibliotheek geraad-

pleegd, zoals gedetailleerd in Punt 8. 

2.2. Resultaat. 

Tijdens deze reis heb ik 10 amfibie- & 28 reptielsoorten kunnen waarnemen en met dit resultaat ben ik uiterst 

tevreden. Mijn bijzondere dank gaat naar Alan Channing, Steve Spawls en Frank Willems voor het controleren 

en/of verbeteren van mijn determinaties. 

Van elke herpetologische soort is er op de website een foto toegevoegd , daar waar de omstandigheden en/of 

een diervriendelijke benadering dit toelieten. Voor meer foto’s van amfibieën, reptielen, reisomstandig-heden, 

enz…, zie www.freanonherping.be/fotogalerij.htm 
 

3. REIS ERVARINGEN. 

3.1. Reisbureau. 

Deze reis heb ik geboekt bij Zimba Safaris. Mijn ervaringen over het verloop van zowel de voorberei-

dende contacten als deze ter plaatse, wordt niet besproken in dit rapport. Wilt u meer weten, kan u mij 

altijd via mail of telefonisch contacteren.  

3.2. Visum. 

Als Zimbabwe toerist moet je een visum hebben. Maar dit hoeft niet per se in België te worden aange-

vraagd. Het kan bij aankomst in de luchthaven van Harare op een zeer vlotte manier bekomen worden: 

kostprijs 35 US $.  

3.3.  Reisleider & deelnemers. 

Het was een private safari dus zonder reisleider en -gezellen. 
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3.4. Vervoer. 

De transfers gebeurden deels via de weg en deels via binnenlandse vluchten (domestic flights). In de par-

ken zelf waren het 4x4 jeeps voor de dagelijkse safaris. 

3.5. Gids. 

In Eastern Highlands had ik Morgan Saineti als dagelijkse vaste gids. In de overige parken was de safari 

chauffeur tegelijk de gids.  

3.6. Logies & Maaltijden. 

De lodges waren comfortabel tot luxueus te noemen.  En alle respect voor het zeer lekker eten en de 

wijze waarop de maaltijden in buffet of aan de tafel worden geserveerd. 

 

4. RESULTATEN VAN DE WAARNEMINGEN. 

4.1. Amfibieën & reptielen. 

Voorbereidingen en resultaten van de waarnemingen als tabel aan dit rapport toegevoegd, zijn: 

 Tabel 1 Checklist Amfibieën & Reptielen. 

 Tabel 2 Waarnemingen per gebied & per datum. 

 Tabel 3 Wijze van waarnemen & aantallen per soort. 

 Tabel 4 Gebruikte afkortingen & vertalingen. 

 Tabel 5 Beschrijving van de route. 

 Tabel 6 GPS notities (niet toegevoegd). 

 Tabel 7 Waarnemingen zoogdieren 

4.1.1. Wijze van waarnemen. 

De 64 amfibie- & 166 reptiel soorten werden vooraf ingestudeerd ten einde ze visueel ter plaatse te her-

kennen, indien ze maar kort zouden waargenomen kunnen worden. Waar de omstandigheden dit toelie-

ten werden dieren soms gevangen indien de determinatie twijfelachtig was (cf. kleurpatronen van juve-

nielen & subadulten). 

De soorten zijn bij voorkeur in situ gefotografeerd. Voor de slangen is dit bijna niet mogelijk en deze 

werden gevangen, geënsceneerd voor de foto en terug vrijgelaten. 

Tabel 3 geeft een overzicht van “Wijze van waarnemen & aantallen per soort”. 

4.1.2. Veldnotities. 

Voor elke herpeto soort is genoteerd: de juiste of meest nabijgelegen plaats van observatie, datum, uur, 

gevangen, visueel, auditief, land- of aquatische fase, aantal, verkeersslachtoffer en GPS posities (deze 

zijn enkel “als vertrouwelijk” toegevoegd aan het uitgeprint rapport). 

4.1.3. Vindplaatsen per soort. 

In Punt 6 wordt een overzicht gegeven van de vindplaatsen voor elke waargenomen herpeto soort. 

4.1.4. Gebruikte afkortingen. 

Tabel 4 geeft een overzicht (met Engelse vertaling) van mogelijk gebruikte woorden & afkortingen in dit 

verslag en in de tabellen.  

4.2. Vogels. 

Er werden 123 soorten vogels waargenomen. 

Hiervan is er bij dit rapport geen opsomming toegevoegd. 

4.3. Zoogdieren. 

De zoogdier soorten werden wel bijgehouden op een aanstreeplijst. 

Tabel 7 geeft een overzicht van de 24 waarnemingen. 
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5.     REISWEG. 

5.1. Route. 

Tabel 5 geeft een overzicht van de gevolgde reisweg en van het logies. 

5.2. Dagjournaal van de reis met herpetologische soortvermelding. 

In het hiernavolgend dagjournaal van de reis worden de A&R vernoemd met hun Engelse en Latijnse 

namen. 
 

Maandag 29 oktober 2018. 

Om fileproblemen of onvoorzien oponthoud te vermijden, vertrek ik met de Thalys een dag vroeger naar 

Schiphol Amsterdam en overnacht hier in het Ibis Hotel. 
 

Dinsdag 30 oktober 2018. 

Met de Ibis Shuttle bus ben ik om 7:30u in de luchthaven. Ik drink een koffie en wacht om 9:20u aan de gate 

om in te boarden voor mijn eerste vlucht naar Johannesburg. We vertrekken met een half uur vertraging 

omdat vertrekkende vliegtuigen voor het opstijgen in file moeten wachten. 

Het wordt een vlucht van 10u35 en om 22:15u land ik in Johannesburg bij een zalige 25°C.  

Bij aankomst hier ervaar ik een zeer vervelende situatie. Er was een overnachting geboekt in het Marriott 

Hotel in de luchthaven zelf. Maar het reisbureau had niet genoeg benadrukt dat ik in de luchthaven niet mocht 

uitchecken. Dit heb ik toch gedaan en stelde bij de uitgang vast dat ik niet werd opgewacht. Bij de info balie 

word ik doorverwezen naar het Marriott Hotel buiten de luchthaven. Mijn voucher zou hier ook aanvaard wor-

den. Ik neem de taxi daar naar toe maar moet vaststellen dat ik opnieuw moet betalen om hier te overnach-

ten. Dan maar terug met een taxi naar de luchthaven (het is ondertussen al na middernacht). 

Na overleg met het noodnummer van mijn reisbureau, gaan ze er voor zorgen dat ik zal opgewacht worden 

door Marriott Hotel medewerker Pohani aan de paspoortcontrole. Hier een half uur gewacht maar er ver-

schijnt niemand. Ik word dan aangesproken door een mevrouw van de luchthaven en zij bevestigt me dat ik 

niet naar het hotel kan gaan omdat ik geen boarding kaart heb en de loketten nu gesloten zijn. OK denk ik, dan 

slaap ik maar op een bank tot mijn volgende dagvlucht naar Harare. Komt daar een tweede (luchthaven) 

medewerker die zegt dat hij me wel kan inchecken via een automaat en dit lukt. Zo kan ik het hotel uiteindelijk 

bereiken en om 01:30u ben ik pas in mijn hotelkamer. Het zal een korte nacht worden, maar dit is uiteraard 

beter dan op een bank te slapen. 
 

Woensdag 31 oktober 2018. 

Vandaag vertrek ik via een tweede internationale vlucht naar Harare in Zimbabwe. Het hotel stelt me voor dat 

hun portier me helpt met het dragen van mijn twee reisduffels. Gelet op de specifieke vereisten voor de bin-

nenlandse vluchten (domestic flights) in Zimbabwe, waren harde reiskoffers en trolleys niet toegelaten en 

enkel soft duffels. 

Bij de eerste controle van bagage aangekomen, wordt me gevraagd om mijn Zwitsers mes af te geven omdat 

dit niet als handbagage mag meegenomen worden in de cabine. Dan besef ik dat het hier verkeerd loopt. Ik 

zeg deze nacht al te zijn ingecheckt, maar toch opnieuw wil inboarden om mijn twee reisduffels af te geven 

i.p.v. ze te moeten meenemen als handbagage. OK zegt de man, maar dan ga je wel je vlucht naar Harare 

missen. Dit risico wil ik niet lopen, geef het mes en ga met mijn rugzak en twee reisduffels richting vertrekgate. 

Ik zie het slecht aflopen (cf. drie “handbagages”) en neem telefonisch contact met het noodnummer van mijn 

reisbureau, maar dit brengt geen soelaas. 

Om 10:15u wil ik met de twee reisduffels & de rugzak de trap van het vliegtuig op gaan maar ik word tegen-

gehouden. Ik moet opzij gaan staan en er wordt me gezegd dat er slechts één handbagage is toegelaten. Ik doe 

mijn verhaal, maar regelgeving is regelgeving. Ondertussen is iedereen in het vliegtuig en sta ik daar. De 
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kapitein wordt erbij gehaald en na mijn uitleg geeft hij de toelating om de twee reisduffels toch in de bagage-

ruimte van het vliegtuig in te laden.  

Na een korte vlucht van anderhalf uur land ik in Harare, waar ik bij de uitgang van de luchthaven word opge-

wacht door Donald, de lokale vertegenwoordiger van Zimba Safaris. Ik maak kennis met chauffeur Evias voor 

de komende dagen en vertrek in een 4x4 jeep voor de transfer naar mijn eerste bestemming (Eastern High-

lands). 

Het wordt een lange rit, in het begin nog op asfalt later op verharde sintelweg. Het is al donker wanneer ik om 

19:00u arriveer in de Aberfoyle Lodge. Ik word zeer hartelijk welkom geheten door eigenaar Chris, die al weet 

heeft dat mijn interesse hier de komende vier dagen zal gaan naar het observeren van amfibieën en reptielen. 

Het gebouw is zopas geheel vernieuwd en ja, mijn kamer is zeker luxueus te noemen. Op de muur van het 

terras kan ik al mijn eerste reptielsoort noteren, nl. Tropical House Gecko (Hemidactylus mabouia). Na een lekker 

diner, breng ik orde op zaken, face time even met het thuisfront en ga vroeg slapen. 
 

Donderdag 1 november 2018. 

Het is buiten al licht wanneer ik om 6:00u opsta en onmiddellijk een verkennende wandeling maak in de tuin 

van de Lodge. Een controle van een partij oude boomstronken is goed voor een nieuwe reptielsoort, nl. 

Eastern Striped Skink (Trachylepis striata striata). 

Na het ontbijt maak ik kennis met Morgan, mijn gids voor de komende dagen. Hij geeft me een heel profes-

sionele indruk van natuur-, vogel- & herpeto kennis.  

De voormiddag zoektocht in de Aberfoyle omgeving levert volgende soorten op: Rainbow Skink (Trachylepis 

margaritifera), Yellow-throated Plated Lizard (Gerrhosaurus flavigularis) en Forest Cobra (Naja subfulva). De cobra 

kan ik goed met de verrekijker identificeren, maar dan vlucht wanneer ik dichter kom om ze te fotograferen. 

Tijdens de verdere wandeling leer ik tal van nieuwe vogelsoorten kennen. Morgan lokt hen met de app van zijn 

smartphone met bluetooth connectie naar een externe luidspreker. 

Na de lunch is het siësta time en dat is zeker voor mij een voordeel van deze private safari. Ik mag hier overi-

gens zelf de uren van eten en wandelen bepalen. 

De afternoon walk van 15:15u start met lichte regen en daar ben ik blij om. Eastern Highlands is een uniek tro-

pisch regenwoud en meerdere soorten van Mozambique komen hier enkel voor. De wandeling langs de rivier 

levert vooral vogelsoorten op en het is pas op de terugweg dat ik Snouted Night Adder (Causus defilippii) vang, 

een voor mij gekende adder van Zambia, maar zowel voor Morgan als voor het gebied een nieuwe soort. 

Na het avondeten van 19:00u regent het (gelukkig) nog steeds en heviger. Ik ga goed beschut met regenbroek 

en -vest op verkenning aan de poel van de Lodge, waar ik al tijdens het diner kikkers hoorde roepen. En dat 

loont voor vier nieuwe amfibiesoorten: Common Reed Frog (Hyperolius viridiflavus), Delalande’s River Frog 

(Amietia delalandii), Common Platana (Xenopus laevis) en Flat-backed Toad (Sclerophrys pusilla). 

Terug op de kamer (ik heb bij vertrek bewust mijn terraslicht laten branden) krioelt het op de muur van nacht-

vlinders, bejaagd door Tropical House Gecko (Hemidactylus mabouia). Ik maak nog dagverslag, back-up de foto’s 

naar de laptop en stel vast op deze eerste dag 11 herpeto soorten te hebben waargenomen.  
 

Vrijdag 2 november 2018. 

Ik sta op om 5:30u en ga op zoektocht in de tuin van Aberfoyle. Morgan had me gisteren verteld dat er rond de 

Lodge in de afvoerpijpen agamen leven. En inderdaad vrij vlug kan ik een ♂ Blue-headed Tree Agama (Acant-

hocercus atricollis) van zeer dichtbij benaderen en fotograferen. 

Na een ontbijt met mijn geprefereerde Afrikaanse pannenkoekjes, vertrekken Morgan en ik te voet richting 

een verafgelegen rotspartij waar hij gekleurde hagedissen weet zitten. Hier aangekomen blijkt dit inderdaad zo 

en kan ik met de verrekijker een ♂ Common Flat Lizard (Platysaurus intermedius) - met rode kop, blauw/zwart 

gespikkeld lichaam en oranje staart - observeren. Hij is zeer, zeer schuw en het lukt me maar met moeite om 

hem vanop verre afstand te fotograferen. De tocht gaat dan verder in de nabijgelegen theeplantages met acti-
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viteit van Mozambique Agama (Agama mossambica), Tropical Spiny Agama (Agama armata), Yellow-throated 

Plated Lizard (Gerrhosaurus flavigularis), Rainbow Skink (Trachylepis margaritifera) en Wahlberg’s Snake-eyed 

Skink (Panaspis wahlbergi). Bij de Lodge aangekomen zitten er op een tuinpaal twee Angola Dwarf Gecko (Lygo-

dactylus angolensis) te zonnen. 

In de late namiddag vertrekken we met de jeep naar Mutare. Hier verkennen we een rotsgebied en observe-

ren Common Flat Lizard (Platysaurus intermedius), Rainbow Skink (Trachylepis margaritifera) en als nieuwe slan-

gensoort Herald Snake (Crotaphopeltis hotamboeia). 

Tegen 18:00u ben ik terug in de Lodge en terwijl ik onder de douche sta, wordt er hevig op de deur geklopt en 

staat Morgan daar met de melding onmiddellijk te moeten meekomen want er is een slang in de tuin gezien. Ik 

vlug broek en T-shirt aan en met de slangenhandschoenen achter hem aan. Een tuinman heeft de slang 

gevolgd en wijst ze aan. Het is een East African Egg-eater (Dasypeltis medici), een soort nieuw voor mij en zoals 

haar Engelse naam aangeeft, voedt ze zich uitsluitend met eieren. Het is ondertussen al donker en om de slang 

’s anderendaags bij daglicht te kunnen fotograferen, beslis ik om ze te vangen en mee te nemen naar mijn 

kamer. 

Het avondeten is pas voorzien tegen 20:00u dus kan ik rustig verder toilet maken en gaan eten. 

Na het diner ga ik opnieuw op herpeto-zoektocht rond de Aberfoyle poel en observeer als nieuwe soort 

Yellow-spotted Tree Frog (Leptopelis flavomaculatus). Ik moet de wandeling echter vroegtijdig beëindigen want 

het krioelt hier van de termieten. Het is pas wanneer ik ze op mijn benen voel bijten, dat ik deze plek sito 

presto verlaat. 

Terug op mijn kamer en tijdens het schrijven van mijn dagverslag, blijkt dat ik vandaag in totaal 12 reptiel-

soorten heb kunnen noteren. Vervolgens ga ik toch even mijn soortbepaling van de eieretende slang contro-

leren met de determinatietabel en blijkt dat ik juist ben. Kenmerkend voor deze soort is dat ze ook een spe-

ciaal geluid kan maken door de schuin geplaatste en gekielde flankschubben over elkaar te “schuren”.  Ook nu 

heb ik het terraslicht laten branden om de Tropical House Gecko (Hemidactylus mabouia) te helpen aan extra 

prooien. 

Prettiger gaan slapen na een dergelijk dag hoeft geen verder betoog! 
 

Zaterdag 3 november 2018. 

Ik wil bij opkomend daglicht mijn egg-eater fotograferen en vind een ideaal plekje in de tuin van de Lodge. 

Maar de slang is extreem actief en blijft geen moment rustig liggen. Uiteindelijk na 40min ben ik tevreden met 

het resultaat en kan ik gaan douchen en ontbijten. 

Voor vandaag heeft Morgan een bezoek gepland in het Cecil Kop Nature Reserve & Zoo. Hier zouden een Sout-

hern African Rock Python en een Forest Cobra “vrijgelaten” worden. Morgan heeft vooraf telefonisch gevraagd 

of we erbij mogen zijn. Na anderhalf uur rijden melden we ons aan bij de receptie. Maar er is blijkbaar iets ver-

keerd gecommuniceerd, want men weet hier van niets en de directeur is telefonisch niet bereikbaar. Uitein-

delijk krijg ik enkel de toelating om een 3m lange African Rock Python (Python natalensis) te fotograferen. Een 

verdere wandeling in het reservaat levert wel de eerste Nile Crocodile (Crocodylus niloticus) op. 

Het is tijd voor het meegebrachte lunchpakket en dan we vertrekken. Onderweg verkennen we uitgebreid een 

rotsachtige heuvelhelling met notities aan een ♂ en ♀ Common Flat Lizard (Platysaurus intermedius), Eastern 

Giant Plated Lizard (Matobosaurus validus) en Rainbow Skink (Trachylepis margaritifera). 

Ondertussen is het beginnen te regenen en we rijden terug naar Aberfoyle. 

Na het avondeten regent het nog steeds hevig. Ik besluit om opnieuw de Lodge poel en omliggende vegetatie 

af te speuren. Gedurende de twee uur durende wandeling zonder bijtende termieten ditmaal, noteer ik volop 

activiteit van Common Squeaker (Arthroleptis stenodactylus), Delalande’s River Frog (Amietia delalandii), Forna-

sini’s Spiny Reed Frog (Afrixalus fornasini), Common Reed Frog (Hyperolius viridiflavus) en opnieuw een East Afri-
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can Egg-eater (Dasypeltis medici). Aangezien het door de regen niet opportuun is de kikkers te fotograferen, 

neem ik ze mee naar de kamer om mijn determinaties toch even te controleren en om de dieren de volgende 

dag te fotograferen. 
 

Zondag 4 november 2018. 

Het is een leuk begin van de dag met een herpeto start. Ik kan nl. rustig en zonder enige tijdsdruk, de kikkers 

van de vorige avond uitgebreid fotograferen bij een opkomende zon. 

Tijdens het ontbijt stelt Morgan voor vandaag (en voor mij laatste dag hier) er een “slangendag” van te maken 

met als doel de Gaboon Viper te kunnen vinden, een soort hoog op mijn wish-to-see-list. Deze zeldzame adder 

komt overigens in Zimbabwe enkel in Eastern Highlands voor. 

We gaan eerst op stap naar de waterval in de omgeving van de Lodge. Op de hellingen begint Morgan hier met 

zijn meegebrachte rijf, heel intensief de litter (bladafval op de grond) open te rijven. Na een half uur is het 

bingo voor een Forest Marsh Snake (Natriciteris sylvatica). Maar dit is niet de soort die hij wil hebben en zo gaat 

Morgan gedurende twee uur door met rijven. Het loont voor een tweede Forest Marsh Snake (Natriciteris sylva-

tica) maar niet voor onze Gaboon adder. Maar hij wil er persé één vinden en we gaan naar een tweede voor 

hem ideale plek. Het is een bosrand met open plekken en zeer veel bladafval. Hier rijft Morgan zonder op-

houden, maar weer zonder succes. Het is ondertussen al 13:30u en we gaan terug naar de Lodge. 

Na de lunch komt Chris me de informatie geven dat mijn domestic flight morgen, naar mijn tweede bestem-

ming Mana Pools, om 10:00u opstijgt. Aangezien de jeep transfer naar Harare ongeveer vijf uur duurt, zal het 

vroeg opstaan worden. Hierdoor wordt de namiddagwandeling beperkt tot de omliggende thee plantages, 

want ook Forest Cobra zou hier dikwijls opgemerkt worden. De zoektocht levert geen slangen op maar wel 

Blue-headed Tree Agama (Acanthocercus atricollis) en Tropical Spiny Agama (Agama armata). 

Na het diner maak ik dagverslag van de voorbije twee dagen, pak de duffels en ga vroeg slapen. Dit Eastern 

Highlands gebied is voor mij super meegevallen door op vier dagen 25 soorten amfibieën & reptielen te heb-

ben kunnen waarnemen! 
 

Maandag 5 november 2018. 

Ik sta op om 3:30u en geniet van pannenkoekjes die mij als ontbijt de vorige avond zijn meegegeven en een 

uur later vertrek ik met chauffeur Evias naar Harare. Aangezien het volop regent, speur ik intensief de weg af 

op mogelijke verkeersslachtoffers, maar noteer er (gelukkig) geen. 

De rit verloopt vlot en om 9:15u arriveren we in Harare. In de (afzonderlijke) luchthaven voor binnenlandse 

vluchten wordt ik opgewacht door Donald, de Zimba Safari vertegenwoordiger. Bijna tegelijkertijd komt een 

kapitein naar me, informeert naar mijn identiteit en zegt dat hij klaar is om te vertrekken. Er gebeurt hier geen 

enkele controle van handbagage, reisduffels of paspoort. We gaan te voet naar een mooi vliegtuig, nl. een King 

Air. Wanneer ik vraag naar de andere reizigers, blijkt dat ik de enige ben en mag ik naast de kapitein plaats 

nemen. Hoewel een klein vliegtuig stijgen we toch tot 6km hoogte en vliegen dan tegen 400km per uur naar 

het Mana Pools National Park. Ik geniet van de vlucht zo vooraan in de cockpit en anderhalf uur later landen 

we op de airstrip van het Park. Hier word ik opgewacht door de gids van het Zambezi Expedition Camp en in 

een open jeep wordt het een eerste kennismaking met meerdere grote zoogdieren van het Mana Pools 

National Park. Daar waar ik de vorige dagen enkel twee soorten apen en een eekhoorn als zoogdieren noteer-

de, zit ik nu wel echt in safari gebied. 

Om 13:20u bereiken we het Camp en word ik hartelijk en “warm” (temperatuur in de schaduw is 33°C) ont-

vangen door gids Douphas met een briefing en aangeboden lunch. Mijn logies is een luxueuze Tented Camp en 

hier aangekomen zit er op het gaas van het venster, een Eastern Striped Skink (Trachylepis striata striata). Ik ga 

onmiddellijk douchen, mijn duffels uitladen, orde op zaken zetten en van een korte siësta genieten.  
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Om 16:00u u is de afspraak voor de namiddag-safari. We zijn pas vertrokken of gids King krijgt het bericht dat 

er nabij een pack Afrikaanse wilde honden is gesignaleerd. Dit is voor mij een hemelse en fantastische mel-

ding. Na deze soort tijdens vorige reizen in vier Afrikaanse landen gemist te hebben, zal het me ditmaal lukken 

om mijn nr 1 van deze reis (neen, nu eens geen reptiel of amfibie) in het “echt” te kunnen waarnemen. 

En ja, op de plek aangekomen zitten er al een tiental toeristen een pack Afrikaanse wilde honden te obser-

veren en te fotograferen. Ik voeg me achter aan bij hen (uit beleefdheid niet op de eerste rij) en het wordt 

voor mij werkelijk super genieten. Er liggen 17 honden te slapen (10 adulten en 7 puppy’s). Hier in Zimbabwe 

gaan ze meestal pas op jacht bij het invallen van de duisternis. Tegen 18:00u staan ze allen op en verdwijnen in 

de bush. 

Mijn gids vertelt me dat het slecht met ze gaat hier in het noorden van Zimbabwe.  Een pack moet voldoende 

groot zijn om samen te jagen en zo te overleven. Met een klein aantal redden ze het absoluut niet. Er is een 

grote druk op hen van hyena’s. Deze volgen de honden constant en nemen onverbiddelijk telkens hun prooi 

af.  Bij gemis hiervan vallen ze hun puppy’s en zelfs de adulten aan. 

Diner is om 20:00u. Het verbaast me telkens hoe ze in Afrika (en ook hier weer) fantastische maaltijden kun-

nen klaarmaken. Het verloop van de avond - in een internationaal gezelschap van twaalf gasten - is zeer aange-

naam. Ze vertellen over hun safari reizen en bovendien zijn ze erg geïnteresseerd in amfibieën en reptielen. 

Wanneer ik op de klok kijk, zie ik dat het al na middernacht is. Zo gezellig was het samen zijn met deze voor mij 

onbekende mensen. 
 

Dinsdag 6 november 2018. 

Het ontbijt is om 5:00u want de jeep-safari vertrekt een half uur later. Het wordt genieten van vogels en zoog-

dieren (zie verder Tabel 7). Aangezien ik een open jeep heb voor mijzelf en ik op de eerste rij zit, kan ik de gids 

prima verstaan bij zijn toelichtingen (wat dikwijls vanop de tweede of derde rij niet verstaanbaar is en zeker 

wanneer de gids niet naar achter toe spreekt). Ook voor het fotograferen kan ik links en rechts manoeuvreren 

zonder reisgezellen te storen en kan ik vragen te stoppen zo veel als ikzelf nodig vind. 

Aan herpeto kan ik aan de eerst bezochte poel twee Nile Crocodile (Crocodylus niloticus) vechtend om een anti-

lope als prooi, observeren. Tijdens de verdere rit blijft het bij meerdere Wahlberg’s Striped Skink (Trachylepis 

striata wahlbergi) die op houtstronken zitten te zonnen. Aangezien elke nieuwe toerist zich in Mana Pools moet 

aanmelden, rijden we naar het office kantoor van het park. Tijdens een verkenning rond het gebouw, kan ik 

goede foto’s maken van Wahlberg’s Striped Skink (Trachylepis striata wahlbergi) omdat deze blijkbaar passage 

van mensen gewoon zijn. 

Om 10:55u zijn we terug in het Camp en ik ga onmiddellijk douchen. Wanneer ik opeens een raar geluid hoor 

en ga kijken naar de ingang van mijn tent, passeert daar rakelings een moederolifant met haar jong... 

De warme lunch is voorzien tegen 12:00u en wordt aangeboden in buffet vorm met een keuze aan vis, vlees, 

salades, enz… Ook nu weer is het aangenaam om praten met de overige gasten van het internationaal gezel-

schap. 

Mijn namiddag safari is voorzien tegen 16:00u dus heb ik ruimschoots de tijd om verslag te maken en de aan-

streeplijsten van zoogdieren en herpeto aan te vullen. Wanneer ik na een zalige siësta onder de douche sta 

(nodig want het is nu 37°C in de schaduw) wordt mijn naam geroepen door gids King dat er een slang in zijn 

tent zit. Ik sito presto broek aan en handschoenen onder de arm daar naartoe. Inderdaad de slang zit onder 

het tentzeil en laat zich zeer gemakkelijk vangen: het is een Eastern Striped-bellied Sand Snake (Psammophis 

orientalis). 

Wanneer ik om 16:30u voor de namiddag safari bij de jeep aankom, zegt gids King dat er een andere (gekende) 

pack Afrikaanse wilde honden is gesignaleerd, zij het dan wel heel ver van het Camp. Maar mijn interesse en 

enthousiasme voor deze kennende, is het geen probleem voor hem om er naar toe rijden. Na anderhalf uur 
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vinden we een kleine roedel van 3 adulten en 4 puppy’s, maar de dieren zijn (op redelijk verre afstand) al over 

en weer aan het lopen en volgens de gids beginnend aan de voorbereiding van een jacht. Maar door het feit 

dat we nu alleen zijn, ben ik meer tevreden over het resultaat van mijn foto’s. 

We zijn pas laat tegen 20:10u terug in het Camp en ik moet onmiddellijk aan tafel schuiven. Het eten is weer 

zeer lekker en ook de gesprekken met mijn tafelgenoten zijn prettig en interessant. Er is geen enkele haast om 

te gaan slapen, maar ik noteer dat het toch al na middernacht is. Hoewel het een dag is geweest met (maar) 

drie herpeto soorten, is het toch top voor mij door een tweede ontmoeting met de Afrikaanse wilde hond. 
 

Woensdag 7 november 2018. 

Omdat ik eerst mijn Zandrenslang van de vorige dag uitgebreid wil fotograferen, heb ik mijn ontbijt besteld 

tegen 8:00u. Het daglicht van 6:15u met opkomende zon is ideaal en ik zoek een grote vlakte op achter mijn 

tent, indien de slang zou ontsnappen ik ze gemakkelijk kan terugvangen. Mijn bezig zijn is ondertussen opge-

vallen aan de kampgasten en zij komen kijken hoe ik mijn slang fotografeer. Het dier blijft rustig en het gelukt 

me om foto’s naar mijn zin te maken.  

Na het ontbijt moet ik inpakken, want ik verlaat het Zambezi Expedition Camp naar mijn nieuwe bestemming, 

zo’n 40 km verder gelegen. De verplaatsing gebeurt met de jeep als safari transfer en tegen 9:25u ben ik in het 

Kanga Camp.  

De ontvangst hier van gastvrouw Cherrish is zeer hartelijk en ik maak ook kennis met Mash, mijn nieuwe gids & 

chauffeur voor de komende twee dagen. Hij begeleidt me naar mijn tent en hier aangekomen zit er op het 

houten terras een Angola Dwarf Gecko (Lygodactylus angolensis) te zonnen … een betere ontvangst kun je je 

niet voorstellen. 

Hoewel het Zambezi Expedition Camp al luxueus was, is Kanga Camp een stap hoger qua comfort. Reden hier-

toe is dat het vorige elk jaar dient afgebroken te worden tijdens het regenseizoen (november tot maart) en het 

Kanga Camp permanent is. Een bijkomende grote troef hier is dat er - onmiddellijk palend aan het terras - een 

vijver is aangelegd, die regelmatig bijgevuld wordt met grondwater. Omdat dit het enige water is tijdens het 

droog seizoen, komen alle dieren uit de nabije en verre omgeving hier drinken. Vanop het houten terras - vlak 

naast deze poel - kun je urenlang van een “armchair- safari” genieten. 

Ik laad de duffels uit, breng orde op zaken en ga lunchen. 

Om 15:20u ga ik met Mash op safari. Het habitat is in dit deel van het Mana Pool National Park totaal anders 

dan het vorige, nl. meer gesloten met groene struiken en bomen. Tijdens de rit geen herpeto notities maar wel 

het optimaal kunnen fotograferen van verschillende zoogdieren (zoals gedetailleerd in Tabel 7). 

Tijdens het diner om 19:15u - en het is dan al donker - op het terras naast de poel, zoekt de gids regelmatig 

met een zware lamp de oeverzone af en met succes, want twee Afrikaanse civetkatten en een wijfje luipaard 

en jong komen drinken. Ook hier verlopen de tafelgesprekken met de aanwezige gasten van Canada, US en 

Duitsland tot laat in de avond.  
 

Donderdag 8 november 2018. 

Na een buffet ontbijt met zicht op de poel, vertrek ik om 7:00u met Mash op safari. Op mijn verzoek zal het 

een wandelsafari worden en na een half uur rijden, gaan we op stap. Mash is nu wel gewapend met revolver 

en geweer, maar het geeft toch een iets onwennig gevoel dat er vanuit elke struik een wild dier kan aanvallen. 

Maar dit gevoel is vlug vergeten en het wordt een genietende wandeling.  Mijn hoop om nu gemakkelijker een 

hagedis of een slang te zien op en tussen de vele omgevallen bomen of op de termietenheuvels, wordt niet be-

waarheid… very strange.  

Om 11:10u zijn we terug in Kanga Camp en op het terras vind ik een zonnende Foam-nest Frog (Chiromantis 

xerampelina). Hij is blijkbaar passage gewoon, want hij laat een dichte benadering toe voor een beeldvullende 

foto. 
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Na de lunch blijf ik vanop het terras aan de poel drinkende zoogdieren en vogels observeren tot ik om 16:00u 

terug met Mash op jeepsafari vertrek. Onmiddellijk bij de start zitten er op amper enige minuten van het 

Camp, vijf leeuwen te luieren in een bush. Ze liggen er zo verdekt opgesteld dat ik me de vraag stel wanneer je 

deze te voet passeert, de gids met geweer wel opgewassen zal zijn om ze allen te doden voor je zelf wordt 

opgepeuzeld…  

Tijdens de verdere safari kan ik wel nieuwe vogel- en zoogdier soorten observeren, maar notities aan herpeto 

blijven uit !?! 

Tijdens het diner hoor in vlak naast/onder het terras meerdere Garman’s Toad (Sclerophrys garmani) roepen en 

wanneer ik ga kijken zie ik op drie meter afstand twee padden zitten. Maar ik ben aan het eten en neem me 

voor later tot aan de rand van de poel te gaan om ze te fotograferen. Ik zit amper terug aan tafel of verschijnt 

daar op die plek – en zo close aan het terras - een olifant die er komt drinken.  
 

 

Uiteindelijk beslis ik om de twee padden toch "veilig" vanop het terras te fotograferen i.p.v. op de begane 

grond… 

De gastvrouw komt me vervolgens verwittigen dat mijn domestic flight naar Musango Safari Camp morgen zal 

opstijgen om 7:40u en dat mijn ontbijt zeker tegen 5:30u zal klaar staan. 

De temperaturen zijn ook hier zeker boven de 30°C en ik voel me zeer moe zodat ik beslis om eens vroeg te 

gaan slapen en lig dan ook om 21:35 niet onder het deken maar op het laken. 
 

Vrijdag 9 november 2018. 

Tegen het voorziene uur word ik naar de Dandana airstrip gebracht en zie dat daar ook de twee Canadese 

gasten van het Camp gearriveerd zijn. Wanneer het vliegtuig landt, worden we begroet door de kapitein, 

stappen zij in en wanneer ik mijn naam noem, verneem ik niet op zijn passagierslijst te staan. Hij vertrekt uit-

eindelijk zonder mij, en daar sta ik dan … 

Chauffeur Regi die me hier naartoe bracht, neemt via walkie talkie contact met Cherrish en dat ontstaat er een 

vreemd verhaal. Mijn vliegtuig zou van Harare moeten komen op een later uur, want er blijkt iets met haar 
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communicatie verkeerd te zijn gelopen. Ik zal moeten wachten op een nieuw vliegtuig dat van Harare moet ko-

men. Maar het zou daar slecht weer zijn en veel vertraging hebben. Ik kan niet volgen, maar er zit niets anders 

op dan te wachten. Plotseling landt er een half uur later al een vliegtuigje met nieuwe gasten voor het Kanga 

Camp. Aangezien zijn volgende bestemming mijn Musango Safari Camp is, wil de kapitein mij wel mee nemen! 

Waarschijnlijk Afrikaanse logica? 

Tegen het middaguur landen we op de Bumi Hill Airstrip en word ik opgehaald voor de transfer naar Musango 

Safari Camp, deels over land en het laatste deel over het Kariba meer, want het Camp ligt op een eiland.  

Tegen 10:45u arriveer ik op Musango en maak kennis met de eigenaar Steve. Het buffet staat klaar en ik mag 

onmiddellijk aan tafel gaan voor de lunch. 

Mijn lodge is voorzien van alle westers comfort en om de hitte (bijna 39°C in de schaduw) buiten te houden is 

het een rieten dak van nok tot op grondniveau. Ik pak de reisduffels uit, ga douchen en neem een siësta tot 

14:15u. In afwachting van de namiddag boot-safari, ga ik de omgeving verkennen en kan vier nieuwe reptielen 

aan mijn soortenlijst toevoegen: Nile Monitor (Varanus niloticus), Turner’s Thick-toed Gecko (Chondrodactylus 

turneri), Variable Skink (Trachylepis varia) en Common Rough-scaled Skink (Meroles squamulosus); als gekende 

soorten: Rainbow Skink (Trachylepis margaritifera) en Wahlberg’s Striped Skink (Trachylepis striata wahlbergi). 

Om 16:40u zit ik - samen met een nieuw aangekomen Nederlands koppel Ron en Iena - op de boot en het is 

een aangename ervaring omdat verschillende vogel- en zoogdiersoorten en Nile Crocodile (Crocodylus niloticus) 

zeer dicht kunnen benaderd en gefotografeerd worden. Steve weet vervolgens een bijzonder fotogenieke plek 

en we varen daar naar toe en inderdaad ideaal om foto’s te maken van de zonsondergang. 

Om 19:10u het is dan al donker, zijn we terug in het Camp en gaan we onmiddellijk in open lucht dineren. Mij 

werd vooraf verteld dat Steve een “safari-ervaring” heeft en inderdaad zijn verhalen zijn hallucinant wat hij 

allemaal vroeger als gids en nu als eigenaar en gids van dit Camp heeft meegemaakt. 

Op weg naar mijn lodge hoor ik een voor mij gekend padden-concert en vlak naast de weg vind ik twee adulte 

Flat-backed Toad (Sclerophrys pusilla). Ik hoef ze niet te vangen want ze laten zich zeer dicht benaderen en ik 

kan ze “beeldvullend” fotograferen. 
 

Zaterdag 10 november 2018. 

Vóór het ontbijt maak ik een wandeling rond het Camp en observeer met de verrekijker een zonnende Spotted 

Bush Snake (Philothamnus semivariegatus). Maar de slang heeft me ook gezien en wanneer ik behoedzaam 

nader kom, vlucht ze in een steenpartij. Omdat deze voor mij een nieuwe soort is, stel ik me verdekt op en na 

een 15tal minuten komt ze terug zonnen en kan ik ze redelijk goed fotograferen. 

Aan het ontbijt stelt Steve voor om deze voormiddag een wandelsafari te organiseren, een schitterend 

voorstel om nieuwe herpeto te kunnen waarnemen. We verlaten het eiland eerst per boot en gaan nadien met 

Steve en gids Federico aan land terwijl mijn Nederlandse reisgezellen de bootsafari prefereren. De herpe-

tonotities bestaan uit Rainbow Skink (Trachylepis margaritifera), Wahlberg’s Striped Skink (Trachylepis striata 

wahlbergi), Nile Crocodile (Crocodylus niloticus) en Eastern Striped-bellied Sand Snake (Psammophis orientalis). 

Wanneer we terug in het Camp aankomen, heeft de chef-kok voor mij een bijzondere verrassing: hij heeft in 

de tuin nl. een Flap-necked Chameleon (Chamaeleo dilepis) gevangen. Steve zegt dat het een jaar geleden is dat 

hij hier nog een Kameleon heeft gezien. Ik maak er onmiddellijk een uitgebreide foto sessie van. Zo bezig komt 

plotseling gids Federico zeer enthousiast naar me toe met in de hand… een voor zijn lodge gevangen (sub-

adulte) White-throated Monitor (Varanus albigularis). Mijn vreugde kan niet meer op, maar ook Steve en het 

Nederlandse koppel vertonen veel interesse en zo duurt deze foto sessie bijna een volledig uur. 

Na het diner en siësta vertrekken we om 16:15u opnieuw voor de bootsafari. Steve heeft het geluid van roe-

pende leeuw bij op zijn smartphone en wanneer hij dit in een baai afspeelt, krijgen we direct reactie. We zien 
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een leeuwin in de verte aankomen, maar ze verdwijnt te vlug uit beeld om haar te fotograferen. We varen dan 

naar de baai van gisteren om opnieuw van de prachtige ondergaande zon te genieten. 

Om 19:30u gaan we in open lucht dineren met een concert van Flat-backed Toad (Sclerophrys pusilla). 
 

Zondag 11 november 2018. 

Op het voormiddag programma is een wandeling gepland op het eiland zelf met gids Federico. Hij weet enkele 

goede herpeto plekjes voor Southern African Rock Python & Eastern Giant Plated Lizard. Maar het is al zo 

snikheet, dat deze reptielen geen behoefte hebben om te zonnen en waarschijnlijk dan ook diep in hun schuil-

plaats/hol vertoeven. De enige herpeto die kan genoteerd worden, is toch waardevol, nl. een jonge Boomslang 

(Dispholidus typus). Ik kan ze mooi bewonderen maar ze vangen voor een close-up foto lukt niet want ze klimt 

onmiddellijk hoog in een boom en verdwijnt uit het zicht. 

Na de lunch vertrekken we om 16:15u met de boot naar de plek waar gisteren de leeuwin is gespot. Steve 

speelt de roep af en ja, daar verschijnt ze uit een bosje “echt kijkend waar dat roepend mannetje toch staat”. 

We genieten opnieuw van een mooie sundowner en arriveren om 19:15u in het Camp. 

Wanneer ik na het diner terug in mijn lodge kom, zit er op de muur een Turner’s Thick-toed Gecko (Chondro-

dactylus turneri) en van deze kan ik close-up foto’s maken. 
   

Maandag 12 november 2018. 

Na het ontbijt vertrekken Steve, Federico en ik op wandelsafari. Alle ogen zijn ditmaal gefixeerd op herpeto 

met als resultaat: Variable Skink (Trachylepis varia), Common Rough-scaled Lizard (Meroles squamulosus) en aan 

een rotsformatie blijven we 1 uur op uitkijk, met notitie van parende Rainbow Skink (Trachylepis margaritifera). 

Om 11:00u zijn we terug in het Camp en wordt het een relax genieten van verfrissende drank(jes), goed 

beseffend dat het hier mijn laatste dag is van deze Zimbabwe safari.  

Na de lunch gaan Federico en ik terug op verkenning op het eiland. Op de plaats van gisteren waar de Boom-

slang werd gezien, zoeken we intensief gedurende anderhalf uur, maar zonder succes. 

Na mijn siësta ga ik alleen terug naar de plek van de Boomslang en speur daar met de verrekijker intensief 

struiken en bomen af maar de Boomslang kan ik niet observeren. Een nieuwe controle van de twee plekjes van 

gisteren van Southern African Rock Python & Eastern Giant Plated Lizard, levert ook geen notities op. 

Na het diner blijven we gezellig napraten en ga ik vroeg slapen. 
 

Dinsdag 13 november 2018. 

Na het ontbijt word ik eerst per boot en dan met de jeep naar de Bumi Hill Airstrip gebracht. De kapitein van 

de domestic flight staat me al op te wachten en samen met de reeds vier aanwezige toeristen in het vlieg-

tuigje, landen we een uur later in Harare. Hier word ik opgewacht door Donald. We overleggen of er vol-

doende tijd is voor een bezoek aan het Snake Park. Maar aangezien het minstens een uur heen en terug is en 

gelet op het druk verkeer hier in en rond de hoofdstad, zie ik hier van af. 

Om 17:30u stijg ik op met een internationale vlucht naar Johannesburg. De Zimbabwaanse mevrouw die naast 

mij zit had in principe over 2 plaatsen moeten beschikken… Gelukkig dat de vlucht maar anderhalf uur duurt. 

Om 23:10u zit ik in het KLM vliegtuig voor de vlucht Johannesburg Amsterdam. Ik krijg nog een laat diner en 

dan wordt het films kijken en slapen. We landen we om 9:43u op Schiphol, ik koop mijn Thalys ticket en een 

uur later zit ik al op de trein naar Antwerpen waar ik om 13:15 arriveer en mijn Zimbabwe reis zo eindigt met 

een veilige terugkeer naar huis. 
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6. HERPETOLOGISCHE GEGEVENS. 

6.1. Amphibia. 

6.1.1.     Arthroleptidae.           

Arthroleptis stenodactylus - Common Squeaker 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. ROEP 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 3-11 20:30-22:20 2 - land adult - - 816 1 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 3-11 20:30-22:20 - - land adult >5 - 816 1 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 3-11 20:30-22:20 - 2 land adult - - 816 1 

  

Leptopelis flavomaculatus - Yellow-spotted Tree Frog 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. ROEP 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 2-11 18:32 1 - - land - - 816 1 

6.1.2.        Bufonidae. 
          

Sclerophrys garmani - Garman’s Toad 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. ROEP 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Kanga Camp - Mana Pools N. Park 8-11 20:02 - 2 - adult - - 409 32 

Kanga Camp - Mana Pools N. Park 8-11 20:02 - - - adult >5 - 409 32 

  

Sclerophrys gutturalis - Guttural Toad 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. ROEP 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 1-11 20:15-23:00 - - - adult >10 - 816 1 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 2-11 20:25-22:15 3 - - adult >10 - 816 1 

  

Sclerophrys pusilla - Flat-backed Toad 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. ROEP 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 1-11 20:15-23:00 - - - adult >5 - 816 1 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 9-11 21:11 2 - water adult - - 437 35 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 9-11 21:14 - - - adult >10 - 437 35 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 10-11 22:36 - - - adult >5 - 437 35 
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6.1.3.     Hyperoliidae. 

Afrixalus fornasini - Fornasini's Spiny Reed Frog 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. ROEP 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 3-11 20:30-22:20 1 - 
boven 
water 

adult - - 816 1 

  

Hyperolius viridiflavus - Common Reed Frog 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. ROEP 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 1-11 20:15-23:00 - 3 
boven 
water 

adult - - 816 1 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 1-11 20:15-23:00 - - - adult >10 - 816 1 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 2-11 20:25-22:15 - - - adult >10 - 816 1 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 3-11 20:30-22:20 1 - 
boven 
water 

adult - - 816 1 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 3-11 20:30-22:20 - - - adult >10 - 816 1 

6.1.4.     Rhacophoridae. 
          

Chiromantis xerampelina - Southern Foam-nest Frog 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. ROEP 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Kanga Camp - Mana Pools N. Park 8-11 11:42 - 1 land adult - - 409 32 

6.1.5.     Pipidae. 
          

Xenopus laevis - Common Platana 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. ROEP 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 1-11 20:15-23:00 - 1 water adult - - 816 1 

6.1.6.     Pyxicephalidae. 
          

Amietia delalandii - Delalande's River Frog 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. ROEP 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 1-11 20:15-23:00 - 2 land adult - - 816 1 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 3-11 20:30-22:20 1 - land adult - - 816 1 
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6.2.          Reptilia.          

6.2.1.       Scincidae.          

Trachylepis margaritifera - Rainbow Skink 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 1-11 7:36-8:30 - 4 - - - 808 2 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 2-11 10:50 - 2 - - - 816 1 

West of Mtarazi National Park 3-11 13:24-14:15 - 7 - - - 1346 17 

West of Mtarazi National Park 3-11 13:24 - 3 - - - 1357 18 

East of Mtarazi National Park 3-11 15:16 - 2 - - - 628 19 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 9-11 11:10 - 4 - - - 437 35 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 10-11 8:11 - 1 - - - 453 37 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 10-11 12:44 - 6 - - - 437 35 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 11-11 6:42 - 4 - - - 451 40 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 12-11 10:02 - 4 - - - 430 42 

          

Trachylepis striata striata - Eastern Striped Skink 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge  - Eastern Highlands 1-11 6:51 - 1 - - - 808 2 

Aberfoyle Lodge  - Eastern Highlands 1-11 7:35 - 2 - - - 808 2 

          

Trachylepis striata wahlbergii - Wahlberg's Striped Skink 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Zambezi Exp. Camp - Mana Pools N. Park 5-11 13:20 - 1 land adult - 350 24 

Zambezi Exp. Camp - Mana Pools N. Park 6-11 9:06-10:44 - 7 land adult - 336 28 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 9-11 10:37 - 1 land adult ♂ - 437 35 

          

Trachylepis varia - Variable Skink 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 10-11 8:10-1055 - 3 adult land - 453 37 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 12-11 8:16 - 2 adult land - 451 40 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 13-11 10:53 - 1 adult land - 435 43 
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Panaspis wahlbergi - Wahlberg's Snake-eyed Skink 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 2-11 12:51 - 1 - adult  - 727 10 

6.2.2.       Lacertidae. 
         

Meroles squamulosus - Common Rough-scaled Lizard 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 10-11 9:16 - 3 adult land - 453 37 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 12-11 8:55 - 4 adult land - 430 42 

6.2.3.       Gerrhosauridae.          

Gerrhosaurus flavigularis  - Yellow-throated Plated Lizard 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 1-11 9:45 - 1 - - - 827 3 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 1-11 12:28-13:00 - 7 - - - 874 4 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 2-11 9:05 - 1 - - - 808 7 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 2-11 9:16 - 2 - - - 808 7 

          

Matobosaurus validus - Eastern Giant Plated Lizard 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

West of Mtarazi National Park 3-11 13:24-14:15 - 1 rots adult - 1346 17 

East of Mtarazi National Park 3-11 15:15 - 2 rots adult - 628 19 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 11-11 14:48 - 1 rots adult - 481 41 

6.2.4.       Cordylidae.          

Platysaurus intermedius  - Common Flat Lizard 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 2-11 11:45-11:39 - 2 rots adult - 727 10 

West of Mtarazi National Park 3-11 13:24 - 1 rots adult ♂ - 1346 17 

West of Mtarazi National Park 3-11 13:24 - 1 rots adult ♀ - 1346 17 

6.2.5.       Varanidae.          

 Varanus albigularis  - White-throated Monitor 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 10-11 13:08 1 - land subadult - 437 35 



   
 

                                                                                                                                                                                                                 Zimbabwe  Safari - pagina 17 

 

          

 Varanus niloticus  - Nile Monitor 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 9-11 14:08 - 3 water adult - 437 35 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 10-11 12:22 - 2 water subadult - 437 35 

6.2.6.       Agamidae.          

Agama armata - Tropical Spiny Agama 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 2-11 11:01 - 1 land adult ♀ - 752 9 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 4-11 15:53 - 1 land adult ♀ - 850 22 

          

Agama mossambica  - Mozambique Agama 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 2-11 13:02 - 1 land adult ♂ - 839 12 

          

Acanthocercus atricollis - Blue-headed Tree Agama 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 2-11 8:50 - 1 land adult ♂ - 816 1 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 4-11 12:49-13:25 - 3 land adult ♂ - 816 1 

6.2.7.       Chamaeleonidae.          

Chamaeleo dilepis  - Flap-necked Chameleon 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 10-11 12:04 1 - land adult - 437 35 

6.2.8.       Gekkonidae.          

Hemidactylus mabouia  - Tropical House Gecko 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge  - Eastern Highlands 31-10 22:06-23:00 - 5 land adult - 816 1 

Aberfoyle Lodge  - Eastern Highlands 1-11 19:05-20:15 - 4 land adult - 816 1 

Aberfoyle Lodge  - Eastern Highlands 2-11 20:25-2:15 - 3 land adult - 816 1 

Aberfoyle Lodge  - Eastern Highlands 3-11 20:30-22:20 - 7 land adult - 816 1 
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Lygodactylus angolensis  - Angola Dwarf Gecko 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 2-11 13:35 - 1 - adult - 816 1 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 2-11 13:35 - 1 - subadult - 816 1 

Kanga Camp - Mana Pools N. Park 7-11 9:46 - 2 - adult - 409 32 

Kanga Camp - Mana Pools N. Park 8-11 13:55 - 1 - adult - 409 32 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 10-11 6:17 - 3 - adult - 437 35 

          

Chondrodactylus turneri  - Turner's Thick-toed Gecko 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 9-11 13:44 - 1 land adult - 437 35 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 11-11 20:16 1 - land adult - 437 35 

 
 
6.2.9.       Crocodylidae.          

Crocodylus niloticus - Nile Crocodile 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Zambezi Exp. Camp - Mana Pools N. Park 6-11 7:42 - 2 water - - 336 28 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 9-11 16:00-18:35 - >15 
water 
land 

- - 501 36 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 10-11 6:10-11:15 - 3 
water 
land 

- - 453 37 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 11-11 16:15-19:05 - >10 
water 
land 

- - 501 36 

 

 
6.2.10.       Pythonidae.          

Python natalensis - Southern African Rock Python 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Cecil Kop N.  Reserve Zoo 3-11 11:17 1 - land adult - 1026 15 

6.2.11.       Colubridae.          

Natriciteris sylvatica - Forest Marsh Snake   

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 4-11 9:45-10:05 1 - land adult - 864 20 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 4-11 9:45-10:05 1 - land adult - 864 20 
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Psammophis orientalis - Eastern Striped-bellied Sand Snake 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Zambezi Exp. Camp - Mana Pools N. Park 6-11 15:35 1 - land adult - 350 24 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 10-11 6:10-11:15 - 1 land adult - 453 37 

          

Philothamnus semivariegatus - Spotted Bush Green Snake 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 10-11  6:23 - 1- - adult - 437 35 

          

Dasypeltis medici - East African Egg-eater 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 2-11 18:35 1 - land adult - 816 1 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 3-11 19:18 1 - land adult - 816 1 

          

Crotaphopeltis hotamboeia - Herald Snake 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Mutare - Eastern Highlands 2-11 16:15 1 - land adult - 679 14 

          

Dispholidus typus - Boomslang 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Musango Safari Camp - Matusadona N. Park 11-11 8:49 - 1 land subadult - 451 40 

6.2.12.       Elapidae.          

Naja subfulva - Forest Cobra 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 1-11 10:16 - 1 land adult - 874 4 

6.2.13.       Viperidae.          

Causus defilippii - Snouted Night Adder 

DOOD 
VINDPLAATS 2018 UUR VANGST VISUEEL FASE SPECS. 

OP WEG 

ALT. 
m. 

GPS 
NR 

Aberfoyle Lodge - Eastern Highlands 1-11 17:15 1 - land adult - 821 6 
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7. WEBSITE FOTOGALERIJ. 

In het uitgeprint rapport worden kleurfoto’s van de waargenomen soorten toegevoegd. 

Bij het PDF-rapport verwijzen we naar de fotogalerij van www.freanonherping.be 
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TABEL 1. AANSTREEPLIJST AMFIBIEËN. 

TABEL 2. AANSTREEPLIJST REPTIELEN. 

TABEL 2.  WAARNEMINGEN PER GEBIED & PER DATUM : zie website. 

TABEL 3.  WIJZE VAN WAARNEMEN PER SOORT : zie website. 

TABEL 4.  AFKORTINGEN & VERTALINGEN. 

Ad adult – volwassen adult 

afstand  - distance 

Buikschilden - number of ventrals – ventralia 

DIN dood in natuur  found death in nature 

Drachtig - pregnant 

gewichtsverlies - loss of weight 

Gr gewicht in gram weight in gram 

Groei - growth 

Hervangsten - recaptures 

IF ingevallen flanken collapsed flanks 

Juv juveniel  juvenile (from birth untill end of first year) 

KRL kop-romplengte snouth-vent length 

Leeftijd - age 

leeftijdsgroepen - age groups 

leeftijdsklassen - age classes 

Lengte lengte Lenght 

lichaamstemperatuur - temperature of body 

mm millimeter millimeter 

niet-drachtig - non-pregnant 

(ng) niet genoteerd not noticed 

Sc onderstaartschilden number of subcaudalia 

Paring - mating 

Pasgeborenen - just or recently born 

Prooi - prey item 

Sad 2 subadult 2e kalenderjaar subadult in second year of life 

Sad 3 subadult 3
e
 kalenderjaar subadult in third year of life 

Sex geslacht: ♂ of ♀ ♂ or ♀ 

SL staartlengte tail lenght 

TL totale lengte total lenght 

Voedsel - prey 

VS verkeersslachtoffer dead on road 

Vv vervelling ecdysis 

Winterslaap - hibernation 
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TABEL 5.  ROUTE.  
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TABEL 7.  ZOOGDIER WAARNEMINGEN.  

 

 

 


