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Mededelinll ""n de 
Herpetogeografische Dienst 

Dit voorjaar wordt door de Herpetogeogra
fische Dienst in samenwerking met dr. H i I
I en ius van het Zoologisch Museum te Am
sterdam een begin gemaakt met ecologische 
waarnemingen aan de boomkikker (Hyla ar
borea) in Twente. 
Het doel hiervan is om door nauwkeurige be
studering van de terreingesteldheid waar de 
boomkikker voorkomt en diens gedragingen 
in dit terrain te komen tot adviezen, o.a. aan 
Staatsbosbeheer, om de nog overgebleven 
boomkikkerpopulaties in Nederland zo goad 
mogelijk te beschermen. 
lk zou het dan ook zeer op prijs stellen wan
near de laden van Lacerta die in gebieden 
wonen waar de boomkikker voorkomt dit jaar 
extra bedacht willen zijn op waarnemingen, 
om daze vervolgens zo snel mogelijk aan mij 
toe te sturen. 
De volgende gegevens zijn ·ze~n waardevol 
voor dit onderzoek: datum, tijd, weersgesteld
heid (zon of regen), zo mogelijk de tempera
tuur, verder een beschrijving van het terrain, 
en vooral de gesteldheid van het water waarin 
de boomkikkers zich voortplanten. 
Lacertaleden in de omgeving van Enschede, 
die aan dit onderzoek willen meehelpen, kun
nen hierover contact opnemen met dr. R o
d i n k, dlrecteur van het Natuurhlstorisch Mu
seum, M. H. Tromplaan 19 te Enschede. 
De meldingskaarten van de Herpetogeografi
sche Dienst moeten herdrukt worden. U wordt 
verzocht eventuele meldingen per brief naar 
mij toe te sturen. Zodra de kaarten herdrukt 
zijn zullen deze aan diegenen die er om ver
zocht hebben worden toegestuurd. 
Tenslotte een dringend verzoek om vooral 
geen boomkikkers in Nederland te vangen. 
Een goed Lacertalid vangt trouwens helemaal 
geen dieren meer in ons land; daarvoor gaan 
de populaties veel te hard achteruit. 

H. D. van Roon 

VRAAG EN AANBOD 

Gevraagd: ~ smaragdhagedis, Lacerta viridis. J. H. 
Almoes, Dr. Coppestraat 79, Enschede. 
Aangeboden: een Coluber gemonensls, f 10,-. A. A. 
E. Schluter, Tolstraat 118-111, Amsterdam. Telefooil 
(020) 72 70 46. 

Foto. voorpaglna: Zool. Museum Amsterdam. 
Schadel van Amphibolurus barbatus. 



De verwantsehap tussen Agamidae eo Iguanidae 

door Fr • ., .... der Heijden, Oa&fe:s(ida J'oorburg&tlal 95 11 ', A.malerdam. 

Tekeningen: Fr. v. d. Heijden, 
A. A. E. Schluter. 

Otrlvangen oktober 1970. br dit artikel u:ordl ingegaan op de vraag of hel gerechlvaardigd is de aga
men e11 de legt1anet1, die zrtlke drlidelijke overeenkomslen bezillen, lol lu:ee aparle families le rekenetr. 
De heer Vander Heijde11 st11deerl biologie aan de Universileil van Amsterdam. 
lnho11dsoverzicht: inleiding - verspreiding - belanding - osteologie - l011gen - re11k- en gezichtJt!ermogetl 
- conclruie - Sllflmtar;· - Jitera11111r. 

INLEIDING 
Agamen en leguanen zijn dieren die sterk op el
kaar lijken. Een ongeoefend oog zal beslist moeite 
hebben de beide typen van elkaar te onderschei
den. Bovendien zijn bij de agamen en leguanen 
parallelle aanpassingen te vinden, bv. H;·dro
sarmu en Basilisct~s. Ondanks deze uiterlijke over
eenkomsten zijn de agamen en leguanen toch steeds 
als twee aparte families beschouwd, die weliswaar 
sterk verwant zijn met elkaar. Vele auteurs heb
ben deze verwantschap trachten uit te drukken 
door een systematische groep, een superfamilie, te 
creeren waarin beide families werden onderge
bracht. De naam van deze hogere systematische een
heid, die de familie Iguanidae en de familie Aga
midae bevat, is in de loop van de tijd nogal eens 
veranderd. In zijn publikatie van 1923 noemt 

C a m p dit 'sectie lguania'. 
Maar is nu de theoretische systematische scheiding 
tussen de beide families wei gerechtvaardigd? De 
kenmerken die beide groepen van elkaar zouden 
moeten onderscheiden, verlopen vaak gradueel en 
er zijn vele uitzonderingen. Het kenmerk dat bijna 
altijd genoemd wordt, en ook zonder uitzonderin
gen is, is het verschil in de betanding. 
Door een anatomisch vergelijkend onderzoek tus
sen agamen en leguanen ben ik nog eens nagegaan 
in hoeverre de verschillen in bouw voor twee apar
te families pleiten. 

VERSPREIDING 
De huidige verspreiding van de Agamidae en 
Iguanidae is zeer markant (zie kaart). Terwijl de 
tegenwoordige leguanen typische amerikanen ge-

1. Huidige verspreiding van Agamidae en lguanidae. 
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Coronoid 11/ecliaa/ 

2. Linker onderkaak van Hydrosaurus amboinensis ( bovm, latera a/ en mediaal gezien) en van 
Iguana iguana (onder, mediaal gezien ). 

noemd kunnen worden, gelden de agamen als be
wooers van de Oude Wereld en Australie. Wan
neer men de verspreidingskaart bekijkt zijn er toch 
enige gebieden die opvallen en wel in de eerste 
plaats Madagascar. De agamen ontbreken geheel 
op Madagascar, maar merkwaardig genoeg komen 
er wel twee geslachten van leguanen voor, nl. Cha
Jarodon en Hoplrmu. Ook de Fiji-eilanden wijken 

3. Schedels, ventraal gezien, van Iguana iguana 
(links) en Hydrosaurus amboinensis ( rechts ). 
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af van het patroon, want hier is ook een leguaan 
te vinden, Brachylophru (fig. 9). 
Het voorkomen van de leguanen op Madagascar 
en Fiji, zover van hun huidige verspreidingsgebied, 
is niet geheel duidelijk. Het is echter waarschijn
lijk dat de lguanidae, die als oudste groep worden 
beschouwd, oorspronkelijk ook over de Oude 
W ereld verspreid waren. Fossiele resten van lgua
nidae zijn ook uit Europa bekend. Maar toch 
schijnt het beeld van de oorspronkelijke leguanen
verspreiding van Eurazie nog erg vaag te zijn. De 
oudste agamenresten zijn gevonden in Oost-Azie. 
De Agamidae zijn waarschijnlijk ontstaan uit de 
Iguanidae en het is niet ondenkbaar dat deze af
splitsing heeft plaats gevonden in Oost-Azie. Ver
moedelijk zijn de agamen uitgestraald over de con
tinenten van de Oude Wereld en hebben hier de 
leguanen verdrongen, maar Amerika niet bereikt. 
Waarom de agamen nog niet tot op Madagascar 
zijn doorgedrongen is nog steeds een open vraag. 
Kameleons, die ook op Madagascar voorkomen, 
zouden het wel gepresteerd hebben de zeestraat 
tussen Madagascar en Afrika ( 400 km breed) over 
te steken. Typische boomdieren echter worden 
makkelijker verspreid dan gronddieren. 
D a r l i n g to n ( 1957) veronderstelt dat de le
guaan van Fiji een relict ·is. MerkWaardig is het 
dat de lguanidae zich nergens in de Oude Wereld 
hebben weten te handhaven en dat de concurrentie
strijd met de agamen volledig in het voordeel van 
deze laatsten blijkt te zijn uit gevallen. Interessant 
is de opgave van B o u 1 eng e r (1885) die ver
meldt dat op Fiji ook nog een agame voorkomt, 
nl. Gonyocephalus godef/royi. Het is mij niet be
kend in hoeverre deze dieren door hun levenswijze 
elkaar beconcurreren. 



BET ANDING 
Het voornaamste verschilkenmerk tussen de Igua
nidae en Agamidae is het verschil in tandtype. 
Het algemene type in de Squamata is die met 
pleurodonte bevestiging. De pleurodonte tand staat 
tegen de zijkant van de kaak. 
Een acrodonte tand staat bovenop de kaak, terwijl 
de thecodonte tand gedeeltelijk in een tandkas in 
de kaak zit. In de literatuur wordt meestal ver
meld, dat de tanden van de Iguanidae pleurodont 
en homodont zijn, terwijl de Agamidae acrodonte, 
heterodonte tanden bezitten. Dit laatste is wei 
juist maar er is toch wei enige aanvulling noodza
kelijk. De meeste Agamidae hebben namelijk naast 
de acrodonte tanden ook nog enige pleurodonte 
tanden, die staan op het rostrale (voorste) ge
deelte van zowel hoven- als onderkaak. Deze pleu
rodonte tanden zijn vaak conisch van vorm. Zie 
fig. 2. 
W elk tandtype nu het oudste is, daarover is men 
het niet altijd eens. Volgens Sieben rock 
( 1895) gaat de zich ontwikkelende tand in Agama 
door een pleura-thecodont stadium. Acrodontie 
zou dus een afgeleide vorm zijn. Opvallend is 
daarom dan de heterodontie bij de Agamidae. Als 
de acrodonte tand een afgeleide vorm is van de 
pleurodonte tand, dan vraag ik mij af waarom dit 
nieuwe type in de meeste gevallen het oude nog 
niet geheel heeft vervangen. Bij Hydrosaunu zijn 
de pleurodonte tanden zelfs zeer goed ontwikkeld. 
Ik vermoed dat de pleurodonte tanden als grijp
orgaan toch beter voldoen dan de acrodonte tan
den, terwijl dit laatste type geschikter is om voed
sel te kraken en te kauwen. Dit wordt aannemelijk 
gemaakt doordat bij Uromastix, een primitieve 
agame, geen pleurodonte tanden meer te vinden 
zijn. Maar hier hebben we ook te maken met een 
hoofdzakelijk planteneter, die geen grijptanden 

nodig heeft. 
Het voorkomen van pterygoidtanden, die toch wei 
echt ouderwets genoemd kunnen worden, beperkt 
zich aileen tot de Iguanidae. Zie fig. 3. 

OSTEOLOGIE 
Een vergelijking van de schedelbeenderen van de 
beide families Ievert zeker geen aanwijzing voor 
een scherpe begrenzing tussen de groepen. Maar 
toch zijn er enige interessante bijzonderheden te 
ontdekken. 
Het postfrontale, een beenstukje dat mede de oog
kas vormt, is aanwezig bij de Iguanidae, maar is 
hier echter a) aanzienlijk gereduceerd. Zie fig. 4, 
5 en 6. In de agamengroep is het algemeen ver
dwenen. Soms is er toch een klein smal beenstukje 
aanwezig. E I -To u b i ( 1947) merkt op dat bij 
Uromastix het postfrontale aanwezig is als een 
klein element aan beide zijden van de schedel. In 
enkele gevallen was het beenstukje aan een zijde 
of aan beide zijden verdwenen. 
Het supratemporale is volgens Gad ow (1920) 
bij de Agamidae vaak afwezig of althans niet meer 
als een gescheiden element herkenbaar. Bij Hydro
sarmu is een supratemporale nog duidelijk te on
derscheiden en AtnphibolrlfiiJ bezit zelfs een goed 
ontwikkeld supratemporale, evenals de Iguanidae. 
Het lacrimate is vaak afwezig in agamen, bij de 
lguanidae meestal aanwezig. H)•drosaums bezit 
nog een duidelijk lacrimale. 
In de onderkaak is volgens R o m e r ( 1956) het 
spleniale bij de Agamidae meestal afwezig, of in
dien het aanwezig is blijft het klein. In Uromas
lix aegyptia is nog een klein spleniale te vinden 
(E I-To ubi 1947), evenals in Draco en Uro
maslix hardwickii (Sieben rock 1895). Bij 
HydrosatlfiiJ en Amphibolrmu vond ik een duide
lijk spleniale in de onderkaak, dat geen reductie 

4. Schedel van Amphiholurus harbatus, 11aar de foto op pagina 73. 

11-Hs:Jie 
J>,-efronf~e 

Ptei/Ji!Ki/Jafj 
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5. Scbedel van de legtwau Iguana igumw (boveu) eu vau de agame Hydrosaurus amboiueusis 
( ouder ) . Foto: Zoologiscb .. Museum Amsterdam. 

vertoonde t.o.v. het spleniale van Iguana. Het Ar
ticu lare en het supra-angulare zijn bij de agamen 
stevig vergroeid, bij de Iguanidae nog afzonder
lijke beenstukken. Tussen het articu lare en het 
supra-angulare van Amphibolums is nag een nl2d 
te zien. 
In de bouw van de wervels en het aantal ribl:cn 
zij n oak cnige duidelijke verschillen aan te wijzen 
tusscn de Agamidae en lguanidae, maar voor een 
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uitvoerige bespreking hiervan verwijs ik naar het 
bock van G a n s ( 1969). 
Resumerend komt het hierop neer dat de Iguani
dae een extra gewricht bezitten tussen de wervels, 
nl. tussen het zygosphene en het zygantrum. Dit 
aanvullende gewricht is noga l gewoon bij d e Squa
mata, maar ontbreekt volkomen bij de Agamidae. 
De vergroeiende intercentra, beenstukjes tussen de 
wervels, Iaten oak een overgang zien tusscn de 



Po.sffronla/e /'driefa/e 

Prefronla/e 

L :z Lac-,imiJ/e 
J =J_ugale 
P .s Pferygt:Jid 
.Po = Pmforbila !e 

/)e,r late 
Lac.rimtl/e 

Jllg:Jie 

Froonfdle len1f"'11:1/e 

~ Npltl311gMfil!'e 

Ang~tl4re 

6. Scbedel van Iguana iguana {hoven) en Hydrosaurus amboinemis ( o11der ), tzaar de foto's op 
pagina 78. 

leguanen en agamen. Wat de ribben betreft is er 
gaande van lguanidae naar de Agamidae een nei· 
ging om bet aantal ribben aan de cervicale wervels 
te reduceren. Eenzelfde drang zien we als we naar 
bet aantal sternale ribben lcijken. 

LONG EN 
De korte bronchus eindigt vrijwel abrupt zonder 
enige vertakking in een longzak. De longzak is 

door een tussenwand opgesplitst in een klein, ge
heel craniaal gelegen deel en een caudaal gedeelte 
dat veel groter is. Bij lg11ana ignatia is bet septum 
dusdanig lang dat de voorste kamer toch nog on
geveer een derde deel van de totale long inneemt. 
De binnenzijde is bekleed met een sponsachtig 
laagje, dat overdekt is door een netwerk van dikke 
en minder dikke bundels. Deze bundels vormen 
a.h.w. omlijstingen van ondiepe crypten. Aan de 

79 



7. Liuker loug van Uromastix bm·dwickii ( dor
saal, I 0) et1 ·vau Iguana iguana (media a/, 13 
en latera a/, 14 ) . Naar i\liltmi ( 1894 ) . 

dorsale en ventrale zijden vormen bruggen tussen 
de laterale wanden grotere en d iepere uitzakkin
gen. H et meest caudate dee! van de long is min
der dicht met het netwerk bezet. 
Wanneer we de long microscopisch bekijken dan 
z ien we d::11 de longwand bestaat uit een tamelijk 
dun vlies, waarop schotten staan. Op de toppen 
der schotten !open spierbundeltjes. Deze 'tui
spiertjes' zijn overdekt met trilhaarepitheel. Over 
de schotten !open d icht opeen bloedvatcapillairen. 
Verbindingen tussen d e schotten doen een meer of 
minder dicht netwerk ontstaan. Over het a lgemeen 
blijken de kleine agamen meer tussenschotten te 
bezitten dan de leguanen. Jk kreeg de indruk dat 
de longen van d e beide families waarsch ijnlijk 
aparte ontwikkelingslijnen volgen. Wanneer men 
namelijk een vefgelijking maakt tussen de l ichaams
cn longlengte dan blijken d e leguanen een tangere 
long te hebben dan de agamen. De Agamidae 
daarentegen hebben relatief een dikkere wand. 
Beide groepen hebben dus blijkbaar het probleem 
van longcapaciteit i.v.m. de oppervlakte-inhoud
relatie anders opgelost. D e lg uanidae bezitten een 
tangere long, maar deze is dunwandig, terwijl de 
Agamidae een korte dikwandige longzak hebben. 
Z ie fig. 7. Een uitzonder ing blijkt d e agame 
Amphibolums barbatus te zijn, die met zijn zeer 
lange en dunwandige long het leguanentype volgt. 
Het dunwandige leguanentype kan men beschou
wen a ls primitiever dan het agamentype met zijn 
beter ontwikkeld a lveolensysteem. 

REUK- EN GEZICH TSVERMOGEN 
In een artikel van G I en n ( 1967), betreffende 
studies van het telencephalon van Igumra, wordt 
vermeld dat in de hersenen van de Squama ta de 
ontwikkeling van d e nucleus sphaericus van spe
ciaal belang is. Het is een secundair reukcentrum. 
De nucleus cl ient waarschijnlij k als een centrum 
voor integratie en analyse van reuk en somato
viscerale informatie voor het vangen van een prooi. 
Maar Evans ( in M i I s tea d 1965) vindt dat 
de r euk voor het opsporen van voedsel en partner 
bij de Jg unnia een ondergeschikte rol speel t, want 
de meeste species van Jguania zijn in het bezit 
van retinakegels, en hebben structuren en gedrags
patronen ontwikkeld,-die visuele betekenis hebben. 
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Hier blijken lguanidae en Agam idae gezamen lijk 
dus afwijkend te zijn van de rest van de Squamata. 
Bovendien stelt Carpenter (in M i I s tea d 
1965) dat het imponeervertoon dat resulteert in 
een sociale geordendheid karakteristiek genoemd 
mag worden voor het merendeel van de Iguania. 
De lguanidae en Agamidae hcbben d us sterk over
eenkomende socia le structuren. 

CONCLUSJE 
Een anatomische vergelijking tussen de agamen en 
leguanen laat geen scherp begrensde groepen zien. 
In het skelet vinden we primitieve kenmerken, die 
in beide groepen meer of minder aan het redu
ceren zijn. De meer primitieve beenstukken zijn bij 
de Jguanidae vaker aanwezig dan bij de Agamidae. 
Steeds zien we, overgaand van Jguanidae naar 
Agamidae, een bepaald primitief leguanenkenmerk 
sterker reduceren of geheel verdwijnen. 
Ofschoon dus door hun sterk overeenkomende so
dale structuren en vooral de nauwe verwantschap, 
d ie blijkt bij een anatomische vcrgelijking, men 
gcneigd zou zijn beide groepcn a ls een familie te 
beschouwen, is een gescheiden houden van de fa
milies juister. Het verminderde aantal schedel-

8. Hydrosaums ttmboinemis. . Polo: Foekema. 



beenderen bij de agamen en ook de heterodontie 
pleit voor een aparte groep, evenals d e meer pri
mitieve longbouw bij de g rotere leguanen. De Aga
midae hebben wei primitieve kenmerken met de 
lguanidae gemeen, maar minder en deze zijn dan 
sterker gereduceerd, zodat het gradueel verloop 
toch een sprong maakt op de grens tussen agamen 
en leguanen. D eze 'voorsprong' van de agamen 
zou mogelij k te danken zijn aan de concurrentie
strijd om de Oude Wereld, nadat d e agamen zich 
hadden afgesplitst. Dan zou na de strijd de selec
tiedruk van de zijde d er oorspronkelijke leguanen 
zij n weggevallen, zodat beide groepen zich daarna 
verder parallel hebben ontwikkeld. 

SUMMARY 
The author poses the question whether it is right 
to treat the Iguanidae and Agamidae as two se
perate families. Research was done on H)'drosau
m s, AmfJhibolums and Iguana. 

Distribution. 
Very striking, see map. The Iguanas, probably the 
first to appear world-wide, disappeared from the 
Old World to make room for the Agamas. Sur
prisingly, Agamas, which probably originated in 
S. E. Asia, never reached Madagascar, where Igua
nas still occur. Another Iguana, Brach)'lophus, 
lives on the Fiji isles. 

Dentition. 
The Iguanas have pleurodont teeth, the Agamas 
acrodont ones. But many Agamas have in front of 
both upper and lower jaws also p leurodont teeth. 
In Hydrosaums amboinensis for example, they 
are well developed ( see fig. 2). The author pre
sumes, that a number of pleurodont teeth were 
retained as more suitable for grasping, whereas 
acrodont teeth are the better suited for chewing. 

Osteology. 
Skulls of Iguana iguaJI(l, Hydrosaums amboineusis 
and AmfJhibolums barbr1111s were examined. The 
post-frontal is reduced in /gua11a and disappeared 
in the Agamas. Accord ing to Gad ow ( 1920) 
a separate supratemporal is not present in the 
Agamas; however in Hydrosrutrus it turned out to 
be present. Amphibolums has a well developed 
post-frontal, as in Iguana. Accord ing to R o m e r 
( 1956) the spenial of the Agamas is either absent 
or very small. In bo th Hydrosaums and / lmfJhi
bolurus the spenial appeared to be as well deve
loped as in Igum1r1. 

Lungs. 
The lungs of the Iguanas are protracted and have 
a thin wall; Agamas have shorter lungs with a 
thicker wall. AmfJhibolums however, possesses 
Iguana-like lungs. 

Conclusion. 
The author concludes that no sharp division can 
be drawn between Iguanas and Agamas; the pri
mitive characteristics of the skull are reducing in 
both groups. But in the Agamas this process is 
noticeably advanced. Therefore a division into two 
families appears sensible. The lungs, too, show 
the Iguanas to be more primitive. The advantage 

9. Fijileguaan, Brachylophus fmciatus. 
Foto: Foekema. 

of the Agamas may have orig inated during a pe
riod of strong competition with the Iguanas in the 
Old W orld. The pressure of selection disappeared 
after that battle was d ecided, and both groups were 
able to develop in a para llel way. 
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Stand -van zaken hij de internationale pogingen 
amfibien en reptielen te hesehermen 

door R. E. Honellfler, Zoo Zi1rleh, ZSCJII&erlantf. Vertaling: W. Bergmans. 

Hieronder de tekst van een lezit1g die de heer Honegger hie/d over het staditun waarin de inlernatio
nale pogingen om reptielen en amfibien le beschermen verkeren. Deze voordracht werd geho11den op 
3 oktober 1970 tijdetlS de jaarvergadering van de D.G.H.T. ( onze duitse ZIISiervereniging) le Frankfrtrl 
a.M. 
Inhoudsoverzicht: inleiding - bescherming van zeeschildpadden - bescherming in Afrika - bescherming 
in de V.S. - de sil11alie in Zttid-Amerika - verdere pogingen - concl11sie - smnmary - literatrmr. 

INLEIDING 
Wanneer ik u onder deze titel enige feiten voor
leg gebeurt dat met de bedoeling om u in aile 
duidelijkheid opmerkzaam te maken op de nood
zakelijkheid van een internationale bescherming 
van amfibien en reptielen. Ik ben ervan overtuigd 
dat hetgeen voor vogels en zoogdieren tegenwoor
dig als vanzelfsprekend geldt spoedig ook voor 
amfibieen en reptielen een feit zal zijn: de inter
nationale samenwerking tot bet behoud van be
dreigde soorten. 

BESCHERMING VAN ZEESCHILDPADDEN 
In bet voorjaar van 1969 kwamen talrijke inter
nationaal bekende specialisten op bet gebied van 
zeeschildpadden voor een werkbijeenkomst naar 
bet centrum van de I.U.C.N. (International Union 
for the Conservation of Nature and Natural Re
sources) te Morges aan bet Genfermeer, Zwitser
land. Hier werden de resultaten van jarenlange on
derzoekingen meegedeeld en besproken. De ver
tegenwoordigers uit verschillende zoogeografische 
gebieden sloten hun besprekingen af met een sa
menvatting die ik bier verkort weergeef: 
'De tegenwoordige situatie van aile soorten zee
schildpadden is tragisch te noemen. Om de be
staande populaties te behouden is bet noodzakelijk 
de internat.fenale inspanningen tot bescherming van 
de plaatsen, waar·-eieren worden afgezet, te ver
groten. Ook moet de bescherming van eieren en 
jonge dieren worden uitgebreid. De consument 
van schildpadvlees, -leer en -olie wordt over de 
gehele wereld erop attent gemaakt dat de grond
stof niet zonder enig plan, onbeperkt, kan worden 
geoogst maar dat een internationale beperking in 
bet gebruik, in de zin van een geleide economie, 
een dringende noodzaak is. De afzonderlijke be
trokken regeringen wordt aanbevolen meer zee
schildpadreservaten in te stellen en er toezicht uit 
te oefenen, terwijl bovendien bet intensieve biolo
gische onderzoek zal moeten worden voortgezet.' 

BESCHERMING IN AFRIKA 
Het behoud van zeeschildpadden langs de afri
kaanse kusten is onder meer ook een onderdeel 
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van 'The New African Conservation Convention', 
die in september 1968 door vele afrikaanse staten 
werd ondertekend. Deze internationale overeen
komst toont de positieve instelling van deze staten 
ten aanzien van fauna en natuurlijke hulpbronnen. 
Zij beoogt een meervoudige aanleg van nationale 
parken en reservaten ter bescherming van gehele 
levensgemeenschappen. Daarnaast zijn talrijke be
dreigde soorten vogels, zoogdieren, amfibieen en 
reptielen met name genoemd, die bijzondere be
scherming behoeven. In 'klasse A' zijn de volgende 
voor ons van belang zijnde soorten ondergebracht: 

Br1jo sr1perciliaris 
Nectophrytloides occide111alis (Mount Nimba-pad) 
Cheloniidae 
Dermochelyidae 
(aile zeeschildpadden) 
T estr1do giganlea ( olifantschildpad van de Sey-

chelllen) 
Teslrtdo yniphora (van Madagascar) 
Testudo radiata (stralenschildpad, Madagascar) 
Macroscincus coclai (kaapverdische reuzenskink) 
Uroplatru fimbriatus (platstaartg_ekko, Madagas-

car) 
Casarea dussr1mieri (van Round Island) 
Bolyeria m11lticarinata (van Round Island) 
Acrantophis madagascariensis (madagascarboa) 

Deze soorten zijn in aile verdragsstaten expliciet 
beschermd. Zij mogen slechts met een bijzondere 
toestemming van de regering, naar aanleiding van 
een gegrond verzoek, worden gevangen. Deze toe
stemming wordt aileen dan gegeven wanneer er 
sprake is van een bewezen wetenschappelijke in
teresse. 
De in 'klasse B' ondergebrachte soorten, aile afri
kaanse krokodillen 

Crocodilus cataphractru 
Crocodil11s nilotiuu 
OsteolaemtiS Jetraspis 

zijn evenzeer beschermd. Zij kunnen echter op ver
zoek door de regeringen voor jacht en vangst wor
den vrijgegeven. 



Zowel voor het behoud van zeeschildpadden als in 
The New African Conservation Convention' is 
dus sprake van bescherming van soorten e 11 be
scherming van biotopen. 

BESCHERMING IN DE V.S. 
De nieuwe wet ter controle van de invoer van be
dreigde diersoorten die enige tijd geleden in de 
Verenigde Staten van kracht is geworden (de 'En
dangered Species Bill' van 5 december 1969) 
daarentegen ziet toe op de invoer van diersoorten 
die in hun gehele verspreidingsgebied, dus over 
de gehele wereld, bedreigd zijn. De volgende am
fibieen en reptielen mogen nog slechts op bijzon
dere, nauwkeurig omschreven voorwaarden worden 
ingevoerd: 

Discog/oss11s nigrit•etller ( israelische schijftong-
kikker, Israel) 

Leiopelma hamiltoni (kikker van Nieuw Zeeland) 
Batag11r baska (batagurschildpad, Z.O.-Azie) 
Test11do elephantopriS (reuzenschildpad, Galapa-

gos eilanden, aile ondersoorten) 
Test11do radiata (stralenschildpad, Madagascar) 
Eretmochelys imbricala ( echte karetschildpad, aile 

tropische zeeen) 
Dermochelys coriacea (leerschildpad, aile tropische 

zeeen) 
Podocnetn)'S expansa (moerasschildpad, N. Zuid

Amerika) 
Podocnetn)'S rmifilis (moerasschildpad, N. Zuid

Amerika) 
Pse11demydura 11mbrina ( onechte spitskopschild

pad, Z. W.-Australie) 
Caiman crocodiltiS yacare (yacare-krokodilkaaiman, 

centraal Zuid-Amerika) 
Crocodil11s moreletii (Midden-Amerika) 
Crocodilrts rhombifer (Cuba; Isle of Pines) 
Crocodil11s niloticriS (nijlkrokodil, Afrika) 
Gavia/is gangetic11s (gangesgaviaal, Voor- en Ach-

ter-Indie) 
Phelst~ma grtelllheri ( daggekko, Round Island) 
Phelsrtma newtoni ( daggekko) 
Cono/oph11s pa//id11s (landleguaan, Galapagos ei

landen) 
Sphenodon P11nctal11s (brughagedis, Nieuw Zee

land) 
Epicrates srtbf/avru (jamaicaboa, Jamaica) 
Cycl11ra ping11is (grondleguaan, Anegada) 

DE SITUATIE IN ZUID-AMERIKA 
De tiende algemene ~~adering van de I.U.C.N. 
in Delhi, december i969, ·drong er bij de regerin
gen van Bolivia, Brazilie, Columbia, Ecuador, Peru 
en Venezuela op aan om de export van dieren uit 
hun Ianden door de handel te beperken en te 
controleren. Het is bekend dat de handel in dieren 
uit het Amazone-gebied de laatste jaren onrust
barende vormen heeft aangenomen. Van herpeto
logisch standpunt uit bezien betreft deze aanma
ning vooral de beide Podocnemys soorten, de kaai
mannen en krokodillen en de groene leguanen. In 
afzonderlijke Ianden, bijvoorbeeld Brazilie, zijn 
dergelijke wetten reeds opgesteld. 

VERDERE POGINGEN 
Het komende voorjaar zuilen onder auspicien van 
de I.U.CN. wederom een aantal deskundigen bijeen 

komen om de bescherming over de gehele wereld 
van nog een bedreigde groep reptielen te bespre
ken en voorstellen te doen voor de doorvoering 
ervan, namelijk de krokodillen. 
Tenslotte zij gewezen op het feit dat bepaalde 
Ianden zich zeer veel zorgen maken over het be
houd van hun fauna's, de herpetofauna's inge
sloten. Een en ander omvat het behoud en de aan
leg van reservaten en ook de beschermingswet
geving. 

CONCLUSIE 
Tegenover de gegronde doeleinden van natuurbe
schermingsdeskundigen staan echter krachten met 
een tegengesteld gerichte werking. Een negatieve 
component wordt zonder twijfel gevormd door de 
onverantwoordelijke dierenhandel. U zult zeker 
met mij eens zijn dat wij bepaalde diersoorten 
tegenwoordig niet meer bij duizenden uit hun ver
spreidingsgebieden kunnen uitvoeren zonder dat 
de resterende populaties, die ook nog door andere 
gevaren worden bedreigd, daar schade van onder
vinden. 
Het is daarom een gebod t'atl de tijd dat de con
SIImetzl, dat iJ de koper t1an amfibieen etz rep
tie/en, zich beperkingen op/egt e11 nog slechts die 
soortetl koopt die niel bedreigd zijn. 

SUMMARY 
This article contains the text of the speech deliv
ered by mr. R. E. Honeger at the annual meeting 
of the D.G.H.T., on October 3, 1970, at Frank
furt a.M. A survey is given of the present state 
regarding the international protection of amphi
bians and reptiles. 
In 1969 the I.U.C.N. (International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources) 
organized a meeting of experts on sea-turtles. 
They concluded that more measures are necessary 
to protect these animals. In 1968 many African 
States signed the 'New African Conservation Con
vention', which specifies a large number of pro
tected animals; the amphibians and reptiles on 
that list are given in this article. In the U.S. the 
'Endangered Species Bill' came into operation. 
This Bill protects animals from all over the world, 
by means of highly restricting import laws. The 
names of reptiles and amphibians mentioned in 
the Bill are stated. The I.U.C.N. made a strong 
appeal to all South-American Countries to limit 
the export of live animals. This year, crocodile
experts will meet under the auspices of the I.U. 
C.N. to discuss protective measures for endangered 
species. 
The article ends with the conclusion that the in
ternational animal trade acts very irresponsible 
and that the buyer of reptiles should limit him
self to species which are not endangered. 
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Voedsel -voor ooze terrariumdiereo 

door G. 1111n der Lei, Reern•herlcplan,•oen 9 11 , N(llcerlc. 

ltJgezondell september 1970. Het leek de redaktie hel besle mel plaatsing va11 dit artikel le wachte11 lot 
het t1ooriaar, omdat het handel/ over het vangen van insecten in de na11111r. 
lt1holld: 11ie1 a/leetl meelwormen ~ voorkettretJ • het Mngeu va11 insecle11 - stlmmary. 

NIET ALLEEN MEELWORMEN 
Wie al tangere tijd een terrarium heeft zal uit 
eigen ervaring weten, dat men de dieren met aileen 
meelwormen misschien wei in Ieven, maar beslist 
niet in goede conditie kan houden. 'V erandering 
van spijs doet eten', dit geldt ook voor onze rep
tielen. 
Tijdens de zomer is dit in het geheel geen pro
bleem. Door met een nylon net een paar maal door 
het gras te maaien kan men binnen de kortst mo
gelijke tijd een overvloed aan voedsel vergaren. 
Zelf ga ik 's avonds, om ongeveer zeven uur of 
half acht, op insectenvangst, omdat rond die tijd 
vrijwel aile insecten in het lange gras verscholen 
zitten. Deze manier van voeren is zeer goedkoop, 
en uiterst belangrijk voor de gezondheid van onze 
dieren. 

VOORKEUREN 
Het is interessant te bemerken dat een heleboel 
hagedissen de voorkeur geven aan bepaalde in
secten. 
Lacerla-soorten bv. prefereren spinnen. De Cor
d)·lru-soorten beginnen met vooral de sprinkhanen 
te eten, vervolgens geven ze de voorkeur aan tor
ren, vlinders en duizendpoten. Agama-soorten 
jagen het liefst op vliegen en likken de kleinste 
mugjes van het horregaas. 

HET V ANGEN VAN INSECTEN 
De ideale plek voor het vangen van insecten is 
een grasstrook tangs de waterkant, of het weiland. 
Bespuiting met diverse soorten insecticiden komt 
er praktisch niet voor. 

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

ASPIDITES, LIASIS (AUSTRALISCHE PYTHONS) 
U. Peters: 'Beobachtungen an Pythons dar Gattungen 
Aspldltes und Llasls'. 
Enige mededelingen over het houden van deze py
thons in de Taronga Zoo In Sydney. Aspldltes mela
nocephalus staat bekend als een slangen-etende py
thon, maar van drle exemplaren eten er twee vlot 
muizen en ratten; de derde accepteert geen knaag
dleren en wordt gevoerd met hagedlssen. Liasis fus
cus is een python die zich graag In het water op
houdt, een exemplaar eet o.m. vissen. Llasls alber
tisll en Aspidites ramsayi worden ook nog - heel 
summler - besproken. 
Aquarien Terrarien I augustus 1970 I 17, pp. 272·273 I 
3 foto's. 
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Maar niet aileen in het gras zijn insecten te vin
den, ook komen ze veel voor in bomen. Het 
blauw-zwarte elzehaantje treft men in elzebomen 
aan, het wilgehaantje in wilgen en populieren. Ze 
komen in grote hoeveelheden voor en zijn makke
lijk te vangen. 
Ook de grote brandnetel kan heel wat herbergen, 
dikwijls is die broedplaats voor verschillende soor
ten vlinders. Vindt men behaarde rupsen, die niet 
gegeten worden, dan kan men ze Iaten verpoppen, 
bv. in een grote wekfles; de vlinders die er uit 
komen worden graag geaccepteerd. 
Wie met het net nachtvlinders wil vangen kan er 
het beste 's morgens op uit trekken. Voor sprink
hanen is overdag de beste tijd. 
Zijn er onder de leden natuurliefhebbers die er 
een vrije dag op uit willen, en dan graag tegelijker
tijd wat voedsel willen vangen, dan raad ik ze aan 
eens een rit te maken naar de Flevopolder. Als u 
van Amsterdam naar Lelystad rijdt vindt u prach
tig natuurschoon en ontzettend veel insecten. Het 
is er heerlijk rustig en u kunt vele soorten wa
tervogels waarnemen, o.m. slobeend, aalscholver 
en oeverloper, en men kan er ook de lepelaar op 
een koddige manier door het water zien maaien. 
U zult zien: na veel afwisseling in voedsel zuilen 
trage en slome dieren - die je in gevangenschap 
maar al te veel ziet - vlug en levendig worden. 

SUMMARY 
The author points out that lizards in captivity do 
not keep fit on a diet of meal-worms. Insects 
caught in the open should be given. He gives a 
few hints on how to obtain insects. 

HELODERMA HORRIDUM (KORSTHAGEDIS) 
L. Trutnau: 'Die Skorplonkrustenechse Heloderma 
horrldum (Wiegmann)'. 
De auteur geeft een overzicht van de verspreiding 
van de drle ondersoorten die tegenwoordlg worden 
onderschelden, en vertelt van zijn ervaringen met het 
houden van vier exemplaren In het terrarium. De 
korsthagedis is het actfefst bij een temperatuur van 
26-28° c. bij een temperatuur van lager dan 18 of 
hoger dan 30° C worden de dleren duldelijk apatlsch. 
Ze eten kippe-eieren, rattan, muizen, kulkens en stuk
ken lever en hart; de manier waarop ze eten wordt 
nauwkeurig beschreven. 
De auteur houdt ook een aantal exemplaren Helodbr
ma suspectum (gllamonster); hij vindt horridum lets 
Jastiger in gevangenschap dan suspectum, maar beide 
soorten goed houdbaar. 
Een goede literatuurlijst is toegevoegd. 
Aquarlen Terrarlen I jull 1970 I 17, pp. 228-231 I 4 
foto's, 1 krt. 


