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J. J. Jan • • en 
Paramaribo. 

Zeeschildpadden {Dermochelys coriacea, 
Eretmochelys imbricata, Chelonia mydas en 
Lepidochelys olivacea) aan de strand en van Suriname 

Voor het eerst geubllceerd In Bauxo Nleuws 19, pp. 
4-10, mel 1969. Bauxo Nleuws Is het public-relations 
tljdschrift van de Suriname Aluminium Company 
(Suralco), en zal onbekend zljn blj het merendeel 
van de Lacerta-lezers. · 
lr. J a n s s e n legt de nadruk op de belangrijke 
functie die de Surinaamse stranden hebben voor het 
voortbestaan van de bedrelgde zeeschlldpadden. 
lnhoudsoverzlcht: de Surlnaamse kust - vier soorten 
zeeschildpadden - de legstranden - het legselzoen -
het leggen - het ultkomen - wetenschappelljk onder
zoek - bedrelglng, overheidsmaatregelen - summary. 

DE SURINAAMSE KUST 

Het grootste deel van deze kust bestaat uit 
een modderstrand. Deze modder wordt door 
bet water van de Amazone-rivier naar zee 
gevoerd en door de westwaartse golfstroom 
langs de kust van de Guyana's afgezet. Hier 
en daar komt echter een zandstrand voor. 
De bij iedereen wei bekende zandritsen (zo
als ook de Gravenstraat er een is) zijn oor
spronkelijk strandwallen, opgebouwd door 

Fig. 1. De karat, Eretmodlelp Imbricate. Foto's: 
Dienst 's Lands Bosbeheer. 
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de golfslag uit zand en schelpen. Het zand 
is voor bet merendeel afkomstig uit de Ma
rowijne-rivier. 
De kustlijn van Suriname is zeer verander
lijk; nu eens slibt er wat aan en dan weer 
slaat er een heel stuk weg. De algemene 
tendens is echter een aangroeien van de 
kust, getuige de grote afstand van de Gra
venstraat naar zee. Meestal ontstaan de 
straridwallen in perioden van afslag. 
Momenteel is een groot dee) van onze kust 
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Fig. 2 Hat Bigisanti-strand. He! kamp van de afdeling 
Natuurbescherming slaat op een zich naar binnen 
verplaatsende strandwal. Achier de strandwal karak
teristiek moeras. Foto: Dienst 's Lands Bosbeheer. 

tussen de monding van de Suriname-rivier 
en de Marowijne in afslag en grote hoeveel
heden zand, in de vorm van strandwallen, 
verplaatsen zich naar bet westen. 

Bij de vorming van nieuwe stukken land, die 
alleen nog bij springtij onder water lopen, 
komen zich al gauw de eerste planten ves
tigen. Dit zijn de 'pioniers', plan ten die on
der zeer uitzonderlijke omstandigheden kun
nen Ieven. In dit geval zijn. dat bet zoute 
zeewater en de zo goed als geen Iucht door
latende weke kleibodem. 
Het zijn maar eokele soorten die onder deze 
omstandigheden kunnen leven .. Bij.de bomen 
zijn dat de mangrove met zijn steltwortels 
(en ademwortels) en de parwa met zijn als 
stokjes uit de inodder stekende ademwor
tels en zijn 'kliertjes' in de bhideren, die het 
teveel aan zout kunnen afscheiden. 
Van de kleinere planten· zijn daar onder 
meer de 'zeepostelein', een soort vetplant 
met dikke ronde blaadjes en dan op het zand 
vooral de 'zeeboon' die in lange slieren over 
bet zand kruipt en prachtige blauwe bloe
men geeft. 

Ook de dierenwereld is rijk vertegenwoor-

Fig. 3. De krap6, Chelonia mydas. Foto's: Dienst 
's Lands Bosbeheer. 

digd. Vooral de vogels, die op de droogval
lende moddervlakte rijke voedingsgronden 
vinden, vallen op. Door hun voedings- en 
broedgewoonten zijn vele van deze vogels 
gebonden aan de zeer nauwe kuststrook. 
Daardoor zijn ze uiterst kwetsbaar, omdat 
ze betrekkelijk gemakkelijk zijn op te sporen 
door jagers en daarom met uitroeiing be
dreigd worden. 
Om deze dieren voor onze gemeenschap te 
behouden hebben ze de speciale aandacht 
van de afdeling Natuurbescherming van de 
Dienst 's Lands Bosbeheer. Bij een juiste 
regeling van de jacht (door bet instellen van 
jachtseizoenen bijvoorbeeld) kunnen de aan
tallen weer toenemen. Zij blijven dan ook 
voor de jagers behouden en kunnen ook voor 
de toeristen aantrekkelijk zijn. Van de langs 
de kust voorkomende vogels kunnen onder 
andere genoemd. worden de rode ibis en de 
flamingo (hier zeegans geheten), verschil
lende soorten eenden en nog vele andere 
soorten. 

VIER SOORTEN ZEESCHILDPADDEN 

Onder de dieren die langs de Surinaamse 
kust voorkomen nemen de zeeschildpadden 
een bijzondere plaats in. 
Over zeeschildp;tdden vinden wij reeds op 
kaarten uit de zeventiende eeuw (1670) aan
duidingen. Zo staat op een Engelse kaart 
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tussen de Motkreek en de Wia-Wia bank 
'Schiltpat Bay' aangegeven. Van later datum 
zijn de beschrijvingen van Kappler (1881) 
die bet voorkomen van vier soorten zee
schildpadden op de Surinaamse kust ver
meldt. Zijn waarnemingen zijn tot nu toe 
vrijwel juist gebleken. Het zijn de volgende 
vier soorten. 

De aitkantie- (achtkantige) of lederschild
pad, Dermochelys coriacea, de grootste nu 
nog levende zeeschildpad. Hij kan een ge
wicht van zo'n 400 kg bereiken bij een totale 
lengte van ca. 21/! meter. Zijn schild wordt 
gevormd door acht (gebogen) vlakken. Door 
vissers wordt verteld dat er ook een siksie
kantie (zeskant) zou bestaan, maar dat is 
nog een onopgelost mysterie. De aitkantie 
komt niet veelvuldig voor maar wordt toch 
regelmatig op onze kust gezien. 
De karet, Eretmochelys imbricata, komt op 
onze stranden maar heel zelden voor. Het 

Fig. 4. De warana, Lepldochelya ollvaceL Foto: 
Dienst 'a Lands Bosbeheer. 
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hoornschild van deze soort Ievert de be
roemde schildpad, waarvan siervoorwerpen 
gemaakt worden. 
De krape of greentt,utle, Chelonia mydas, is 
geen ongewone verschijning langs onze kust. 
Hij werd en wordt veel gevangen om zijo 
vlees en groeoachtig vet. De echte schild
padsoep van de dure restaurants in Europa 
is afkomstig van deze soort. Het dier kan 
een lengte bereiken van ruim 1,60 meter bij 
een gewicht van rood 200 kg. 
De warana of African ridley, Lepidochelys 
olivacea, is wat kleiner dan de krape en legt 
uitsluitend eiereo op bet strand vlalc bij de 
Marowijne-monding. 

DE LEGSTRANDEN 

De legstranden bevinden zich momenteel 
aile ten oosten van de Suriname-rivier: bet 
strand van 'Bigisantie' in de omgeving van 



Fig. 5. Kaartje van de oostelljke helft van de Suri
naamse kust, tussen de Suriname-rivier en de Maro
wijne-rivier, met reservaten en legstranden. 

de Motkreek, Eilantie en Tijgerbank beide 
vlak bij de monding van de Marowijne
rivier. Op dit gedeelte van onze kust komen 
ook de meeste .zandstranden voor. De aan
duiding 'Turtle Bank' in de buurt van Nw. 
N ickerie, die op sommige kaarten voorkomt, 
is mogelijk een aanwijzing dat daar vroeger 
zeeschildpadden kwamen Ieggen. 

Het leggen gebeurt meestal in de vooravond 
en uitsluitend op de zeestranden. Deze moe
ten voldoende hoog zijn, zodat ook de hoge 
springvloed ze niet kan overspoelen en ook 
grondwater niet te dicht aan de oppervlakte 
staat, anders zouden de eieren bederven. 
Zodra een schildpad voelt dat bet zand te 
vochtig is zoekt zij een andere plek, of keert 
terug naar zee om het elders nog eens te 
proberen. Verder moet bet strand vanuit zee 
gemakkelijk bereikbaar zijn, er moet dus 
geen hoge modderbank vlak voor de kust 
liggen. Een Iichte begroeiing met bijvoor
beeld de zeeboon of zeepostelein is geen 
bezwaar. Temidden van hoge parwa kuunen 
de dieren zich niet voldoende vrij bewegen 
om bet leggen met succes uit te voeren. 

HET LEGSEIZOEN 

Het legseizoen valt voor de krape meestal 
van maart t/m mei. Deze soort legt momen
teel vanaf 'Krofajapassie' tot aan de Maro
wijne-monding overal . waar een geschikt 

strand aanwezig is. 
Voor de warana valt bet legseizoen om
streeks juni-juli. In tegenstelling tot de krape 
komen de warana's in groepen aan land, op 
een zeer beperkt dee! van het strand van 
Eilantie. Een bijzonderheid van de warana 
is, dat soms reeds in april 'verkenners' aan 
land komen die zonder eieren te leggen 
weer naar zee terugkeren. 
Het legseizoen voor de aitkanties is in Suri
name zo mogelijk nog gespreider dan dat 
van de krape en valt van maart t/m juli. Zij 
leggen op aile geschikte stranden ten oosten 
van 'Krofajapassie' . 
Van de karet is in Suriname weinig bekend 
omdat hij bier zeldzaam is, mogelijk komt 
deze soort omstreeks juni-juli aan land om 
te leggen. De eieren zijn rose van kleur. 

Van geen van deze zeescbildpadden komen 
de mannetjes ooit aan land. Sommige soor
ten Ieggen elk jaar, andere om de 3 tot 4 jaar. 
Per legseizoen komen de wijfjes verscheide
ne malen aan land om te leggen. 

AI deze dieren schijnen steeds weer naar 
betzelfde stuk strand terug te keren om te 
leggen en waarscbijnlijk is dat ook bet strand 
waar ze geboren werden. 

Volgens de lndianen van Galibi komen de 
grootste groepen warana's kort na springtij 
leggen, dat wil dus zeggen enkele dagen na 
nieuwe maan en na voile maan. 
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Fig. 6. De altkantle- of ieerschlldpad, Dennochelya 
corlacea, bij hat graven van de llchaamskuil. Foto: 
Dienst 's Lands Bosbeheer. 

HET LEGGEN 

Om te gaan leggen begint de krape met een 
eindje bet strand op te scbuifelen, waarna 
bet dier enige tijd blijft liggen, waarscbijn
lijk om zicb te orienteren en te zien of de 
kust veilig is, daarbij drukt zij de kop op 
bet strand. Mogelijk doet zij dit laatste om 
gevaar te ontdekken. In ieder geval moet 
men bet dier niet te dicht naderen, anders 
keert bet terug naar zee. 
Na enige tijd scbuift bet dier verder bet 
strand op, tot hoven de boogwaterlijn, op 
zoek naar een geschikte nestplaats. Vervol
gens wordt de licbaamskuil gegraven, met 
de voorvinnen. Deze licbaamskuil is zo groot 
dat bet gebele dier er in past en is ongeveer 
30 em diep. Het graven van de licbaamskuil 
gaat op een gegeven ogenblik over in bet 
graven van bet eigat betgeen uitsluitend met 
de acbtervinnen gescbiedt. Beurtelings wor
den de linker en de recbter acbtervin in bet 
gat gestoken en wordt er wat zand uitge
baald en weggeworpen. Men krijgt de indruk 
dat dit alles nogal moeite kost, want bet dier 
zucbt en steunt. De ogen tranen en bet dier 
ziet er uit of bet built. Het tranen scbijnt 
ecbter te zijn om de ogen vrij van zand te 
bouden, waaruit men zou kunnen opmaken 
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dat bet gezicbt de belangrijkste rol speelt 
bij bet terugvinden van de zee. Het eigat 
krijgt tenslotte een diameter van ca. 30 em 
bij een diepte van ongeveer 40 em. Nadat 
bet eigat naar tevredenbeid is voltooid, wor
den zo'n 80 tot 120 eieren gelegd, en begint 
bet sluiten van bet eigat. Met de acbtervin
nen wordt er zand in gescbraapt, tot dat bet 
vol is en wordt bet eveneens met de acbter
vinnen goed aangestampt. Vervolgens begint 
bet dier met de voorvinnen aan de camou
flage van bet nest. Daarbij wordt met de 
voorvinnen met kracbt zand naar acbteren 
geslagen. Telkens scbuift bet dier dan enke
le decimeters naar voren, zodat tenslotte 
een flink stuk zand is omgewoeld. Op een 
gegeven moment wordt deze bandeling ge
staakt en keert bet dier naar zee terug. Het 
gebele proces duurt zo'n 11/! tot 2 uur. Het 
is merkwaardig, dat wanneer men dit alles 
zelf beeft gadegeslagen, bet naderband toch 
moeiJijk blijkt om de juiste plaats van de 
eieren aan te wijzen. 
Dit was dus wat de krape betreft, de beide 
andere soorten leggen op soortgelijke wijze, 

Fig. 7. De altkantleschlldpad bij hat graven van hat 
elgat. Foto : Dienst 's Lands Bosbeheer. 





Fig. 8. De krap6 legt haar eieren, gemiddeld 120 
stuks. Foto: Dienst 's Lands Bosbeheer. 

zij het met geringe wijzigingen. Zo is de ait
kantie wat minder zorgvuldfg bij het uitzoe
ken van een goede nestplaats en maakt daar
bij fouten. Dientengevolge gaan er nog al 
eens gehele nesten verloren. Deze soort vol
voert het gehele proces ook belangrijk snel
ler dan de krape. Bij het camoufleren van 
het nest gaat dit dier iets geraffineerder te 
werk dan de krape. Het nest is moeilijker 
terug te vinden. 
De warana gebruikt zijn schild bij het aan
stampen van zand op het nest en is over het 
algemeen ook weer sneller dan de krape. 

De eieren zijn een geliefkoosde lekkernij. 
De Indiaanse eierrapers prikken met een 
harde dunne stok in het zaod om-de eieren 
op te sporen. Blijft er struif (eigeel) aan de 
stok kleven dan is dat een aanwijzing dat 
de juiste plek gevonden is. 

HET UITKOMEN 

De jonge schildpadden kruipen na 58 tot 
60 dagen uit het zand tevoorschijn, dit ge
beurt meestal in de na-nacht en vroege 
ochtend, v66r het krieken van de dag. On
danks deze voorzorg van de natuur vallen 
in de eerste levensdagen zeer veel slacht-
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offers onder de jonge dieren. Roofvogels en 
dergelijke, in de buurt van Indianendorpen 
ook honden en jaquars, vinden een gemak
kelijke buit. In zee zijn het vooral de haaien 
die een ware slachting aanrichten onder de 
pasgeborenen. Men schat dat rond 900fo van 
de jongen in de eerste weken reeds verloren 
gaat. 
Ondanks dit alles hebben de schildpadden 
zich sinds voorhistorische tijden kunnen 
handhaven. Het is, als in zoveel andere ge
vallen, weer de mens die deze dieren met 
totale ondergang bedreigt. 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Op onze stranden vindt de laatste jaren 
wetenschappelijk onderzoek plaats door 
Amerikaanse, Nederlandse en Surinaamse 
geleerden. Dit onderzoek, gecoordineerd 
door de Dienst 's Lands Bosbeheer, bestaat 
voorlopig uit tellingen, bet merken van die
ren en registreren van reeds gemerkte die
ren. 
Over de voedingsgewoonten der zeeschild
padden is nog niet alles bekend. Vooral van 
de warana weet men weinig. Van de krapc 
is bekend dat de jongen aanvankelijk van 
dierlijk voedsel Ieven en later op plantaar-



dig voedsel (wieren) over gaan. De aitkan
tie leeft waarschijnlijk voomamelijk van 
dierlijk voedsel. 
Het is interessant en misschien nuttig om er 
achter te komen welk navigatiesysteem de 
dieren in staat stelt, na jaren en na vele dui
zenden mijlen, hun geboortestrand terug te 
vinden. Om meer over de trek van de zee
schildpadden te weten te komen zijn door 
A. C a r r voorstellen gedaan om door mid
del van kunstmanen op een bepaalde wijze 
gemerkte dieren op hun reis door de wereld
zeeen te volgen. 

BEDREIGING, OVERHEIDS
MAA TREGELEN 

Vele uit de geschiedenis zo beroemde leg
strandeD in het Caraibisch gebied liggen nu 
's nachts verlaten te wachten op de Schild
padden die niet meer zullen komen. 
De Surinaamse kust maakt ~aarop nu nog 
een gunstige uitzondering. Toch dreigt bier 
ook gevaar, want oude lndiaanse vissers·van 
Galibi vertellen dat het aantal schildpadden 
dat komt leggen vroege} belangrijk groter 
was. Bij onderzoek te Eil~ntie is ook geble
ken dat het voornamelijk oude dieren zijn 
die komen leggen. Een jongere generatie 

Fig. 9. Jonge altkantieschlidpadden. Foto: Dienst 
's Lands Bosbeheer. 

ontbreekt dus bijna geheel. Bij het uitsterven 
van deze oude generatie zou het dus weleens 
plotseling helemaal afgelopen kunnen zijn 
met onze zeeschildpadden. 
Zolang het alleen de Indiaanse gemeenschap 
van Galibi was en mogelijk een deel van 
Albina die de eieren gebruikte was er nog 
geen wezenlijk gevaar, maar met het beter 
worden van de verbinding met Paramaribo 
en de mogelijkheid van een grotere afzet is 
men praktisch alle eieren gaan rapen met 
het gevolg dat er geen jonge generatie kon 
opgroeien. 

Het is duidelijk dat overheidsmaatregelen 
bier noodzakelijk zijn, te meer omdat de 
zeeschildpadden in feite ook tot de 'natuur
lijke hulpbronnen' gerekend kunnen wor
den. Bij een juiste wijze van eieren rapen 
kan voor de kustbevolking tot in lengte van 
dagen een, zij het klein, inkomen verzekerd 
zijn. Ook c;le toeristische mogelijkheden kun
nen een bron van inkomsten gaan vormen. 
Als eerste maatregel werd door de overheid 
met de Indianen van Galibi een regeling ge
troffen tot het afkopen van de legsels a 
1 cent per ei. De gelden werden door het 
World Wildlife Fund beschikbaar gesteld. 
Voorts werd het Wia-Wia reservaat inge
steld waar het rapen van eieren geheel ver-
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Fig. 1C. Het leggen van eleren als toerlstische at
tractle. Foto: Dienst 's Lands Bosbeheer. 

/ 

boden is. 
Tevens wordt gepoogd, door een goede 
~oorlichting, bet begrip en de medewerking 
van bet publiek in te roepen om deze be
langwekkende dieren voor Suriname te be
bouden. Suriname neemt in natuurweten
scbappelijke kringen al een bijzondere plaats 
in omdat onze stranden tot de weinige be
boren waar de zeescbildpadden nog eieren 
leggen. Onze stranden zijn daarom nu nog 
zeer bijzonder. Het is aan ons, deze gene
ratie in Suriname, vm er door een goed be
beer van deze scbat voor te zorgen dat de 
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scbildpadden ook straks op onze stranden 
blijven komen. 

SUMMARY 

Notes are given on the sea turtles visiting 
the beaches of Surinam. An English version 
of this article is published in Suralco Mag
azine, December 1969, pp. 28-35. Suralco 
Magazine is edited by the Public Relations 
Department of Suralco, P.O. Box 1810, 
Paramaribo, Surinam. 
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Passeerdersstraat 59, Amsterdam. 

Uitvoering van een bestuursbesluit: 
vaststelling van een lijst ·van bedreigde soorten 
amfibieen en reptielen, waarvan de import 
en de aanschaf wordt afgeraden 

Op 23 juni 1972 verzocht het bestuur van de Neder
landse Vereniging voor Herpetologie en Terrarium
kunde de heer B e r g m a n s een lijst van amflbieAn 
en reptielen vast te stollen, welke onder meer door 
de handel in hun voortbestaan worden bedreigd. Het 
bestuur raadt de Import en aanschaf van de dieren 
op daze lijst af. 
Aan de lijst zelf gaan enkele lnleldende paragrafen 
vooraf. In het oktober-nummer 1973 zullen, aan de 
hand van de nleuwste informatle, eventuele wijzl
glngen van de lljst worden gepubllceerd. 
lnhoudsoverzicht: aandacht voor bedrelglng van soor
ten - enige reacties en resultaten - actles van onze 
Duitse zusterverenlglng Salamandra - beslulten van 
het Lacerta-bestuur - Amphibia, Caudata • Amphibia, 
Sallenta - Reptilia, Testudines - Reptilia, Crocodylla 
- Reptilia, Squamata - summary - llteratuur. 

AANDACHT VOOR BEDREIGING 
VAN SOORTEN 

AI eerder werd in 'Lacerta' aandacbt be
steed aan bedreigde soorten amfibieen en 
reptielen (A 1 even, 1971; Bergman s, 
1966, 1967 a-b; Honegger, 1969, 1971). 
De Algemene Ledenvergadering van Lacer
ta nam op 18 april 1970 bet eerste prakti
scbe besluit naar aanleiding van deze en 
andere bericbten: op de prijslijsten van die
renhandelaren die door de laatsten ter mee
zending met 'Lacerta' worden aangeboden, 
zouden geen bedreigde soorten meer mogen 
voorkomen. Als uitgangspunt diende de 
door Honegger (1969) opgestelde lijst 
van zulke soorten. 

ENIGE REACTIES EN RESULTATEN 

Aan acbt bekende Nederlandse importeurs 
van amfibieen en reptielen werd tegelijker
tijd verzocbt de bedoelde soorten niet meer 
te importeren. Van drie importeurs werd 
een antwoord ontvangen, met twee anderen 

werden later gesprekken gevoerd. Ben yan 
de reacties was zonder meer negatief, de 
andere waren ten dele positief. De autoriteit 
van H o n e g g e r werd wei in twijfel ge
trokken, er werd verwezen naar veel ernsti
ger vormen van bedreiging dan de dieren
bandel (bijvoorbeeld insecticiden), men be
riep zicb soms op overmacbt (soorten wer
den soms ongevraagd ontvangen) en met 
betrekking tot Pseudemys ornata callirostris 
en Caiman crocodilus werd gezegd, dat deze 
dieren in de Verenigde Staten in grote ge
tale worden gekweekt. Alhoewel men bet 
wei met de strekking van bet voorstel eens 
was, vond men tocb, bijvoorbeeld, dat Ma
lacochersus tornieri wei aan 'gerenommeer
de liefhebbers' kon worden verkocbt, of dat 
men Testudo graeca in buis moest bebben, 
'want de mensen vragen erom'. 
De stellingname van de dierenhandel Is be
grijpelijk maar niet altijd redelijk. Van de 
vele honderden verschillende, jaarlijks inge
voerde soorten amfibieen en reptielen wor
den er nog slecbts weinige als bedreigd be
schouwd. Ben kwalitatief zeer gering deel 
van bet assortiment zou maar komen te ver-
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vallen indien men ·van .de import ervan af 
zou zien. Een uitzondering wordt gevormd 
door Testudo graeca, e~n soort die als speel
goed wordt verkocbt en die als soort zo lang
zamerhand voor adoptie in aanmerking 
komt. 
Kritiek op de samenstelling van de bedreig
de-soortenlijst is natuurlijk altijd · mogelijk 
en zelfs zeer welkom, maar indien zulke kri
tiek samengaat met een klakkeloos naast 
zich neerleggen van deze lijst. kan zij de 
samenstellers nauwelijks raken. Het is in 
vele gevallen bijzonder moeilijk om. aan be- . 
trouwbare en volledige gegevens over een 
soort te komen maar bet is duidelijk dat dit 
vanuit bet standpunt van natuurbescher
mers eerder hoort te leiden tot een, mis
schien te grote, voorzichtigheid, dan tot een 
afwachtende houding. 
Over het kweken van schildpadden op grote 
scbaal is bekend dat dit met Pseudemys 
scripta elegans inderdaad gebeurt (H a g a, 
1970). De berichten over het kweken van 
andere schildpadsoorten en krokodilsoorten 
spreken elkaar dikwijls tegen. Met name van 
krokodilacbtigen wordt van diverse zijden 
fel bestreden dat deze dieren op commer
ciele basis gekweekt zouden kunnen worden 
en de zogenaamde 'crocodile farms' in de 
Verenigde Staten zouden op bedrog berus
ten. 
Het leveren van bijvoorbeeld Malacocher
sus tornieri 'uitsluitend aan gerenommeerde 
liefhebbers' suggereert dat deze soort slecbts 
incidenteel wordt geimporteerd. AI een aan
tal jaren acbtereen ecbter wordt de soort 
regelmatig aangeboden en bij controle blijkt 
bet per 'incident' soms om wei tien exem
plaren te gaan. 
AI met al kwam er in de praktijk weinig of 
niets terecbt van bet door Lacerta aan de 
dierenhandel gedane verzoek, en de vraag 
rees, op welke andere wijze enig effect zou 
kunnen worden bereikt. 

ACTIES VAN ONZE DUITSE 
ZUSTERVERENIGING 
'SALAMANDRA' 

Op 3 oktober 1970 verplicbtten de leden 
van onze Duitse zustervereniging Salaman
dra zich om een aantal soorten reptielen niet 
te kopen tenzij die soorten legaal uit hun 
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verspreidingsgebied zouden zijn · uitgevoerd 
- men zou de handelaar naar de export
papieren vragen - en dan nog alleen als 
men de dieren zo kon bouden, dat c,te kans 
op voortplanting optimaal was. 
Ten aanzien van de legale uitvoer uit de 
Ianden van berkomst, doorgaans Ianden van 
de Derde Wereld, waar niet zelden wette
lijke bepalingen over de uitvoer van bepaal
de soorten of groepen van soorten bestaan, 
schrijft de Minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk in de memorie van 
toelichting bij bet Ontwerp van Wet be
dreigde diersoorten (1971) dat bet in zulke 
Ianden aan voldoende mogelijkbeden ont
breekt om toezicht op de uitvoer te bouden. 
De uitvoer wordt zonder meer bepaald door 
de vraag in Noord-Amerika en Europa. De 
wenselijkbeid ·om in de ontvangende Ianden 
bescbermende maatregelen te nemen wordt 
in die Ianden op overbeidsniveau al een 
aantal jaren erkend. Engeland vaardigde 
reeds in 1964 de Animals (Restriction of 
Importation) Act uit, die de invoer in Enge
land van soorten behorende tot 17 families 
(van bet herpes: lguanidae, Spbenodontidae 
en Testudinidae) aan vergunningen bond. 
Overigens is de traditionele massa-invoer 
van Testudo graeca uit Noord-Afrika niet 
onmiddellijk tot staan gebracht onder in
vloed van deze wet (Bergman s, 1966, 
1967 a-b). 
Met de tweede bepaling uit het Salamandra
besluit, bet slecbts dan bedreigde dieren 
aankopen wanneer men de voor voortplan
ting noodzakelijke condities kan scheppen, 
is een mijns inziens wezenlijke gedachte voor 
de g e h e l e terrariumhouderij geformu
leerd, die echter in bet verband van dit be
sluit wat koddig aandoet als men bedenkt, 
dat van de 57 door Salamandra als bedreigd 
opgevoerde soorten en ondersoorten er 44 
reuzenschildpadden, zeescbildpadden, kro
kodillen, neushoornleguanen of gilamon
sters zijn. (In Nederland werden van al deze 
categorieen in de laatste jaren al of niet ge
smokkelde vertegenwoordigers ingevoerd!) 

BESLUITEN VAN HET 
LACERTA-BESTUUR 

Tijdens de Lacerta Bestuursvergadering van 
23 juni 1972 werd besloten een aanbeveling 



te doen aan de leden om hepaalde soorten 
niet meer te kopen, een.lijst van deze soor
ten in bet eerste nummer van de komende 
jaargang te puhliceren, in ieder eerste num
mer van iedere komende jaargang correc
ties op de lijst te puhliceren, en van de lijst 
overdrukken te maken voor toezending aan 
nieuwe leden en hetrokken niet-leden. Aan 
dierenhandelaars zal opnieuw een verzoek 
worden gericht af te zien van de import van 
deze soorten. Als uitgangspunt hij bet samen
stellen van de nieuwe lijst diende wederom 
bet Red Data Book (Honegger, 1968). 
Dit is een loshladig hoek waaraan op elk 
moment nieuwe pagina's kunnen worden 
toegevoegd als aanvulling of wijziging mo
gelijk of noodzakelijk is. Elke als hedreigd 
heschouwde soort of ondersoort heeft zijn 
eigen hlad in bet hoek, waarop aile bekende 
en voor bet doel zinvolle gegevens staan 
vermeld. Het hoek bevat een zeer uitgebrei
de Iiteratuuropgave en ook talloze verwij
zingen naar correspondentie die voor de 
samenstelling is gevoerd. Het wordt uitge
geven door de International ·union for the 
Conservation of Nature and Natural Re
sources. 
Bij de samenstelling van de onderstaande 
lijst zijn verschillende criteria gehanteerd. 
Opgenomen zijn de volgende, onafhankelijk 
van elkaar opgestelde categorieen: 
A: aile Red Data Book soorten die, volgens 
dit hoek, (mede) door de handel worden be
dreigd. 
B: aile soorten uit bet Red Data Book die 
in of na 1965 in Nederland werden aange
hoden (voor zover hekend). (B) wil zeggen 
dat de soort, waartoe een bedreigde onder
soort hehoort, werd aangeboden, zonder op
gave van een ondersoortnaam. Cijfers tussen 
haakjes acbter de categoric, bijvoorbeeld 
A(2), geven bet aantal ondersoorten aan. 
C: aile soorten die voorkomen in bet Sala
mandra-hesluit. Deze soorten komen ook 
aile voor in bet Red Data Book. 

AMPHIBIA, CAUDATA 

1. M egalobatrachus japonicus (2 onder
soorten). Japan, China. B. 

2. Ambystoma mexicanum. V.S. B. 
3. Ambystoma tigrinum californiense. 

V.S. (B). 

· 4. Chioglossa lusitanica. Spanje, Portugal. 
B. 

5. Typhlomolge rathbuni. V.S. A. 

AMPHIBIA, SALIENTIA 

6. Bujo boreas nelsoni. V.S. (B). 
7. Bufo boreas exsul. V.S. A, (B). 
8. Bufo retijormis. V.S., Mexico. A. 
9. Hyla andersoni. V.S. A. 

10. Rana pipiens jisheri. V.S. (B). 

REPTILIA,~~ES 

11. Clemmys, muhlenbergii. V.S. A, B, C. 
12. Pseudemys ornata callirostris. Zuid

Amerika. B. 
13. Terrapene coahuila. Mexico. A. 
14. Gopherus polyphemus agassizii. V.S. 

A, B, C. 
15. Gopherus polyphemus flavomargina-

tus. Mexico. C. · 
16. Gopherus polyphemus berlandieri. 

V.S., Mexico. A, B. 
17. M alacochersus tornieri. Oost-Afrika. B. 
18. Pyxis arachnoides. Madagascar. C. 
19. Testudo elephantopus (13 ondersoor

ten). Galapagos eilanden. B, C. 
20. Testudo geometrica. Zuid-Afrika. A. 
21. Testudo graeca graeca. Spanje, Noord

Afrika. A, B. 
22. Testudo radiata. Madagascar. B. 
23. Chelonia mydas. Vnl. tropiscbe zeeen. 

B. 
24. Eretmochelys imbricata. Vnl. tropiscbe 

zeeen. c. 
25. Dermochelys coriacea Vnl. tropiscbe 

zeeen. B, C. 
26. Podocnemys expansa. Zuid-Amerika. 

A,B,C. 
27. Podocnemys unijilis. Zuid-Amerika. A, 

B, C. 

REPTILIA, CROCODYLIA 

28. Alligator mississippiensis. V.S. A, B, C. 
29. Alligator sinensis. China. C. 
30. Caiman crocodilus (4 ondersoorten). 

Midden- en Zuid-Amerika. A(2), B(3), 
c. 

31. Caiman latirostris. Zuid-Amerika. C. 
32. Melanosuchus niger. Zuid-Amerika. C. 
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33. Pa/eosuchus palpebrosus. Zuid-Ameri
ka. B. 

34. Pa/eosuchus trigonatus. Zuid-Amerika. 
c. 

35. Crocodylus acutus. Noord-, Midden- en 
Zuid-Amerika. B, C. 

36. Crocodylus cataphractus. Afrika. B, C. 
37. Crocodylus intermedius. Zuid-Ameri

ka. C. 
38. Crocodylus johnsoni. Australie. B, C. 
39. Crocodylus moreletii. Midden-Ameri

ka. B, C. 
40. Crocodylus niloticus. Afrika. B, C. 
41. Crocodylus novaeguinae (2 ondersoor

ten). Nieuw-Guinea. C. 
42. Crocodylus palustris (2 ondersoorten). 

India, Ceylon. B, C. 
43. Crocodylus porosus. Indo-Australisch 

gebied. B, C. 
44. Crocodylus rhombifer. Cuba. B, C. 
45. Crocodylus siamensis. Achter-Indie, Ja

va, Borneo. B, C. 
46. Osteolaemus tetraspis. West-Afrika. B, 

c. 
47. Tomistoma sch/egelii. Achter-Indie, Su

matra, Borneo. B, C. 
48. Gavialis gangeticus. India, Achter-In

die. B, c. 

REPTILIA, SQUAMATA 

49. Phe/suma guentheri. Round Island. C. 
50. Phelsuma newtoni. Rodriguez. C. 
51. Crotaphytus wislizenii silus. V.S. (B). 
52. Cyclura baeolopha. Bahama's. A. 
53. Cyclura cornuta cornuta. Hispaniola. 

A, (B). 
54. Cyclura macleayi lewisi. Grand Cai

man Island. A. 
55. Cyclura pinguis. Anegada. C. 
56. Cyclura ricordii. Cabritos en Hispanio

la. A. 
57. Cyclura rileyi. Watlings Island. A. 
58. Phrynosoma coronatum blainvillei. 

V.S., Mexico. A, (B). 
59. Lacerta filjolensis filfolensis. Filfola. C. 
60. Lacerta liljordi liljordi. Ayre. B, C. 
61. Lacerta sicula coerulea. Faraglioni rot

sen. C. 
62. Heloderma horridum (3 ondersoorten). 

V.S. B. 
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63. Heloderma suspectum (2 ondersoorten). 
V.S. B, C. 

64. Varanus griseus caspius. Klein-Azie. 
(B). 

65. Acrantophis madagascariensis. Mada
gascar. B. 

66. Bolyeria multocarinata. Round Is-
land. B. 

67. Epicrates inornatus. Puerto Rico. B. 
68. Epicrates subflavus. Jamaica. C. 
69. Python molurus (2 ondersoorten). In

dia, Achter-Indie. B. 
70. Sanzinia madagascariensis. Madagas

car. B. 
71. Masticophis flagellum ruddocki. San 

Joaquin. (B). 
72. Natrix sipedon insu/arum. Canada, 

V.S. (B). 
73. Thamnophis elegans gigas. V.S. (B). 
74. Thamnophis elegans hammondi. V.S., 

Mexico. A. 
75. Thamnophis sirtalis tetratenia. V.S. B, 

c. 

SUMMARY 

A list of amphibian and reptilian species, 
endangered by the trade in animals, is 
published. The list is based on the Red Data 
Book. The board of the Dutch Society for 
Herpetology urgently asks not to import or 
to buy this species. 
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