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F. H. Ens I n c k 
Nimrodstraat 37, Maastricht. 

V erslag van het kweken met de buidelkikker 
Gastrotheca marsupiata 

lngezonden december 1973. 
lnhoudsoverzicht : lnleiding - hat terrarium - paarge
drag - hat opkweken van de larven - hat onderkomen 
voor de metamortoserende kikkervissen - kleurpatroon 
- lnvloed van de temperatuur op de metamorfose -
conclusie - summary - literatuur. 

INLEIDING 

Eind 1968 ontving ik via de dierhandel 4 
exemplaren van de buidelkikker Gastro
theca marsupia/a. Het bleken 1 mannetje 
en 3 vrouwtjes te zijn. De mannetjes zijn 
ongeveer 5 em groot, de vrouwtjes ongeveer 
6 em. Laatstgenoemde hebben op de rug 

Fig. 1. GasiTotheca manuplata 2 met larven In de 
bundel, kort voor hat afzetten. Foto : R e ij st. 

een buidel. De kleur was zeer versehillend: 
het mannetje was beige-bruin met zwart
omrande donkerbruine vlekken in twee rijen 
op de rug. Een van de vrouwtjes was nage
noeg hetzelfde getekend doeh aan de onder
kant van de rug iets groenig. De twee 
andere vrouwtjes waren groen; de een met 
zwarte vlekkentekening, de ander met vage 
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zwarte lijntekening. 
De dieren werden ondergebracht in een ge
zelschapsterrarium, ingericht als tropisch 
regenwoud, zeer rijk beplant en waarin een 
temperatuur heerste van 24 tot 300 C. 
Het voedsel bestond uit bromvliegen, was
motten en -larven, nachtvlinders, meelwor
men, regenwormen en reepjes runderhart. 

Na enige dagen plakte er tegen de achier
wand van bet terrarium een tiental vuilwitte 
eieren. Alhoewel ik gelezen had dat de eie
ren zich in de buidel ontwikkelen, bracht 
ik ze over in een klein aquarium, waar ze 

Fig. 2. Het schoonmaken van de kweek. Foto : 
R e lj s I. 
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na 2 dagen beschimmelden. 
In januari 1969 ontdekte ik in het vijvertje, 
dat in het terrarium is aangebracht, 18 · 
larven. Deze werden overgebracht in een 
goed beplant aquarium met zandbodem. De 
larven werden gevoed met tubifex, 'Liquifry' 
en 'Hobby-groenvoer'. Na een week waren 
alle larven dood. Wat deed ik verkeerd? 
Omdat de volwassen dieren zich vergrepen 
aan kleinere medebewoners, werden ze 
overgebracht naar een terrarium in het sou
terrain, waar geen verwarming aanwezig is, 
maar waar de temperatuur 's winters niet 
beneden 10° C daalt. 



Fig. 3. De opkweekbakjes voor de larven. Foto : 
Re ij s t. 

HET TERRARIUM 

Het terrarium was een omgebouwd aqua
rium (100 bij 50 em, hoogte 60 em), waar
van de zijruiten waren verwijderd. Hiervoor 
in de plaats was een houten raamwerk aan
gebracht, waarvan het bovenste dee) als 
deur diende; het o nderste dee) was vast. 
Het rechterdeurtje was voorzien van glas, 
het vaste gedeelte van horregaas. Aan de 
linkerzijde was dit precies omgekeerd. 
De achterwand bestond uit een plaat eter
nit, waarop een stuk steengaas in plooien 
was gemonteerd. Het geheel was bepleisterd 
met een mengsel van cement en turfstrooi
sel (1 op 2). 
Op de bodem werden 2 vierkante afwas
bakken geplaatst (27 bij 27 bij 12 em), elk 
aan een kant in het terrarium. In elke bak 
werden 2 op elkaar gestapelde, goed 
schoongemaakte halve bakstenen gelegd en 
de bakken werden met water gevuld tot de 
bovenkant van de stenen. De rest van de 
bodem werd opgevuld met een mengsel 
van potgrond en turfstrooisel, waarop een 
laag mos. Tussen de afwasbakken werd te
gen de achterwand een groot stuk boom
stronk geplaatst. De beplanting bestond uit 

een grote A echmea fasciata en enkele klim
planten. 
De bovenkant van het terrarium was afge
sloten met horregaas waarop een geheel 
afsluitende lichtkap met 2 lampen van 60 
Watt, die om 7.30 uur in- en om 23.00 uur 
uitgeschakeld werden. 
De temperatuur in het souterrain varieerde 
van 10° C 's winters tot 22° C 's zomers. 

PAARGEDRAG 

Na enkele dagen was elke avond, nadat het 
Iicht was uitgeschakeld, de roep van het 
mannetje te horen. Deze roep bestaat uit 
cen of meerdere langgerekte kreten, ge
volgd door meerdere korte, ongeveer aldus: 
wraaaaah - wraaaaah - kroh - kroh - kroh. 
Weldra ontdekte ik een paartje in amplexus. 
Het mannetje zit op de rug van het wijfje 
en omklemt dit achter de voorpoten. Een 
keer heb ik de paring gedeeltelijk kunnen 
waarnemen. Het wijfje heeft de achterpoten 
zijdelings dusdanig omhoog getrokken, dat 
een 'ho lle rug' ontstaat. De buidel bevindt 
zich nu lager dan de cloaca. Het mannetje 
heeft zijn achterpoten aan weerszijden van 
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Fig. 4·5. Boven larve met achterpoten. Onder larve 
met voor- en achterpoten. Foto•s: R e lj s t. 

de buidel geplaatst. Zodra het mannetje de 
achterpoten beweegt, richt het vrouwtje 
haar achterlichaam iets omhoog en wordt 
door het mannetje vloeistof afgescheiden en 
met de achterpoten in de buidel 'gescho
ven'. Dit herhaalt zich geruime tijd elke 2 
minuten. Het afzetten van de eieren beb ik 
niet kunnen waarnemen. Volgens H o o g
moe d (1967) worden deze naderhand in 
de buidel gebracht en daar, door bet reeds 
aanwezig sperma, bevrucbt. 
Na de paring sluit de buidel zicb geheel en 
begint de rug van bet vrouwtje in de loop 
van de volgende weken te zwellen. Onder 
de rughuid zijn de vormen van de eieren 
en larven te onderscbeiden. 
Na ongeveer 6 weken begeeft het vrouwtje 
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zich in bet water van een der vijvertjes en 
opent beurtelings met de rechter en linker 
achterpoot de buidel, waarna de larven in 
aantallen van 1 tot 3 tevoorschijn komen. 
Dit kan meerdere dagen duren. Ook onbe
vruchte eieren en dode larven komen te
voorschijn. Meestal gebeurde bet afzetten 
van de larven als het onweerde of hard re
gende. Zou dit in verband staan met de 
regentijd in hun biotoop (de wouden op de 
berghellingen in Ecuador)? 

OPKWEKEN VAN DE LARVEN 

De larven zijn ongeveer 20 mm lang, waar
van 8 mm voor het lichaam en 12 mm voor 



de staart. Het lichaam is ongeveer 3 mm 
hoog en eveneens ongeveer 3 mm breed. 
Tabel I geeft een overzicbt van bet aantal 
levende larven dat per vrouwtje werd af
gezet. 
Als opkweekbakken gebruikte ik plastic 
bakjes van 33 bij 11 em en 14 em boog 
(verkrijgbaar bij cafetaria's waar consump
tieijs wordt verkocbt). De bakjes werden 
tot 7 em gevuld met op temperatuur ge
bracht leidingwater en de larven werden 
hierin overgebracbt. Het voedsel bestond 
uit Tetra-Pbyll, zo nu en dan afgewisseld 
met zeer fijn geraspt runderbart. Ook werd 
nu en dan een brokje Frolic bondenvoer 
gegeven. 
Door de grote boeveelbeid larven (30 tot 
60 per bak) vervuilde bet water zeer snel 
en werden de bakken elke 2 dagen ververst. 
De gehele inhoud van de bak werd via een 
visnetje leeggegoten, de bak gereinigd en 
van nieuw op temperatuur gebracbt water 
voorzien en de larven uit bet visnetje weer 
in de bak teruggezet. De larven groeien 
zeer snel en kunnen 6 tot 7 em lang wor
den. N a enkele dagen zijn de acbterpootjes 
zicbtbaar; na ongeveer 4 weken begint ep 
de rug al een kleurpatroon te verschijnen; 
na· 5 tot 6 weken komen de voorpoten te
voorschijn (in de meeste gevallen eerst de 
linker en daarna de recbter) en gaan de 
kikkervisjes aan land. 

HET ONDERKOMEN VOOR DE 
METAMORFOSERENDE 
KIKKERVISSEN 

Zodra de voorpoten bij de kikkervisjes ver
scbenen werden ze overgebracht naar bet 
watergedeelte van een hiervoor speciaal in
gericht terrarium. 
Bij bet eerste legsel (maart 1969) was dit 
een rijk beplant terrarium (65 bij 40 em, 
hoogte 50 em) met een drieboekig aarde
werk vijvertje met zijden van 25 em, waar
van een scbuin oplopend, en een water
hoogte van 3 em. De kikkertjes verlieten 
geleidelijk bet water en na enige tijd waren 
aile 135 in landvorm. Helaas stierven ze 
aile in mei ... 
Wat biervan de oorzaak is weet ik niet 
maar bet zou kunnen liggen aan de bak 
(moeilijk schoon te bouden) of aan het 

Datum aantal larven 

maart 1969 135 
maart 1970 255 
april 1970 122 
augustus 1971 174 
augustus 1971 84 
augustus 1971 137 
september 1971 155 
juli 1972 32 
augustus 1972 114 
september 1972 39 
oktober 1972 95 
juli 1973 121 
juli 1973 96 

Tabel I. Aantallen levende larven die per vrouwtje 
worden afgezet. Jull '72 en september '72 betroffen 
vrouwtjes ult elgen kweek. 

voedsel (weideplankton). 
Bij aile overige legsels maakte ik gebruik 
van andere 'terraria'. Dit waren accubakken 
(28 bij 21 em, boogte 32 em) waarin op de 
bodem een stuk kurkschors scbuin tussen 
de zijwanden werd geklemd. Aan een kant 
werd gewassen zand aangebracbt, aan de 
andere kant water tot ongeveer 4 em boog
te. Op deze wijze badden de gemetamorfo
seerde kikkers een scbuine oever om bet 
water te verlaten. In bet zand werden en
kele stekken van Philodendron scandens 
gepoot en enkele stukjes kurkscbors aan
gebracht. Het schoonbouden van dergelijke 
'terraria' is zeer eenvoudig en vergt weinig 
tijd. 
Het voedsel bestond uit.~luitend uit eigen 
gekweekte kamervliegen (de zgn. Afrikaan
se vlieg) en kleine wasmotlarven. Nage
noeg aile kikkertjes bleven Ieven. 

KLEURPATROON 

Het kleurpatroon bij de jonge kikkers is 
zeer verschillend: beige met donkerbruine 
vlekken of strepen, beige met groene vlek
ken, groen met vage zwarte lijntekening en 
zelfs geheel groen. 
Naarmate de dieren ouder worden kan deze 
tekening gebeel veranderen en kan bv. een 
geheel groen exemplaar bruin worden met 
enke1e groene vlekken of aileen groene po
ten, etc. 
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Fig. 6. Tljdens de metamorfose. Foto: R e lj s I. 

INVLOED VAN DE TEMPERA TUUR 
OP DE METAMORFOSE 

De legsels van september '71 en van sep
tember-oktober '72 gingen een periode te
gemoet waarbij in bet souterrain de tem
peratuur lag tussen 10 en 15° C. De larven 
groeiden nagenoeg niet en bleven de gehele 
koude periode in bet larvale stadium. En
kele dieren werden afgezonderd en in een 
verwarmd vertrek geplaatst, waar ze na 
enkele weken metamorfoseerden. De overi
ge .deden dit pas in bet voorjaar. 
De beide legsels van juli '73 metamorfo
seerden te snel ten gevolge van de toen 
heersende grote bitte (26° C in bet souter
rain). Dit had tot gevolg dat meer dan de 
helft van de dieren afwijkingen vertoonde 
zoals verlamde voorpoten, verlamde acbter
poten, te korte dijbenen, te klein lichaam 
in verhouding met de kop etc. AI deze inis
vormde kikkertjes waren niet levensvatbaar 
en stierven binnen enkele weken. 

CONCLUSIE 

De buidelkikker Gastrotheca marsupiata is 

140 

een zeer goed te houden dier, dat geen bij
zondere eisen stelt en waarmee goede 
kweekresultaten mogelijk zijn. 

SUMMARY 

The author reports on his rearing of 
Gastrotheca marsupiata. The animals were 
kept in the basement so that the tempera
ture could be kept at a moderate level, 
varying between 10° C in winter and 22° C 
in summer. It is found that the species has 
no extreme environmental demands. 
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W. Bergman s 
Keizersgracht 169, Amsterdam. 

De N ederlandse handel in amfibieen en reptielen, 
gezien in het Iicht van de wetgeving 
op het gebied van bedreigde diersoorten 

lngezonden januari 1974. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - hat verzamelen van ge
gevens - resultaten - dlscussie - de dlerenhandelaren 
- dlerentuinen - conclusies en aanbevelingen - sum
mary - llteratuur. 

IN LEIDING 

Het Nederlandse aandeel in de internatio
nale handel in levende wilde dieren is bij
zonder groot. Er zijn in ons land meer dan 
70 importeurs van levende wilde dieren, 
hun gezamenlijk aandeel in de werelddie
renhandel werd begin 1972 door Bar
b a r a H a r r i s o n, geschat op ongeveer 
500/o. 
Tot voor kort was er geen enkele vergun
ning vereist voor bet in Nederland invoeren 
en verhandelen van wilde dieren. Het is 
ongetwijfeld mede door bet ontbreken van 
een terzake voldoende wettelijke regeling, 
dat deze handelstak zich op voor de impor
teurs-handelaars zo voorspoedige wijze 
heeft kunnen ontwikkelen. De uitzonder
lijke aard van bet verhandelde brengt voor 
de importeurs-handelaren wei zeer bijzon
dere verantwoordelijkheden met zich mee, 
die de handel zich, te oordelen naar op
treden en uitlatingen waarvan in de pers 
regeimatig verslag wordt gedaan, niet of 
nauwelijks bewust is. Voor een aanzienlijk 
deel van de in hun voortbestaan bedreigde 
diersoorten geldt de dierenhandel zo (mede) 
als bedreiging. De komst van de wet 'Be
dreigde diersoorten', waarvan bet ontwerp 
in 1972 door de Minister van Cultuur, Re
creatie en Maatschappelijk werk is gepubli
ceerd, en die wil voorzien in bescheiming 
van bedreigde soorten tegen de Nederland-

se dierenhandel, is dan ook een verheugen
de zaak. 
Een kernprobleem bij de discussie over de 
relatie tussen de Nederlandse dierenhandel 
en de bedreiging van diersoorten is bet ont
breken van ·enig overzicht van hetgeen, 
kwantitatief zowel als kwalitatief, in deze 
handel wordt omgezet. De in dit artikel 
vervatte deelresultaten van een onderEoek 
naar de Nederlandse handel in reptielen en 
amfibieen kunnen, voor wat de bedreigde 
diersoorten uit deze groepen betreft, de 
situatie verduidelijken. 
Het onderzoek werd aanvankelijk vanuit 
een particuliere bezorgdheid verricht, doch 
ondervond spoedig aanmoediging van dr. 
A. M. H u s s o n, conservator aan bet 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te 
Leiden, en van dr. P. J. H. van B ree en 
dr. D. Hi I I en ius, heiden conservator 
aan bet Instituut voor Taxonomische Zo
ologie (Zoologisch Museum) te Amsterdam. 
Steun werd tevens ondervonden van de 
Werkgroep Dierentuinen van de vereniging 
van biologiestudenten aan de Universiteit 
van Amsterdam CONGO. 

HET VERZAMELEN 
VAN DE GEGEVENS 

In de eerste plaats kunnen gegevens worden 
ontleend aan de schriftelijke offertes, die 
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door de meeste N ederlandse handelaars in 
reptielen en amfibieen regelmatig onder de 
potentiele kopers (andere handelaars, die
rentuinen en particuliere terrariumhouders) 
in binnen- en buitenland worden verspreid. 
Deze offertes zijn in feite voorraadlijsten, 
waarop aile ten tijde van de opstelling van 
de lijst in voorraad zijnde soorten, met hun 
verkoopprijzen en bijzonderheden als land 
van herkomst en grootte (en soms aantal) 
van de individuen worden vermeld. 
Een tweede methode om een indruk te 
krijgen van de onderzochte handel is bet 
nagaan van de inhoud van tijdschriften die 
door dierentuinen en door verenigingen op 
bet gebied van de terrariumhouderij worden 
uitgegeven. Deze methode kan op zichzelf 
uiteraard geen volledig beeld opleveren van 
wat er in Nederland aan reptielen en am
fibieen wordt gehouden, en dus ingevoerd 
en verhandeld, maar aanvullende gegevens 
zijn er zeker aan te ontlenen. 
Een derde methode tenslotte is bet bezoe
ken van de verkooppunten van de hande
laars. Deze methode kon in bet kader van 
dit onderzoek, dat buiten de normale werk
uren moest plaats vinden, helaas slechts 
incidenteel worden toegepast. 
Door de verzamelde gegevens (datum of
ferte, handelaar, grootte en eventueel aan
tal van de individuen, land van herkomst 
en verkoopprijs) per diersoort of -onder
soort in een kaartsysteem onder te brengen, 
werd een overzicht verkregen van de im
porten en aanbiedingen van reptielen en 
amfibieen in Nederland. 

RESULT A TEN 

In aansluiting op twee artikelen over de 
bedreiging van reptielen en amfibieen in 
bet algemeen (Honegger 1969, 1971) en 
vooruitlopend op dwingende . (wettelijke) 
voorschriften inzake de invoer in Nederland 
van bedreigde soorten, verscheen als resul
taat van mijn onderzoek tot ongeveer sep
tember 1972 in Lacerta een artikel met een 
lijst van soorten reptielen en amfibieen, 
waarvan de invoer en aanscbaf in Neder
land werd afgeraden (B erg mans, 1972). 
Het deel van die lijst dat betrekking had op 
dieren die in Nederland te koop werden 
aangeboden (categorie B van de lijst) is bier 
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Tabel I. Overzicht van geregistreerde aanbiedingen 
van bedreigde soorten en ondersoorten amfibieen en 
reptielen door de Nederlandse dierenhandel in de pe
riode 1965-1972. Noten: 
(1) Van Chloglossa en Bolyerla is mij slechts bekend 
dat zij in of na 1965 in Nederland warden ingevoerd 
en aangeboden. Verdere bijzonderheden ontbreken. 
(2) Van het geslacht Podocnemys worden aile soor
ten als bedreigd beschouwd. Het kan hier een van 
de soorten betreffen die reeds op de lijst voorkomen 
(expansa en unlfllls) maar ook een andere soort. Van 
Caiman crocodllus worden aile ondersoorten als be
dreigd beschouwd. Het kan hier gaan om een van de 
reeds op de lijst voorkomende ondersoorten (croco
dllus, fuscus en yacare) maar ook nog om de on
dersoort apaporlensls. Van Python molurus worden 
belde ondersoorten molurus en blviHatus als be
dreigd beschouwd. 

weer opgenomen in tabel I. De getallen in 
deze tabel geven aan hoeveel aanbiedingen 
van de betreffende soorten in een bepaald 
jaar konden worden geregistreerd. Over de 
precieze omvang van de afzonderlijke aan
biedingen zijn nagenoeg geen gegevens be
schikbaar. 
Naast de in tabel I genoemde soorten wer
den nog 13 soorten ingevoerd waarvan niet 
aile ondersoorten als bedreigd worden be
schouwd. De aanbiedingen vermeldden niet 
om welke ondersoort bet ging, · zodat bet 
niet zeker is of bier bedreigde dan wei niet 
bedreigde vormen in bet geding waren. Een 
opsomming van deze aanbiedingen volgt in 
tabel II. 
In tabel III geeft de eerste rij getallen de 
opgetelde aantallen uit tabel 1 en de tweede 
rij getallen de gesommeerde aantallen uit 
tabel I, vermeerderd. met die uit tabel II. 
Opgeteld over de gehele periode, tezamen 
met de twee niet precies te dateren aanbie
dingen van Chioglossa lusitanica en Bolye
ria multocarinata, zijn er van 1965 tot 1972 
280 tot 337 aanbiedingen van bedreigde 
soorten en ondersoorten reptielen en am
fibieen door de Nederlandse dierenhandel 
gedaan. Uit tabel I blijkt voorts dat ten 
minste 44 bedreigde soorten en onder
soorten rep tiel en en amfibieen in Nederland 
werden ingevoerd en aangeboden. De even
eens in tabel I opgenomen Podocnemys 
soort en de Caiman crocodilus ondersoort 
zouden de 45ste en 46ste soort zijn, terwijl 
de 13 soorten genoemd in tabel II bet mo
gelijke totale aantal uitbreiden tot in totaal 
59 soorten en ondersoorten. Men kan dus 
zeggen dat er tussen de 44 en 59 bedreigde 
soorten en ondersoorten werden aangebo
den. Oat is van de 186 soorten reptielen en 



Bedreigde (onder)soorten 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Amphibia 
1. M egalobatrachus japonicus japonicus 1 1 1 3 
2. M egalobatrachus japonicus david ian us 1 
3. A mbystoma mexicanum 9 8 1 
4. Chioglossa lusitanica (1) 

Reptilia 
5. Clemmys muhlenbergi 1 
6. Pseudemys ornata callirostris 5 1 3 3 1 11 2 
7. Gopherus polyphemus agassizii 2 
8. Gopherus polyphemus berlandieri 1 1 3 3 1 
9. Malacochersus tornieri 1 3 1 8 4 

10. Testudo elephantopus 1 
11. T estudo graeca graeca 4 4 3 1 2 4 1 
12. Testudo radiata 1 
13. Chelonia mydas 1 
14. Dermochelys coriacea 1 
15. Podocnemys expansa 2 2 2 1 
16. Podocnemys unijilis 1 3 1 

Podocnemys sp. (2) 2 
17. Alligator mississippiensis 5 4 9 3 1 
18. Caiman crocodilus crocodilus 2 1 
19. Ctiman crocodilus fuscus 1 
20. Caiman crocodilus yacare 1 1 1 

Caiman crocodilus ssp. (2) 3 6 9 7 6 5 2 
21. Crocodylus acutus 4 1 
22. Crocodylus cataphractus 3 1 
23. Crocodylus johnsoni 1 
24. Crocodylus moreletii 1 
25. Crocodylus niloticus 5 1 5 1 
26. Crocodylus palustris palustris 1 
27. Crocodylus porosus 2 
28. Crocodylus rhombifer 4 
29. Crocodylus siamensis 1 1 
30. Gavialis gangeticus 1 
31. M elanosuchus niger 3 
32. Osteolaemus tetraspis tetraspis 1 5 1 1 
33. Paleosuchus palpebrosus 1 
34. Tomistoma schlegelii 2 2 
35. Cyclura macleayi macleayi 1 
36. Cyclura cornuta cornuta 1 
37. Heloderma suspectum 1 
38. Lacerta lilfordi lilfordi 2 5 3 2 1 1 
39. Acrantophis madagascariensis 1 1 
40. Bolyeria multocarinata (1) 
41. Epicrates inornatus 2 
42. Python molurus bivittatus 5 2 5 
43. Python molurus molurus 1 

Python molurus ssp. (2) 1 3 1 3 
44. Sanzinia madagascariensis 2 
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Soort 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Amphibia 
1. A mbystoma macrodactylum 
2. Ambystoma tigrinum 
3. Bujo boreas 

Reptilia 
4. Gopherus polyphemus 
5. Crotaphytus wislizeni 
6. Lacerta filfolensis 
7. Lacerta liljordi 
8. Phrynosoma coronatum 
9. Varanus griseus 

10. Masticoplzis flagellum 
11. Natrix sipedon 
12. Thamnophis sirtalis 
13. Thamnoplzis elegans 

Tabel II. Geregistreerde aanbiedingen van soorten 
waarvan niet aile ondersoorten als bedreigd worden 
beschouwd, door de Nederlandse dierenhandel in de 
periode 1965-1972. 

amfibieen, genoemd in bet Red Data Book, 
tussen de 24 en 320/o! 

DISCUSS IE 

Bij de vraag welke soorten als bedreigd 
moeten worden bescbouwd is uitgegaan van 
bet Red Data Book, als de enige algemene 
en, getuige de vele erin genoemde referen
ties, met grote zorg en nauwkeurigbeid sa
gestelde publikatie op dit gebied. Onder · 
meer diende bet Red Data Book als uit-

Tabel Ill. Het totaal aantal geregistreerde aanbiedin
gen van bedrelgde soorten en ondersoorten per jaar. 
De eerste kolom is gebaseerd op tabel I, de tweede 
op een optelling van de cijfers van tabel I en tabel II. 

Jaar zeker mogelijk 

1965 27 28 
1966 29 34 
1967 46 55 
1968 32 39 
1969 12 16 
1970 81 92 
1971 25 31 
1972 26 42 
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1 1 1 1 3 1 5 
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gangspunt bij bet Ontwerp van Wet 'Be
dreigde diersoorten'. 
De huidige kennis van de situatie van zeer 
vele diersoorten is dikwijls nog tamelijk 
gebrekkig. Het is dan ook waarschijnlijk 
dat er, onder meer door de snelle uitbrei
ding over de wereld van de mens en zijn 
bedrijvigheden, meerdere soorten als be
dreigd in bet Red Data Book zullen moeten 
worden opgenomen dan er in de huidige 
uitgave zijn vermeld. Het spreekt vanzelf 
dat een natuurbescbermer als H o n egg e r, 
de auteur van bet Red Data Book, bij de 
beoordeling van bet al of niet bedreigd zijn 
van een soort soms moet werken met be
hoorlijke veiligbeidsmarges, die dan niet 
ten voordele van de dierenbandel maar van 
de betrokken diersoort uitvallen. 
De bier misschien gesuggereerde belangen
tegenstelling tussen dierenbandel en na
tuurbescberming is wat de Nederlandse 
handel in reptielen en amfibieen betreft 
grotendeels scbijnbaar. De 44 a 59 bier te 
laqde verhandelde bedreigde soorten rna
ken slechts enkele procenten uit van bet 
totaal aantal soorten dat in de onderzochte 
periode werd ingevoerd en verhandeld. Dit 
aantal ligt volgens de mij nu ten dienst 
staande gegevens in de buurt van de 1300(!) 



soorten. Slechts in enkele gevallen zal de 
dierenhandel werkelijk een veer moeten Ia
ten bij een verbod op de handel in be
dreigde soorten reptielen en amfibieen, zo
als in bet geval van de landschildpad Testu
do graeca uit Spanje en Noord-Afrika, die 
volgens de beer H. 0 o s t v e e n jaarlijks 
in een aantal van rond 70.000 in Neder
land wordt ingevoerd. 

Alhoewel de in deze nota genoemde cijfers 
een relatief juiste indruk zullen geven van 
bet aandeel van de bedreigde soorten in de 
totale omzet, geven zij absoluut gezien van 
de dierenhandel een geflatteerd beeld. Hier
voor zijn de volgende oorzaken te noemen. 
1. Niet aile handelaren verzenden prijs
lijsten aan particulieren. Een deel van de 
onderzochte handel onttrekt zich zo zonder 
meer aan mijn waameming. 
2. De wei aan particulieren gezonden prijs
lijsten zijn niet altijd te achterhalen, het
geen eveneens afbreuk doet aan de volle
digheid. 
3. Dieren worden niet zelden onderhands 
verkocht, zonder ooit via prijslijsten te zijn 
aangeboden (bijvoorbeeld direct na aan
komst). 
4. Vrijwel niet controleerbaar zijn de niet 
zelden plaatsvindende importen door parti
culieren. Een enkele maal worden zulke 
importen wei schriftelijk aangeboden. doch 
veelal is dit niet bet geval en komt men 
slechts bij toeval op de hoogte van zulke 
importen. 
Het is duidelijk dat regelmatige bezoeken 
aan de verkooppunten van handelaren, een 
methode die om practische redenen voor 
dit onderzoek niet kon worden toegepast, 
de meest bruikbare methode zou zijn om 
een betrouwbaar overzicht van de onder
zochte handel, kwalitatief zowel als kwanti
tatief, te verkrijgen. Het is in dit opzicht 
jammer, dat over de kwantitatieve aspecten 
van deze handel niets valt op te maken uit 
de door bet Centraal Bureau voor de Sta
tistiek uitgegeven Maandstatistiek van de 
buitenlandse handel per goederensoort per 
land. Reptielen en amfibieen worden hierin 
niet apart gerubriceerd maar met vele an
dere categorieen samengevat onder bet 
hoofd 'Andere dieren', rubrieknummer 
0106 90. Bovendien worden dierimporten 
met een gewicht minder dan 300 kilogram 

of een waarde minder dan f 1000,- niet 
opgenomen, zodat vele importen van rep
tielen en amfibieen door hun bescheiden 
omvang buiten deze statistieken zullen val
len. 
Ondanks de onmogelijkheid de dieren enigs
. zins nauwkeurig te kwantificeren, en on-
danks de gesignaleerde onvolkomenheden 
die aan de hier ondernomen poging tot 
kwalifikatie kleven, komt toch duidelijk 
naar voren dat bedreigde soorten reptielen 
en amfibieen regelmatig in Nederland wor
den ingevoerd en verhandeld. Van selecticf 
inkoopbeleid is bij de dierenhandel geen 
sprake, en er bestaat dan ook geen enkele 
garantie dat bedreigde soorten, waarvan tot 
nu toe geen importen werden geregistreerd, 
in de toekomst ook niet zullen worden in
gevoerd, nog afgezien van de mogelijkheid 
dat zij reeds werden ingevoerd maar niet 
konden worden geregistreerd. 

DE DIERENHANDELAREN 

Enige opmerkingen over de positie en de 
houding van dierenhandelaren zelf ten aan
zien van de bier behandelde materie zijn 
wei op hun plaats. Men kan handelaren in 
dieren grofweg verdelen in groothandelaren 
en doorverkopers. De groothandelaar im
porteert zelf, heeft lang niet altijd een win
kel voor verkoop aan particulieren en is in 
dat geval op geen enkele wijze verplicht tot 
kennis van de verzorging van de door hem 
verhandelde dieren. Ook is voor de invoer 
van dieren geen enkele vergunning vereist, 
althans niet voor reptielen en amfibieen. 
(Met uitzondering, sinds 1 januari 1973, 
voor schildpadden.) 
De doorverkopers hebben wei een winkel, 
moeten in bet bezit zijn van een vestigings
vergunning, een middenstandsdiploma en 
een vakdiploma. Dat vakdiploma wordt 
door de beroepsvereniging DIBEVO uitge
reikt en is helaas, blijkens allerlei medede
lingen en ook waarnemingen, van nul en 
generlei waarde op bet punt van de ver
zorging van reptielen en amfibieen. Een 
dierenhandelaar te Amsterdam verzekerde 
mij dat hem tijdens bet aan de uitreiking 
van bet vakdiploma voorafgaande examen 
geen enkele vraag over reptielen of am
fibieen was gesteld, niet bij toeval, maar 
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omdat men niet op deze materie was inge
steld. De praktijk is dat de handelaar door 
schade en schande wijs moet worden. Wat 
dit voor de verhandelde dieren betekent 
kan men regelmatig in allerlei dierenwin
kels waamemen. De sterfte onder importen, 
vooral van kleinere dieren, kan aanzienlijk 
zijn. 

DIERENTUINEN 

In paragraaf 5 van de Memorie van Toe
lichting bij bet Ontwerp van Wet 'Bedreig
de diersoorten' staat onder meer: 
'Wat de dierentuinen aangaat, zal er in be
ginsel en met de nodige differentiatie naar 
gestreefd kunnen worden, dieren van be
dreigde soorten slechts toe te Iaten in tui
nen, die daaraan de nodige verzorging kun
nen geven en gunstige kansen bieden voor 
een voortplanting in gevangenschap.' 

In 197~ verschenen twee publikaties (J. 
P e r r y, D. D. B rid g w a t e r & D. L. 
Ho r s e m e n; D. D. B r i d g w ate r) over 
bedreigde zoogdieren en vogels in dieren
tuinen, die gerechte twijfel zaaien aan de 
opvatting dat de tegenwoordige dierentuinen 
de plaatsen zouden zijn waar bedreigde 
so011en dienen te worden ondergebracht. 
Over voortplanting van reptielen en amfi
bieen (aile gehouden soorten) in dierentui
nen is bet oordeel uiterst negatief. Van 
1962 tot 1972 werden er in dierentuinen 
162 van de 291 Red Data Book zoogdier
soorten gehouden. In 1972 kon men van 
slechts 7 soorten daarvan zeggen dat deze 
door aantal en voortplanting in gevangen
schap veiliger waren ('reasonably secure'). 
Het onderzoek naar vogels geschiedde over 
de jaren 1964 tot 1970. Van de 340 be
dreigde soorten werden er in die periode "62 
in dierentuinen gehouden, en daarvan wa
ren er, in 1972, 9 redelijk veilig. Bij de 
vogels werden de meeste successen dan nog 
geboekt in gespecialiseerde tuinen, zoals in 
bet Engelse Slimbridge. 
Alhoewel er inmiddels enige kritiek op de 
genoemde cijfers is gekomen (V a n B e m -
me I, 1973) ziet het er naar uit dat voor 
bedreigde reptielen en amfibieen de huidige 
dierentuinen in het algemeen niet de aange
wezen plaatsen zijn. Enige ideeen over die-
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rentuinen kan men vinden in een eerder 
artikel (Bergman s, 1973). 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

1. Er bestaat in Nederland een aanzien
lijke invoer van en een bloeiende handel in 
reptielen en amfibieen, waarvan de precieze 
omvang zich aan elke waarneming ontrekt. 

2. Het staat vast dat als bedreigd te be
schouwen soorten en ondersoorten reptielen 
en amfibieen regelmatig in Nederland wor
den ingevoerd ·en verhandeld. Van 1965 tot 
1972 werden 280 tot 337 aanbiedingen van 
zulke soorten geregistreerd. (Een aanbie
ding omvat enkele tot zeer vele individuen.) 

3. De Nederlandse dierenhandel dient te 
worden beschouwd als een reele (mede)be
dreiging van een aantal, en als een poten
tiele (mede)bedreiging van aile bedreigde 
soorten en ondersoorten reptielen en am
fibieen. 

4. Het laat zich niet aanzien dat de Neder
landse dierenhandel in zijn geheel bereid of 
in staat is vrijwillig af te zien van de invoer 
van en de handel in bedreigde soorten en 
ondersoorten reptielen en amfibieen. 

5. De spoedige uitvaardiging van een wet
telijk verbod op de invoer van en de handel 
in bedreigde soorten en ondersoorten rep
tielen en amfibieen in Nederland (Wet 'Be
dreigde diersoorten') is van groot belang 
voor het voortbestaan van de betroffen 
diersoorten. 

6. Als bedreigde soorten en ondersoorten 
reptielen en amfibieen, op te nemen binnen 
bet raam van de Wet 'Bedreigde diersoor
ten' wordt in overweging gegeven, ten min
ste de 44 soorten en ondersoorten waarvan 
invoer in de periode 1965 tot 1972 werd 
geregistreerd, als zodanig te beschouwen. 
Ben uitbreiding van de lijst met de andere 
Red Data Book soorten en ondersoorten 
lijkt, als preventieve maatregel, zeer ge
wenst. 

7. Ben studie van de mogelijkheid voor de 
Nederlandse overheid om beschermende 



maatregelen die in andere Ianden ten aan
zien van de daar inheemse flora en fauna 
gelden, te eerbiedigen door indien nodig de 
invoer van en de handel in beschermde 
elementen in Nederland bij de wet te ver
bieden, verdient ernstige overweging. 

8. Het toezicht op de naleving van een 
wettelijk verbod op de invoer van en de 
handel in bepaalde (bedreigde) diersoorten 
zou dienen te geschieden door een regel
matige en deskundige controle van de voor
raden bij dierenhandelaars door daartoe 
van overheidswege aangewezen inspec
teurs. 
Bij het bestuur van de Nederlandse Ver
emgmg voor Herpetologie en Terrarium
kunde leeft de gedachte dat mogelijk uit de 
gelederen van deze vereniging een onbe
zoldigde inspectie van handelaars in rep
tielen en amfibieen zou kunnen worden ge
recruteerd. 

9. Een strikt gehanteerd stelsel van een 
gelimiteerd aantal persoonlijke vergunnin
gen voor de invoer van en de handel in 
dieren in Nederland zou nodig zijn om de 
onder 8 voorgestelde inspectie naar beho
ren te kunn'.!n uitoefenen. 

10. Een vergunning voor de invoer van 
en de handel in dieren in Nederland zou 
moeten worden gekoppeld aan de verplich
ting voor de houders van zulke vergunnin
gen zich te onderwerpen aan een door on
afhankelijke deskundigen af te nemen 
examen over de kennis van de te verhande-

len diersoorten en hun verzorging. 

SUMMARY 

A registration of offers of endangered 
species of amphibians and reptiles by Dutch 
animal dealers in the period 1965-1972 is 
published. 
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