
35e jaargang no. 5 februari 1977 

lacerta 

Foto : Rljksmuseum Natuurl ijke Histor ie. leiden. 

nederlandse vereniging voor herpetologie en terrariumkunde 



Lacerta. 35, nr. 5, pp. 61-76, februarl 1977 Lacerta 35, nr. 5, pp. 61-76, February 1977 

lacerta 
,Lacerta' Is het maandblad van de Nederlandse 
Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. 
Het heeft ruim 1400 abonne's, waarvan ongeveer 100 
in het bultenland. Het grootste deel van de lezers is 
amateur op herpetologisch gebied. 
In principe komen aile soorten artikelen over amfi
bieen en reptielen voor opname in aanmerking. De 
voorkeur gaat uit naar stukken over hun ecologie en 
ethologie (leefomgeving en gedrag) in de natuur en 
in gevangenschap. Bijzondere belangstelling bestaat 
er voor artlkelen over de voortplanting van amfibieen 
en reptlelen in het terrarium. 
De auteurs noch de fotografen ontvangen een hono
rarium, evenmin als de redactie en de andere mede
werkers. Blad en vereniging maken geen winst. 

Abonnement. Het lidmaatschap van de vereniging 
houdt een abonnement in. Zowel de jaargang als het 
verenlglngsjaar lopen van oktober tot en met septem
ber daar op volgend. De contributle bedraagt 1 33,
per jaar; voor hen die op 1 oktober nog geen 18 jaar 
zijn en voor studerenden 1 22,-. 
Opgave of opzegging van lidmaatschap te richten 
aan de ledenadministratie, zie beneden. 

Redactle 

'Lacerta• is a monthl)l publication of the 'Nederlandse 
Vereniging voor Hllrpetologie en Terrariumkunde' 
(Dutch Society for Herpetology). It has over 1400 sub
scribers, of whom about 100 are abroad. Most of its 
readers are amateurs in the field of herpetology. 
All kinds of articles on amphibians and reptiles 
may be published. There is a preference for papers 
on their ecology and ethology. Taxonomic and sys
tematic problems can be discussed, but Lacerta is not 
a journal for original publications on these subjects. 
There is a special interest for articles on the reproduc
tion of amphibians and reptiles in the terrarium. 
The society, as well as this journal, are non-profit 
malting. No payment is made to the authors or other 
contributors. 

Subscription. Membership of the Society includes a 
subscription and runs from October 1st to September 
30th. Rates: D. fl. 33,- per annum. U.S. $ 15.00 outside 
Europe. With institutions publishing a magazine 
devoted partly or completely to herpetology an 
exchange of subscriptions is possible. 
All correspondence about subscriptions, please, to 
the membership administration, see below. 

Editors 
H. M. VAN MEEUWEN, Adres: ROODBORSTSTRAAT 63, LEIDERDORP, TEL. (071) 89 18 67. 

G. M. M. FOEKEMA 
M. SPARREBOOM 

C. S. GOUDA, Grafische verzorging 

Ledenadmlnlstratle Membership administration 
A. B. VAN WOERKOM, WATERWEG 14, DE BILT 

Opgave van lidmaatschap, opzegging en adreswlj- Notification of membership, of termination thereof 
ziging schrlftelljk aan de ledenadmlnlstratie. Telefo- and of change of address to be sent to the mem-
nlsch kan men om een informatlefolder en een aan- bership administration. 
meldingsformuller vragen. Tel. (030) 53 15 51 (overdag). 

Secretarlilat Secretary 
0. H. BLAAUW, BILTSTRAAT 146, UTRECHT. 

Correspondentie voor het bestuur van de vereniging 
te richten .aan de secretaris 

Correspondence to the board of the society to be 
sent to the secretary. 

Pennlngmeester Treasurer 
J. H. M CORNELISSEN, GRAAF HENDRIK 111-LAAN 127, BREDA. 

Betaling van de contributie aan de penningmeester Payment of subscription through the Dutch postal 
door starting op postgiro nummer 429349. clearance service nr. 429349, cheque or money-order. 

lnllchtlngendlenst Information service 
N. R. REIJST, KASTEEL ERENSTEINSTRAAT 29, MAASTRICHT. TEL. (043) 2 07 67. 

Beantwoordt voor zover mogelljk vragen op het ge- Request for extra numbers or back numbers to be 
bled van het terrariumhouden; verschaft desgewenst made to this service. Price per specimen for not-
de nog beschikbare uitgaven van de literatuurdienst, members of the society: Hfl. 4,-. 
en Ievert eventueel nog voorradlge oude nummers of 
jaargangen van dlt blad. Voor niet-leden is de prijs 
per los nummer Hfl. 4,-. Aile verzoeken om inlich-
tingen moeten vergezeld gaan van een antwoord-
postzegel. 

Mededellngenblad. E. F. Elzenga, Dannenberg 15, 
Bunde (L.). Annonces voor de rubrieken 'vraag en 
aanbod' en 'kweekresultaten' en mededelingen over 
activiteiten van de werkgroepen moeten naar dit 
adres worden gezonden. De kopij voor elk nummer 
dient uiterlijk de 20ste van de voorafgaande maand 
ontvangen te zijn. 

Werkgroepen (secretariaten). Alkmaar: J. Dorhout, 
Werkendelslaan 86, Heiloo, tel. (072) 32732. Amsterdam: 
C. J. Winkelman, Malvastr. 33, A'dam, tel. (020) 272563. 
FJndhoven: R. Doreleyers, J. Cartsensweg 79 Gel
cfrop. ·s-Gravenhage: H. Overmeer, Van Aerssenstraat 
200, (;len Haag, tel. (070) 55 62 26. Lelden: A. K. Donne
man, Scholtenstraat 41, Leiden, tel. (071) 13 46 91. Lim
burg: E. F. Elzenga, Dannenberg 15, Bunde (L), tel. 
(04461) 17 26. Noorden: W. Getreuer, Oosterboerweg 4c, 
Meppel, tel. (05520) 5 49 60. Nljmegen: H. L. W. Hesse
ling, Zwaneveld 21-27, Nijmegen. Rotterdam: A. op den 
Brouw, De Genestetstraat 5, Ridderkerk, tel. (01804) 
2 22 92. Twente: M.A. M. Evertzen, Heutinkstraat 220, 

62 

Enschede, tel. (053) 89 45 29 (overdag). Utrecht: H. 
Fokkens, Waterweg 189, De Bill, teL (030) 76 02 17. 
Zeeland: en West-Brabant: P. v. Lierop, Weilustlaan 
124, Breda. Kontaktpersoon van de Zaanstreek: C. 
Evertse, Dr. Boekenoogstraat 31, Krommenie, tel. (075) 
8 60 22. 

Dlensten. Blbllotheek: Bibliotheek van de Diergenees
kundige Faculteit, Biltstraat 172, Utrecht. Tel. (030) 
71 55 44. Herpetogeograflsche Dienst: W. Bergmans, 
Egelantiersgracht 31-11, Amsterdam. Llteratuurdlenst: 
N. R. Reijst, Kasteel Erensteinstraat 29, Maastricht, 
Tel. (043) 2 Q7 67. 

Vertegenwoordlger voor Belgle. 
J. v. Pelt, De Romboutweg 79, Brasschaet. 
Tel.: (03) 51 67 15: postcheck no. 8858.13 

Vertegenwoordlger voor Suriname:: J. M. Moonen, 
David Simonstraat 305, Paramaribo. 



De Marokkaanse parelhagedis, 
Lacerta lepida pater} in het terrarium 

B. l a n g e r w e r I 
Benedcnkerkstraat 36a. Waspik 

lngezonden oktober 1975 
lnhoudsoverzic ht : lnleiding - v66rkomen - het uiterlij k 
- het terrarium - de voortplanting - summary - llter3-
tuur. 

IN LE IDING 

Enkcle doo r mij in 197 1 uit Marokko mee
genomen parelhagcdissen Lacerw lepida pa
ter L a t a s I e, bleken hc t in mijn terraria 
zo goed te doen, da t er e ie re n gelegd wer
den. Hc t heeft enkcle jaren geduurd, voor 
het Iukic o m de c iercn ook te Iaten uitko
men. lk meen hiervoor ec n methode gc
vondcn tc hcbben, die ook voor andcrcn 
bruikbaar is. 

VOORKOM EN 

In tegenstdl ing tot de nominaatvorm, die in 
Europa van noordwest- ltalic, via zuid
Fran krijk op het helc lberisch schiereiland 
voorko mt , leeft Lacerta lepida fUll er in 
Noord A frika, in het noordclijk decl va n 
Marokko, Algerije en Tunesic. 

Zclf hcb ik ze veelvuldig gezien in de o m
geving va n Fez en in de midden-A tlas I k 
tro f zc daa r bijna uits luitend vlakbij rivic ren , 
licfst direk t langs de ocvc rs, waar zc z ich 
schuil hicldcn tusscn de grotc bossagcs van 
de o leander. Zc leefden daar samen met 
de atlasagame, A ganw bibm nii. lk vond 
ze ook wei in ogenschijnlijk droge, dorre 
terreine n, waar de algerijnse zandlopc r, 
Pm mmodromu.1· a/gint.1·, en de bcrberskink, 
Eumeces sclm eideri a/geriensis, vee! voor
kwamcn. Maar h ier leefden ze dan ook ai
leen in de diepe vochtige groeven van 
stroo mpjcs. De popula tiedichtheid was erg 
g root : na elke paar meter wandcle n een ex
e m.Piaar. 

H ET U ITE RLIJK 

De hagcdisscn uit Afrika zijn wat kleincr 
dan de no minaatvorm. waarva n ze zic h o n
derschcidc n doorda t de no minaatvorm tien 
lengtcrijen vcntralia (buikschildcn) hceft , 
Lacerta I. pater s lcchts acht, waarvan de 

Fig. 1. Lacerta leplda pater. &. Foto : l an g e r w e r f. 
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twee buitenste klein. De mannetjes zijn 
zachtgroen met lengterijen blauwe vlekken 
op de flanken, ze hebben grotere koppen. 
De wijfjes zijn meer bruingroen met oog
vlckken. 

HET TERRARIUM 

De~e grate hagedissen dede n het uitstekend 
in-een a ls terrarium ingerichte serre met een 
oppcrvlak van 50 m~, late r ingekort tot 
30 m2. De serre was dicht begroeid met 
strui ken als oleander, yucca, banaan, suiker
riet, eucalyptus en dergelijke. Toeh bleef er 
een flink aantal zonnige plaatsen over. Jam
mer was, dat de dieren ook na jaren erg 
schuw bleven, zodat men ze moest besluipen 
om ze te zien. 
In de zomer ging het glas op het zuiden er
uit, zodat de dieren ook konden zonnen in 
direkt zonlicht. In de winter werd een on
onderbroken winterslaap gehouden van no
vember tot februa ri , waarbij de tcmperatuur 
varieerde van 7 tot l4°C. Hiertoe groeven 
de dieren zich in, in het zand, in holen van 
bijna een halve meter diepte met een ruimte 
op het eind. 
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Fig. 2. Een typisch biotoop van Lacerta leplda pater 
eo km ten ZO van Fez. Foto : L a n g e r w e r f. 

DE YOORTPLANTING 

In maan begon de paring en zelfs dan wa
ren de twce mannetjes die ik bij drie wijfje~ 
hield tamelijk verdraagzaam. De wijfjes leg
den in juni-juli-augustus om de drie weken 
een legsel van bijna altijd tien eitjes, zodat 
er per zomer door elk wijfje wei dertig tot 
veertig eieren werden afgezet. De mecste 
legsels, he laas niet a ile, kon ik wei terug
vinden omdat de hagedissen ze bijna altijd 
op dezelfde plaats begroeven, ongeveer 30 
em diep in een wat hoger liggende zandpar
tij. 
De inkubatic duurde lang, wei drie maan
den. Aanvankelijk lukte het niet de eieren 
dan uit te Ia ten komen. Als ik in een zomer 
honderd eieren had, blcek dat daarvan ne
gentig zich gocd ontwikkelden tot het eind, 
om dan te sterven vlak voor het uit i1et ei 
komen. De broedtempcratuur bedroeg, zoals 
bij mij gebruikelijk, 25- 30°C. Bij corres
pondent ic met o.a. reptielchouders in Israel 
bleek dit problccm ook daar bekend. In de 



Fig. 3. Lacerta leplda pater. Boven 9. onder 0. Foto : 
Langerwerf. 

overweging, dat een belangrijke faktor de 
voeding van het drachtige wijfje zou kunnen 
zijn, werd deze veranderd. 
Ik had haged issen gevoerd met allerlei in
sekten, bij gelegenheid jonge mussen en 
jonge ratten maar het hoofdbestanddeel van 

het menu werd gevormd door huisjesslak
ken, die op de plaatsen in Marokko waar ik 
mijn dieren vond, vee! voorkwamen. Ik had 
gehoord, dat drachtige wijfjes van deze soon 
zich vaak vergrijpen aan kleine hagedissen, 
en besloot de voeding met gewervelde die
ren belangrijk uit te breiden. Daartoe Jegde 
ik een rattenkweek aan, en voerde de laatste 
zomer regelmatig met nestjonge ratten. 
Voor het eerst sinds vier jaar is nu een vol
ledig legsel van 10 eieren uitgekomen, ter
wijl er nog verschillende Jegsels in de broed
bak liggen. 
Ik meen, dat hiermee de theorie, dat de 
voe<jing van het moederdier van het grootste 
belang is, veel steun heeft gekregen. 

SUMMARY 

Five Lacerta /epida pater (2,3) from Mo
rocco were kept in a terrarium with an 
exceptionally la rge surface (50m2, later 30 
m2). During summer direct sunlight was pro
vided. The animals came to reproduction, 
each female depositing about ten eggs three 
to four i imes per season. The eggs develo
ped well , but dit not hatch, unless the preg
nant females were fed on new-born rats 
instead of the hitherto offered menu of in
sekts, sna ils and occasionally small verte
brates. 
The incubat ion time of the eggs was 3 
months at a temperature of 25 - 30°C. 

Llleratuur: 

K I i n g e I h o II e r , Dr. W., 1957. Terrarienkunde, 
dr itter Teil: Echsen, Allred Kernen, Stuttgart. 

M e e u w e n, H. M. van, 1974. Een opmerkelijk drelg
gedrag van Lacerta leplda pater L a t a s t e. La
certa XXXII, 9-10, pp. 166-167. 

S 1 e m le r, 0 t h m a r, 1972. Herpetologische Be
obachtungen in Marokko XIV Die gegend von lmi
n-llri (Haul-Atlas) Aquaterra 9 (5), pp. 56-60. 
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Fig. 1. Opzetten van koppen van krokodillen waarvan 
de huld tot leer bewerkt Is. Samut Prakarn Crocodile 
Farm, Bangkok, Thailand. Foto naar een dia van 
H o o g moe d. 

De handel in reptielehuiden in Singapore 

M. S. H o o g m o e d 
Rijksmuseum van Natuurlljke Historie, 
Raamsteeg 2, Leiden. 

lngezonden: oktober 1976. 
lnhoudsoverzicht : inleiding - aanbod in Singapore -
krokodillenfarms - import van ruwe huiden in Singa
pore - export van huiden uit Singapore - conclusies 
over Singapore - algemene conclusies - summary -
literatuur. 

IN LEIDING 

In juni j.l. werd mij de gelegenheid gebo
den een reis naar Singapore en Bangkok te 
maken. Van deze gelegenheid werd gebruik 
gcmaakt om cnkclc aspcktcn van de dicren
handel en de handel in rcptielehuiden na
der te bestuderen. O.a. werd getraeht een 
beeld te krijgen van de werkwijze van de 
te.r plaatse opererende krokodillenfarms, en 
bovendien om inzicht te krijgen in aard en 
omvang van de handel in reptielehuiden 
en aanverwante artikelen. Op deze beide 
aspekten wil ik hier wat nader ingaan, de 
handel in levende reptielen en amfibieen 
wit ik hier buiten beschouwing Iaten. 
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AANBOD IN SINGAPORE 

Het eerste wat een in deze materie geinte
resseerde na aankomst te doen staat is de 
'gele gids' te pakken, die gelukkig zowel in 
Singapore als in Bangkok bestaat en in bei
de steden in het Engels gesteld is. Kijkt men 
in Singapore onder het woord ' Reptile', dan 
vindt men al snel massa's zaken die de ter
men ' reptile skin', ' repti le leather' of ' reptile 
shop' in hun naam hebben opgenomen. Bij 
het zien van een dergelijke lange lijst zinkt 
de moed je wei in de schoenen, tot je er met 
behulp van cen plattcgronc.l achtt:r kumt c.lat 
veel van deze zaken vlak bij elkaar liggen 
in bepaalde straten of 'shopping centre's. 
Uit een bezoek aan een aantal van deze za
ken bleek dat de volgende produkten ver
krijgbaar waren: opgezette exemplaren van 
de kamkrokodil (Crocodilus porosus) en 
van de onechte gaviaal (Tomistoma schleg
eli), in grootte varierend van pas uit het ei 
gekomen jongen tot excmplaren van onge
veer 2 m lang. Verder waren er vee! arti-



kelen gemaakt van de huiden van deze beide 
soorten te koop: handtassen, laarzen, atta
chekoffertjes, dames- (buikhuid) en heren
schoenen (rug- en nekhuid), broekriemen 
en portefeuilles. Daarnaast werden te koop 
aangeboden portefeuilles en damesschoenen 
van slange- (Python reticulatus) en hage
disseleer (Varan us salvator), terwijl ook 
portefeui lles gemaakt van de huid van de 
voorflippers van zeeschildpadden verkrijg
baar waren. Andere reptielen die in deze 
handel een rot spclen zijn opgczette karet
schildpadden ( Eretmochelys imbricata), op
gezette cobra's (Naja naja), al of niet in ge
vecht met een of meerdere (tot drie toe) 
mangoesten, geprepareerde koppen van Cai
man crocodilus waaraan sleutelhangers be
vestigd zijn, pootjes van jonge krokod ille
tjes of kaaimannetjes waaraan sleutelhan
gers zaten, geprepareerde complete jonge 
exemplaren van Chrysemys ornata cal/i
rostris, eveneens als sleutelhanger en opgc
rolde huiden van Varanus sa/vator, Python 
reticulatus, Naja naja en Acrochordus java-

nicus. Het merkwaardige hierbij is dat Cai
man crocodilus en Chrysemys ornata cal/i
rostris bcide soorten zijn die in noordelijk 
Zuid-Amerika voorkomen. 
Afnemers van al deze produkten zijn vnl. 
toeristen. 

KROKODILLENFARM 

Gezien de hoeveelheden van de aangeboden 
produkten wordt men zeer nieuwsgierig 
naar de farms waar de krokodillehuiden 
vandaan komen. Ik heb er in Singapore een 
tweetal bezocht, naar mij door collega's van 
de llniversiteit verzekerd werd de grootste. 
Het bleek a! snel dat het hier niet gaat om 
farms in de eigenlijke zin van het woord, 
waarbij ik me namelijk een instelling voor
stel waar het betrokken dier in commercieele 
hoeveelheden gekweekt wordt. Deze farms 

Fig . 2. Stallage met huiden van Python molurus bij 
Nederlandse importeur van reptielehuiden. 
Foto: H o o g m o e d. 
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zijn niets anders dan opfokstations. Men 
koopt in Indonesie jonge krokodilletjes die 
net uit het ei gekropen zijn en fokt die (met 
visafval en overtollige produktie van kippen 
farms) op tot de dieren een lengte van 1,5 
a 2,5 m bereikt hebben, over het algemeen 
na drie jaar. De dieren zijn dan rijp voor de 
slacht en de huid kan dan verwerkt worden 
tot grotere artikelen: tassen, Iaarzen etc. 
Reeds eerder gestorven dieren worden ver
werkt in portefeuilles en riemen. Het blijkt 
dat het merendeel (zo niet aile) in Singa
pore verwerkte krokodillehuiden ·afkomstig 
zijn uit de natuur, hetzij direkt, hetzij in
direkt langs de omweg van een zgn. 'farm'. 

Geheel anders liggen de zaken in Thailand. 
Ongeveer 30 km ten zuiden van Bangkok 
bevindt zich de Samut Prakarn Crocodile 
Farm. Volgens opgave van deze instelling 
heeft men daar momenteel 20.000 krokodil
len, behorend tot twee soorten nl. de kam
krokodil (Crocodilus porosus) en de Siamese 
krokodil (C. siarnensis). Het aantal viel na
tuurlijk niet te controleren, maar naar aan
leiding van wat ik gezien heb ben ik ge
neigd het aantal als reeel te beschouwen. 
Men heeft vier grote vijvcrs met in totaal 
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Fig . 3. Huld van Python retlculatus, handelsnaam 'dia
mantpython'. Foto: H o o g m o e d. 

1000 volwassen exemplaren die voor de 
kweek gebruikt worden. Rondom iedere vij
ver bevindt zich een rij betonnen hokken 
(zonder dak) waarin materiaal ligt waarvan 
de wijfjes hun nesten bouwen. Sinds 1970 
is het aantal per jaar geboren jongen gc
stegen van 3500 tot 4400 in 1975 (Associa
tion for the Conservation of Wildli fe in 
Thailand, 1975). De jongen worden in leef
tijdsgroepen opgefokt tot ze een lengte van 
1,5 a 2 m bereikt hebben. Ze zijn dan on
geveer dric jaar oud en geschikt voor de 
slacht. Zestig procent van de huiden wordt 
in Thailand bewerkt en verkocht, 40 pro
cent wordt gezouten en uitgevoerd. Het leer 
wordt verwerkt tot dezelfde produkten als 
in Singapore, het vlees wordt op de plaat
selijke markt verkocht. Het is duidelijk dat 
deze krokodillenfarm een farm in de ware 
zin van het woord is en geheel 'self-suppor
ting' is, m.a.w. geen aanslag pleegt op na
tuurlijke populaties. Tegen het gebruik van 
krokodillehuiden afkomstig uit deze farm 
kan, althans uit het gezichtspunt van na
tuurbescherming, mijns inziens geen enkel 
bezwaar bestaan. 



IMPORT VAN RUWE HUIDEN IN 
SINGAPORE 

In Singapore was het tevens mogelijk ge
gevens te achterhalen over import en ex
port van reptie1ehuiden. Op het Depart
ment of Trade, Statistics Department , kon
den de gegevens bctrekking hebbend op de 
jaren 1971 tot en met 1975 en het eerste 
kwartaa1 van 1976 verzameld worden. 

Uit de c ij fe rs bl ijkt dat qua gewicht en qua 
waarde de invoer van onbewerktc kroko
dillehuiden hct belangrijkste was en voor
name1ijk plaats vond uit Papua New G ui
nea. Yanaf 197 1 verloor Australie zijn p1aats 
a1s be1angrijkste 1everancier van onbewerkte 
krokodi llehuidcn, aan Papua New Guinea. 
Het is helemaal niet zeker of het inderdaad 
een afname van het aantal uit P.N.G. af
komstige huiden betreft, 6f dat dit een ad
ministratieve aangelegenheid is waarbij de 
huiden uit Nieuw Guinea vroeger via Au
stra1ie naar Singapore geexporteerd werden 

Tabel I. Grootste leveranciers aan Singapore van 
onbewerkte krokodillehuiden , in °/o van de totale 
import van dit artikel {211.901). De eerste kolom on
der ieder land geeft aan het percentage van de hoe
veelheid, de tweede kolom dat van de waarde. 

Papua New G uinea Australie 

1976 79,95 65,44 
1975 65,34 57,00 
1974 85,22 86,59 
1973 83,55 81,23 3,63 3,09 
1972 62,41 52,42 25,13 33,90 
1971 16,38 26,68 49,45 43,76 

Fig. 4. Huid van Acrochordus javanlcus, handelsnaam 
'karong'. Foto naar een dia van H o o g mo e d. 

en pas sinds 1972 rechtstreeks. Deze 1aatste 
mogclijkhcid 1ijkt eehter niet zo waarschijn
lijk, doorda t in 1971, 1972 en 1973 Austra
lie en Papua New Guinea beidcn op de lijst 
voorkomcn. Hoc dan ook, het is duidelijk 
dat het grootste dee! van de import van 
krokodillehuiden afkomstig is van Nieuw 
Guinea en naaste omgeving, (evencens be
vestigd door mondel inge mcdcdcling van 
dr. A I f r c d van de Port of Singapore 
Authority) tcrwijl een sinds 1972 langzaam 
stijgend aantal uit Noord Borneo komt. Ook 
huiden uit Zuid-Amerika worden gerege1d 
ingevocrd, alhoewe1 in tamclijk klein aantal. 
De import van onbewerkte slange- en ha
gcdissehuidcn is zowel qua gewicht als qua 
waarde belangrijk minder en bedraagt ruw
weg 1 0% ( ± 5) van de invoer van kroko
dillehuiden. Verrcweg de grootste leveran
cier van onbewerkte hagedissehuiden is Thai
land, tcrwij l van het vasteland van Male isie 
en uit de op Borneo ge1egen de1en van dit 

l argest suppliers to Singapore of undressed croco
dileskins in °/o of the total import of th is item 
{211,901). The first column under each country indi
cates the percentage of the quantity, the second one 
that of the value. 

Sabah +Serawak U.S.A. Columbia 

6,21 4,99 5,43 13,38 
5,53 3,35 17,72 26,88 
4,86 2,60 1,05 0,62 5,73 6,78 
3,79 2,20 0,98 2,85 3,46 7,23 
4,45 2,83 1,21 1 '13 3,12 6,15 
9, 19 6,57 0,60 0,50 1,71 2,62 
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land regelmatig kleine hoeveelheden worden 
ge"importeerd Slangehuiden zijn volgens de
ze statistieken vnl. afkomstig uit Achter-In
die en Malakka (Thailand, Combodja, Viet
nam c::n Maleisie) , maar gedurende het le 
kwartaal van 1976 kwamcn ze vnl. uit com
mlfnistisch China en Japan. 
Ook gelooide huiden worden in Singapore 
ingevoerd, voor het allcrgrootste gedeelte 
uit Colombia, maar wat bet reft gelooide ha
gedissehuiden neemt Japan een belangrijke 
tweede plaats in. 

Tabel II. Export van Singapore naar Nederland van 
onbewerkte slangehuiden. De kolommen geven van 
links naar rechts aan : jaar. art ikelnummer, gewlcht, 

Ofo van het totale exportgewicht, waarde in Singapore 
S, Ofo van de totale exportwaarde, gewicht van de 
domestic export, waarde van de domestic export in 
Singapore $. 

Fig . 5. Huid van Varanus salvator, handelsnaam 
' ringleguaan·. Foto: H o o g m o e d. 

DE EXPORT VAN HUIDEN UIT 
SINGAPORE 

Onbewerkte krokodi llchuiden worden voor
namelijk (60-70% ) uitgevoerd naar Frank
rijk/ Monaco (die in de jaaroverzichten als 
een land worden beschouwd). Japan en Ita
lie/San Marino nemcn afwisselend de 2e en 
3e plaats in met I 0-20% van de export. 
lncidentcel gaan zendingen naar Hongkong, 
Engeland, West-Duitsland, Thailand, Cana
da, Bclgie/ Luxemburg en Taiwan. 

Hagedissehuiden worden prakt isch aileen 
door Japan (95-99% ) afgenomen, een vaste 
afncmer van klcine hoeveelheden (1-2% ) is 
Hongkong, terwijl het restant naar een zes
ta l andere Ianden gaat. Slangehuiden gaan 
op het ogenblik ook weer grotendeels naar 
Japan; nadat er van 1971-1974 een afname 
van de export naar dat land plaats vond is 
de export in 1975 en 1976 weer aanzienlijk 
gestegen. Andere belangrijke afnemers zijn 
ook hier weer Frankrijk/ Monaco en ltalie/ 
San Marino. Ecn zcstal andere Ianden (Ne
derland, Hongkong, Engeland, Spanje, 
West-Duitsland, Ta iwan) nemen regelmatig 
kleinere hoeveelheden af. Wat betreft Ne
derland kan het cijfermateriaal worden gc
rangschikt als in tabel II. 
Bij het bekijken van deze Label dient men 
in aanmerking te nemen dat de cij fe~s 
voor 1976 slechts betrekking hebben op 
het eerste kwartaal van dat jaar. Er blijkt 
uit dat het tota le gewicht aan slangehuiden 
dat door Nederland ge'importeerd wordt 
sinds 1971 is toegenomen, qua percentage 
is er ook een Iichte stijging van 2 naar 3% 
geweest over de periode 1971-1975. In 1976 

Export from Singapore to the Netherlands of un
dressed snake skins. Coulumns indicate from left to 
right : year, item number, wei~ht, Ofo of totaal export
weight, value in Singapore $, to of total export value, 
weight of domestic export, value of domestic export 
in Singapore $. 

1976 211903 I 159 9.60 81886 7.68 696 28 000 
1975 211903 1 548 3.07 75 014 1.90 1 194 42 200 
1974 211903 1 953 3.03 101470 2.00 
1973 211903 618 2.32 32 000 1.98 
1972 211 903 104 0.60 7 800 0.70 
1971 211903 354 2.25 30 000 2.67 
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FiQ . 6. Vitrine met artikelen van hagedissen - (Vera
nus salvator) (tasje op bovenste pl ank) en slangen
leer (Python retlculatus) (rest). Tan Moh Hong Rep
tile Skin, Singapore. Foto naar een dia van H o o g
m o e d. 

springt hct aandeel van Nederland in de 
export van dit artikcl uit Singapore incens 
omhoog tot 9,6%, maar d it kan ecn ver
tekend beeld z ijn, bv. doordat het mogclij k 
is dat de export naar Nederland over het 
gehele jaar niet gelijk is, maar vnl. in hct 
ecrste kwartaal plaats vindt 

Bewerkte "slangc-, krokodillc- en alliga
torhuiden" worden in hoofdzaak uitgcvocrd 
naar Hongkong en Thai land, tcrwijl de rol 
van Australie in deze handel de laatstc paar 
jaar toenccmt. In de pcriode waarovcr mij 
gcgevens ter beschi kking s taan werd aileen 
in 1972 een gcringe hoevcclhcid naar Ne
derland gecxporteerd. Bcwcrkte hagcdissc
huiden gingcn tussen 197 I en 1976 in 
hoofdzaak naar Japan en Hong Kong. 

CONCLUS IES OYER SINGAPO RE 

Bekijken we de totalc im- en export van 
Singapo re dan vall vooral bij de onbewcrkte 
huiden op da t e I k jaar de uitvocr vee! 
groter is dan de invocr. Bij de krokodille
huiden is de export I ,5 tot 3,5 maal zo 
groot a ls de import; bij hagedisschuidcn 
is hij 5 tot 8 maal zo groot en bij slange
huiden 4 tot 16 maal (laa tste 3 jaar 13 tot 

16, ccrste 3 jaar 4 tot 8 maal) zo groot. Ge
durcndc 1975 en 1976 wcrd naast de totale 
export ook de zgn. 'domestic export' ver
meld, zijnde da t dcel van de export dat af
komstig is uit Singapore zelf. T rckken we 
die hocveelhe id af van de totalc export dan 
vcroorzaakt dat gccn vcrandcringcn in de 
ordc van grootte van de hierboven genocm
de fakto rcn . He t verschil tussen im- en ex
port kan dan op verschillende manieren 
verklaard worden. We kunnen er van uit
gaan dat de export vcroorzaakt wordt door
dat mate riaal dat in voorgaandc ja rcn ge·im
porteerd werd pas in volgende kalender
jaren wordt uitgevocrd. Da t kan een paar 
keer voorkomen, maar niet 6 jaar achter 
clkaar en in de hoeveelheden als aangege
ven. Naar mijn mening blij ft de grotere ex
port aileen maar tc verkla ren door smokkel. 
l k word in die mening gesterkt door mede
deli ngen van leerhandelaren die me hun 
voorraden slangchuiden (allemaal Py thon 
retic11lat11S) Iieten zien en vertelden dat al
les uit lndonesie afkomstig was en dat ze 
de huidcn daar altijd a l vandaan hadden 
ontvangen. Nu is het merkwaardige dat in 
de Singapore Externa l Trade Sta tistics Indo
ncsie n e r g e n s genoemd wordt a ls land 
van herkomst van een van de onderzochte 
artikelen. Voigt de conclusie dat het grootste 
dec! van de door Singapore geexporteerde 
rept iclehuiden illcgaal in . Singapore is in
gevocrd, en tevens illegaal uit het land van 
herkomst is uitgevoerd. Een dergelijke con-
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clusie komt ook weer overeen met ervarin
gen op het gebied van de handel in levende 
dieren, waarbij allcen de invoer van be
paalde soorten vcrboden is (en strafbaar 
gcsteld), maar waarbij er, zodra de dieren 
in Singapore zijn, hoc dan ook niets meer 
aan va lt tc <.l ocn, zodat ze legaal gecxpor
teerd kunncn worden. 

Het enige lichtpunt in dit vcrhaal is dat de 
totale omvang van de handel in onbewerkte 
repticlehuidcn langzaam aan hct afnemen 
is, na in 1973 (hagedisse- en krokodille-

. huiden) , rcspecticvelijk 1974 (slangehui
den) ecn hoogtepunt bereikt te hebben. Oat 
geldt zowcl voor de invoer a ls voor de uit
vocr. Jammer gcnoeg blijkt uit de verzamel
dc cijfers niet of deze ach teruitgang te dan
ken is aan cen vcrmindering van de belang
stelling voor dit product van de zijde van 
het publick 6f dat bet teruglopen een gevO'lg 
is van achteruitgang van de natuurlijke po
pulaties waarvan het materiaa l afkomstig 
was. Een ander bezwaar dat aan deze cijfers 
kleeft is dat de omvang van de handel wordt 
uitgedrukt in ki logrammen. Het is mij niet 

Fig . 7. Riemen van krokodilleleer en opgezette zee· 
schildpadden op het vliegveld van Singapore. Foto 
naar een dia van H o o g m o e d. 

72 

mogelijk deze getallen om te rekenen in 
aanta llen dieren, aangezien het gewicht van 
een reptielehuid ui teraard afhankelijk is 
van de lengte (leeftijd van het dier, soort) 
en de wijze waarop hij geprepareerd is, ter
wijl mij bovendien gegevens ontbreken hoc 
lengte en gewicht z ich tot elkaar verhouden. 
De vcrkregen cijfers geven dus alleen maar 
een indicatie (waarschijnlijk een ruwe) over 
wat er met de populaties gebeurt. Jk dacht 
echter dat op grond van het beschikbare 
cijfermatcriaal de bovenstaandc (voorzich
tige) conclusies gerechtvaardigd zijn . 

ALGEMENE CONCLUSIES 

Het is te hopen dat met hct in werking trc
den van de Washington Conventie deze on
gebrcidclde handel in reptielehuiden in ac
ccptabele banen geleid kan worden. Singa
pore is slechts een van de vele plaatsen van 
waaruit export van reptielehuiden plaats 
vindt. Ook uit India, Thailand, Dubai, Bra
zilie, Nigeria en zelfs Nederland (om maar 
enkele Ianden te noemen), worden derge
lijke huiden geexporteerd in ongelofelijke 
hoeveelheden. B u r t o n (1976) schat bij
voorbeeld dat de 17.000 kg reptielehuiden 
die in 1975 uit India in Engeland werden 
gelmporteerd 1. 700.000 dieren vertegen
woordigen. Deze schatting lijkt mij aan de 
hoge kant, maar zelfs als we veronderstellen 
dat het om een miljoen exemplaren gaat, dan 
nog zijn het schrikbarende aanta llen. Oe 
Ianden die reptielehuiden exporteren be
ginnen zelf ook in te zien dat het op deze 
wijze niet zo erg lang meer door kan gaan. 
In India bestond al geruime tijd een export
quotum voor 'whipsnakes' (Ptyas mucosus) 
die alleen vanuit Madras en Calcutta in be
paalde, bepcrkte, aantallen verscheept moch
ten worden. Deze rcgeling werd echter op 
grote schaal ontdoken door smokkel naar 
Dubai. Sinds 22 december 1975 heeft India 
een ·volledig exportverbod (Export Trade 
Notice No. 203/75) ingevocrd voor aile 
slangen, dood of levend. H!!t is te hopen dat 
het toczicht op de naleving van deze nieuwe 
maa tregel beter werkt dan dat op de oude 
rcgeling. Overigens doct het probleem van 
smokkel uit het land van herkomst naar een 
buurland waar geen beperkende bepalingen 
zijn en vanwaar legale export zonder pro
blemen mogelijk is, z ich overal voor. Om 



nog een ander voorbeeld tc geven, huiden 
van Boa constrictor (in de handel bekend 
als ,jiboya' ) worden vanuit Brazilie naar 
Suriname gesmokkeld en vandaar legaa l ge
exporteerd naar verschillende Ianden o.a. 
Engcland en Nederland. Zolang er geen dui
dclijke internationale afsprakcn op dit ge
bicd gemaakt zijn, zal deze handel, naar ik 
vrees, welig blijven tie ren. Pas wanneer aile 
betrokken Ianden een lijn trekken zal het 
mogel ijk zijn deze in eerste instantie illegale 
en in een later stadium zelfs legale handel 
(illegale smokkel naar land zonder beper
kende bepalingen, vervolgens legale export 
naar een legale import in cen dcrde land) 
aan banden te leggen en te trachten over te 
gaan tot een beperktc, maar 'verantwoorde 
oogst' in de Ianden van hcrkomst , zodat er 
toch tegemoet kan worden gekomen aan de, 
naar mijn mening onbegrijpelijke, modevraag 
naar dcze huiden . De beste oplossing zou na
tuurlijk zijn om een aantal soortcn reptielen 
(vooral slangen en hagedissen) spcciaal voor 
hun huiden te kweken, dus iets dergelijks 
a ls op hct ogenblik a! met enkele soorten 
krokodillen gebeurl. 

.I 

Fig. 8. ·Tassen van krokodilleleer. Vliegveld Singa
pore. Foto naar een dia van H o o g m o e d. 

SUMMARY 

Data on crocodilefarms in Singapore and 
Bangkok were gathered during a three week 
journey to these cities in June 1976. It tur
ned out that the Singapore crocodilefarms 
buy recently ha tched crocodiles (Crocodi/us 
porosus, Tomistoma schlegeli) in Indonesia. 
and feed them on fish and chickens till they 
reach a length of 1.5 - 2 m (at an age of 
3 years). They are then slaughtered for their 
skin. The Samut Prakarn Crocodile Farm, 
30 km south of Bangkok harbours about 
20,000 specimens of C. porosus and C.sia
men.~is. There is a breeding stock of about 
1,000 specimens, which yielded 4,400 hatch
lings in 1975. Here also the crocodiles are 
raised till an age of three years and then 
slaughtered for their skin and meat. The 
c rocodileskins a re processed to leather and 
are then manufactured into articles such as 
cases, bags, wallets, belts and shoes. Also, 
complete specimens are stuffed. In Singa
pore the repti leleather business is a big 
one and it is possible to obtain there shoes 
and wallets of python (Python re ticulatus) 
and moriitorskin (Varanus salvator). Also 
wallets made of the skin of the fore-flippers 
of seaturtles, stu.ffed cobra's (Naja naja) 
fighting with one or several mongoose, key
bearers made of the heads of small Caiman 
crocodilus or of complete juvenile speci
mens of Chrysem ys ornata callirostris (both 
from South America) and prepared skins 
of Varanus salvator, Py thon reticula/lis, Na
ja naja, and Acrochordus javanicus were 
for sale. 

In Singapore data o n import and export of 
reptileskins in the period 1971-1976 (fi rst 
quarter only) could be obtained at the De
partment of Trade, Statitics Department. 
Some of these data are presented in tables 
1-111. From these tables severa l things be
come clear: 
1. Crocodile skin is the most important im
port item in this category, an increasing 
number of them coming from Papua New 
Guinea, which gradually replaced Australia 
since 1971. 
2. Most liza rd skins arc imported from Thai
land, snake skins from South East Conti
nental Asia (Thailand, Cambodja, Vietnam 
and Malaysia) . 
3. Crocodile skins arc exported mainly to 
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France (60-70%), to Italy and Japan (both 
10-20% ). Lizard skins are exported nearly 
exclusively to Japan (95-99% ). Snake skins 
also are mainly exported to Japan. 
4. To the Netherlands only snake skins are 
exported in relatively iow numbers (0.6-3%) 
(table 2). 
5. When comparing the total import and 
export of reptile skins of Singapore (table 
Ill) it is evident that during the period un
der investigation the export always was 
much higher than the import: crocodile skin 
1.5-3.5 times; li7.ards skins 5-8 times snake 
skins 4-16 times. The difference between 
import and export could be due to several 
factors, but the most likely one is that most 
of the reptile skins exported from Singapore 
quite legally, were imported illegally. Pro
bably quite large a proportion of these ille
gal skins were smuggled from Indonesia, a 
supposition substantiated by the fact that 
most Python reticulatus skins I saw, accor
ding to the importers came from Indonesia. 

Tabel Ill. Totale Import en export van reptielehuiden. 
Total Import and export of reptile skins. 

Import lolaal Singapore 

kg. s s 

Strangely, however, Indonesia n o w h e r e 
occurs in the Singapore External Trade Sta~ 
tistics as country of origin of reptile skins. 
6. Though from the data in tables I - Ill we 
get a rough idea of what is going on, it is 
difficult to translate these data into num
bers of individuals. Of course the weight of 
a skin is dependent on length (which de
pends on the species and the age of the in
dividual) and the way it is prepared. 
7. The total amount of trade in reptile skins 
in Singapore is slightly diminishing after 
having reached peaks in 1973 (lizard and 
crocodile skin) and 1974 (nake skin). Whe
ther .this decline is due to a diminished in
terest of the public in these articles or whe
ther it is due to a decline in the populations 
of the species providing this trade with the 
basic material, could not be established. 
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E>pt>rt lolaal Singapore do111C1lic 

ka. s s kg ss 
211901 crocodile •kin• undrn.\Cd 

1976 13 891 558 174 48085 2431030 I61XI 121700 
1975 32 327 17109611 bl1339 4 254 376 4304 354 412 
1974 40198 2 734 844 74 121 61831\113 
1973 81>971 4306163 1341>45 111745 067 
1972 1>1 735 I 744 253 123 493 1\81>4640 
1971 34111XJ I 050598 92 775 3 556(1(15 

21190:! Hurd ikin\ undrC\\Cd 

1976 I 27to 34 182 9802 741 112 
1975 s 519 113577 41 241 2 871 SIR 161 10(>37 
1974 4 733 848311 31 1111 2 237 536 
1973 5823 136013 4981>7 3 547 999 
1972 6 243 136988 41 U68 2 852 214 
1971 7 240 155050 35 278 2429490 

1119C.O ,n;ale 'Lin .. undrnscd 

1971> 796 389M9 121171 I US6to81 1196 28000 
1975 3bl19 125384 50379 ·' 940489 I 594 94200 
1974 3930 21>4975 1>4432 5 072 708 
1973 7581 291 532 26630 I 609 247 
1972 2 893 86395 17 3117 I lUSUS) 
1971 1917 87 315 15bb8 I 119697 

611991 \nalc. crocodile & aU1~ator ~Lifb •~nat 

1976 3 735 Wl2~t> 4039 13411110 30 4039 
1975 81111 922 138 157 17953 157 17953 
1974 HoiO 959443 3674 90$1146 
1973 7416 1998 294 
1'172 12 2fl3 958991 7 227 I 5191141 
1971 11361 1\112684 6-101 I 373 345 

611992 \nakc. crocodile&. all•~:ator )l.in1 «.!rcued 

1971> 429 62 83f> 
1975 2548 269184 3 958 M91995 3905 884725 
1974 6511 55 847 
197.1 94CJ (o8 761 
1972 494 26 975 48(> 27 599 
1971 350 20546 350 21 289 

f>ll994 other roptilo •lin leather dro"cd 

1'!71l 153 9683 47 4 558 
1975 204 27 272 708 1>4959 633 51959 
1974 
1973 
1'172 
1'171 
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De kweek van de tweede generatie 
Lacerta lepida pater 

B. L a n g e r w e r I 
Benedenkerkstraat 36a, Waspik 

lngezonden december t976 
De auteur gceft ecn kort verslag van de verdere lot
gevallen dcr jonge Lacerta leplda pater, waarvan h ij 
in een vorig art ikel de geboorte beschreef. 

Begin oktober 1975 waren dus de eerste 
Lacerta lepida pater jongen geboren, hun 
totale lengte bedroeg toen ongeveer 12 em. 
AI op I november waren deze jongen 15 em, 
op 2 1 februari 1976 waren ze uitgegroeid 
to t fl inke hagedissen van 23 em, steeds to
talc Iengie. Na de geboorte hcb ik de jonge 
parclhagcdisscn warm ovcrwinterd. Ze kre
gcn als voedscl vlicgen, kakkerlakken en 
spinnen. Toen in december Iichte verschijn
sclcn va n rachitis tc zie n waren begon ik 
ook vitamine 0 3 aquosum door het drink
water tc doen (s lechts e nkcle druppcls op 
-ccn liter) he tgeen de rachitis-vcrschijnsclcn 
sncl deed vcrdwijncn. Op 15 juni heb ik 

weer cnkc lc cxcmplarcn gcmetcn. Hun to
talc lcngtc bleck tocn ongcvccr 32 em tc 
zijn. Eind juli mocte n enkcle d icren a l ge
slachtsrijp zijn geworden want op 29 augus
tus vond ik in he t terrarium met cnkcle 
jonge parclhagcdisscn ccn lcgscl van 9 ei tjcs. 
De ci rcrcn za tcn aan clkaar op ccn cluster 
en waren zo klein da t ik aanvankelijk dacht 
dat ze van Lacerltl strigata warcn, die in 
hetzclfde terrarium leefde. Deze ';J eiercn, 
in matig vochtig zand van 25 - 30°C, uit
gebroed kwamen allcmaal uit tussen 17 en 
20 november. De jongen waren bij de ge
boorte I 0,4 em lang, dus kleiner dan hun 
ouders, toen deze gebore n werdcn ; mis
schien omdat de d ieren nog maar net ge
slachtsrijp gcworden waren. Geconcludcerd 
kan worden dat ecn winterslaap dus niet 

Fig . 1 Lacerta lep lda pater, pasgeboren jong. Foto: 
L a n g e r we r f . 
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perse noodzakelijk is voor de voortplanting 
van parelhagedissen. 
Op 2 september 1976 vond ik een legsel 
van 5 tamelijk grote eieren in een terrarium 
waarin o.a. Uromasryx acanthinurus leefde, 
zodat ik hoople weldra deze dieren ge
kweekt te hebbcn. Maar nee, het bleken 
eieren van een kruising van een mannetje 
van Lacerra lepida parer, die in oktober 1975 
geboren was en een wijfje van Lacerla le
pida /epida, die .in het najaar van 1974 ge
boren was. Uit deze eieren werden 28 ok
tober 1976 een en 6 november 1976 twee 
jongen geboren. Deze jongen maten zeker 
12 em en geleken het meest op jongen van 
Lacerra lepida lepida. Tevens zijn dit najaar 
een flink aantal jongen geboren van over
jarige Lacerla lepida lepida en Lacerra le
pida parer. Het grootbrengen van deze die
ren verloopt nu gemakkelijk met kakker
lakken, vliegen en vooral krekels. In de 
kweekterraria staan bakjes met beendermeel, 
waarvan de krekels in het terrarium voort
durend eten en zo op een si'9f'ele manier 
zorgen voor wat extra kalk en fosfor in het 
voedsel. In het drinkwater gaat telkens weer 
wat vit. 03. 
Hopelijk heb ik nu mijn kweekmethode zo
ver ontwikkeld dat ik binnen enkele jaren 
honderden parelhagedissen van beide onder
soorten kan kweken. 
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Fig. 2. Lacerta leplda leplda, pasgeboren jong. Foto: 
Lang erwer f. 

SUMMARY 

The F2 generation of Lacerra lepida parer 
was bred from parents under one year of 
age. The young thrived on a diet of small 
insects, some of wich were enrichened by 
feeding them one bone-meal. 

Fig. 3. Lacerta leplda pater, ultkomende eieren uit 
het in het artikel beschreven nest van negen eieren. 
Foto: L a n g e r w e r I. 


