
KrokodillenAnnemeke van Roeke en Mendelr  de long

populailler dan ooit:

dierentuin kunnen we deze díeren, die de dinosau-
riers nog hebben gekend, tegenwoordig ín een 'semi

natuurlijke omgevíng' aanschouwen. Niet minder
populair ziln krokodillen in de vorm van modieuze
producten als handtasies en schoenen.
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TeMil levende eaftq goed van elkoor re onde6.heiden zun in

kleur, potraon q detqeltjke is dot nroeilijk gewotden ols de hLi.ten

eenm@l zijn bewlkt qeèxpotreet.l en qeimpafteqd en opnieuw
ge*podeetd. Kleinle stu](jslluid wotdq aok vaak qqdgd nel

.tte van ondqe s@nen in een product toegepol Dn dll6 ntaakt
het tas 9 te rcntroleren waqt 4 behernl.le saoften uit het wild

zin getuuikl. Fola: Pelet B@zaitis

Op de zuid Attsikdanse en Centt.at Anetiraanse kaoimon, aainan (o@diltut,

\|otut het ne6t gejdagd nn olle ktokadila.hligen tn .le weretd ConmeKtete kako

dltt.nboetderjer en de ||ildja.ht gdan hand in hand ols het gaot an steeds vetdel

olbreiding vdn van de comnq.iele exploilolie van dit dipi De ptoducteprccessen

wotden look met zeet goedkope krochtq gedoan m nilipuveNuilen.le stolJen Dp

hunlen wanlen toms vetr1! wwetut in Azialis.he hnden en Eurapa en de prcí1uden

tegs woekeÍptizen over de wqeld verkathl.

Íokodillen zin bij diercntuinbezoekeE

nog í€€ds rdend populair \l@ger warcn in
genwoordigels. de kaaimannef en alligatoB,
zijn de leveÍancieÍs van 'krokodillenler. Oê
leÈMeÍke6 labÍicercn er modieuze en p jzi-
ge handtasjes en schoenen van Omdat de
mode in en cyclus gaat van vieÍjaar, woden
er w€rcldwijd he€l wal exemplarcn v@r dit
doeldmd genaakt De diercn z'jn v@ren
d@laftomíig van kwekeÍijen (nnchest ÍnaaÍ
v@r v€neweg hel gr@tste deel zrjn het de in
hel wild levende dieren die hun huid duur moe

ien ve*op€n, waaÍonder veelsoorten die met
uitsreryên worden bedreigd. De handelarcn ver.
dien€n er handen volgeld aan Repti€lenhuiden
in hel algeme€n zln een gelieíd en ze€l lucra.
er handelsobjed. laanlks woÍden ten b€ho€ve

van de handel In Íeptlelenhuiden m€eÍ dan tien
miljoen di€rcn gedood. waaÍvan onSeveer twee
miloen kokodllachiiSÊn Een groor deelvan de
handel - voolal dle in kaaimanhuid€n is ille
gaal. h íebÍuai van ditjaar nam de douane

de dterentuin wel meer daÍ tien sonen krokc
dilachtLg€n le ziêr. Z€ zaten mel z n allen in e€n
grcol verblÍt T€genw@rdig is een klêineraan-
ialsoorten in e€n semi-Íatuurlike omgeving t€
zten. Hel publiek gê€it êr de v@lkeur aan de
dleren ln een omg€ving t€ zieÍ die de natuudij-
ke l€eíomgeving van krokodillen benadêrr.
Echte krokodlll€n ên hun amerikaanse vene
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Bedreigde krokodillensoorten

Eedrcigde soorten (clTEs)
Inlemalional€ handel verboden

Blutkokodil
Nijlkrokodil

Ze€kKJkodil \zoutwaie*okodil)

BreedvoorhooÍdkÍokodil

Chinese alligaioÍ

canges-gaviaal

van s .h rpho honderd  hce  kokod i tenhuden in
bes ag d e aikonslgwaref Lil IanTand en
beQmd warcn voor F6nkr4k Behalve kroko.
d la(hlrgei ziln rcuzef4an8en ars pJ,ihons er
boa ! €n leguancn populair as h! deneveran.

ook 6 €r een luoaticve hafder n evende rep.
tieren mel als besremnring huisdier Ernd 1997

wcfd op S.hipholeen patijkrokodit€n en and.
cn waleÍs.h ldpadden n beslaggenomen door
de ar8emene rnspecle oiensl lAlD) Ecn pro.
bleem s dal rcplielen geer geuid maken cn
daardoor I et sne opvallen bijconrroleub. En
dal tee jlde dieren vadk zodaniB zjr
vepakt dal vermrnkrnggeer uitonderng È
Var de dieÍen die levend woÍd€n gelÍdnspor
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teerd komt vaak nraar {cn ke. dee levend op

de plaals lan bcí$nnng ddr o.d.ken

an3n u tdrogn-s ondeNoed fg leNoif ng

Krokodi cn kruipcn alveeL d.eer over ae iaÍ.1

bo io fd  da f  dc  mcns Z l l rebben ae  d  nosau

Í eE nog Sek.fd Twcchofder! nrilóè. janr

geled€n dom rccrdcf nc looírlded van de

krokod a.htigef idc Arclrosaura)dè Aàrde h

alle wereddccn nrct urtzonderÍrg!àn Eurcpa

komen deze dreref voor Onaer krokod la.hl

gei kro.ody al rckcn.f biologen dè e.hte kro

kodirren kro.odyidae) kaaimdnne en dl ea
to6laL gatoídael$ galLalcn lgavid dae)

leder wereldde. kcnl zo ztf erge. Íntten

K.làrnrdnnen even voora I Zuid.A.ieÍikr ah

gatotr n Noord amerka cn Aze e. e.hte kio

kod lor konre. r.oi n Aunra re Azie en AÍl

kn cdvrd e. komen loora r tuievoof De

loonaaftre lredrerg ng loor de krokod ller

i r Ír lrerNrd lelen s de nrcn!: hu. Leelotrr8c

!  nq  vc($r l r t  word t  veEtoord  veruu ido lz l

wordcf nood gedràakl !anwegc rrun koílr:re

hud We krrk{rdr en n de dicieftuin oi in hel

wrd  hc . Í l8e / ien  7r l r .h  waars . l r jn l ! k  her in .e

rcn dat dc n oen lru.lild loora doorbrenge.

door nood5t In hcl wdler oí op hct dro8€ te

igg.n zc rrcbfiè. hun bek vaak opcn orr dr te

koccf n de nalluÍ igqen ze s faclrts meeslaL

n hct waler A c kÍokodra.htger planlef 1.h

vooft aoor ct,ef re Leggen

Wattc lan deze d cren nr ss.hien nLel zo Í!e

zou !cMa.hl$ shlf nroede jkegedrag

somm gc soorlci b€s.hermen huf fest legen

vijardo zoals vdrd.ei die eef e \!c rauw lu\

l .n  o l  logcs  dE dr ) l7 r ln .p  ve6 u  tgekome.

krokodi c.habt's Maar ook de.aaste Íamiic'

eden !àd de kokod llenbalrys z4n niet attd

Nef vrie.deljk Dc klc fe krokodile.babys

vaf de .rlkÍokod kunfen ínns maafdcn

gcen voedselzoekcn cf ze 7.h ge'lwongcf

op hun doo|eÍ ie lefer omdat re rialr moeter

le6loppe. vooÍ hun knnniba ns.he soortgc

Fen hul{li{! !oo' hcl k'!en

Voor som.í ge Ínensef É dc krokodileen

gcicíd lr! sdrer rvlaar I dc praklrlk vall het

houdcn var 10n repte vaak !es legÈn veÍtelt

ad 8om van het Íepl €LenopvangcentÍum 8!
a ia  n  v  $ngen Deh!svcs l rnB s  hee lkos t

baar Een kÍokodia.htige kar welzes tot a.lrt

mclcr wofde. en dat È cts wat door enthou

sastc rcptieler ieflrelrbeE nog aleens over

h.t lrooid 8ene. ook lreblc zon b€eí etter



De bilkooimon. Cdinan cro@ditut. konn andel
meet tn ne Amdzonerivier 4 Midden.Ameikal
voat. Foto Reptielenzoo tguand, Wi etn

sabykrckadillen,oepen von
uit hel ei ||anneet het tUd vaol
ze wotdtot uit hel ei te kiui
pen woarop ntoedet de
boby t godt bev4den De
neesle aanvollen von ktoka
dillen op nasen iswanneel
ze L dt.ht n de buurl kanten
f on ̂ rcko.1tl len neslen. De
kokadlllennoedet L een Í0i.
ott heton hddtlangen 9ool

Reptielenroo lguana
Repfelenzoo lguana bledt opvang aan v€el
soorl€n reptielen, amíbteën €n getêedpoti-
g€n, waarond€r kokoditr€fl, sótldpadden,
rcuzeníangen, hagedlss€n,satamandeÍs,
vogelspinnen,schorpioeneÍL waaÍonderde
z€er glftige Saharaschoeioen, enz Ook ts
er een babylimef Ingefth waar d€ etercn
worden uleebÍoed en de pargeborcn dte
ren be{/oíd€íd kunnen worden.
Je kunt een bezoek bÍ€ngen aan de tên-
toonslellinS van lguana op a e daSen van
de weel! op zondag, maandaS €fl donder
dag alleen 5 mlddag'
vanaÍ oklober iot Junt aÍeen 5 mtddags
geopend.
Adres: EEllam!?aÍt 35,4381 CH vllsjn.
gen, tel.rorr8 -417219 Bu9ijÍt 56 en lo4.
20 min. lopên vanaÍ Nsdation vlssingen.
9idning rguan. ir oot te vinden op

tltp//leden.trÊt ntllguana/

lijk voor hel l€ven; ze worder ongdeer net zo
ouo aB mensen sommi8e kokodiuen stÍlen
hun leven als huÈdieÍ dan ook weggestopi in
een kÊldêÍ en zien geen daglicht., tguana kijgt
soms dieren blnnen dje door de eiSenaar bij hêl
atualzrjn gezel. Kreinerc rcprieten en aínÍibien
woÍden ook wel door het toitel gespoeld. Kro
kodiJadliSen woÍden legenwoordig aange
meÍK ar5 Sevaàrllke diercn , vertel Bom. Dar
betekent dat een gemeenie g€rcchtigd is om ze
vorgens de Algemene Potiiieverordening van
hun grcndgebied le veÍwÍdeÍen. WÍ k4gen
hi$vaak dieÍen van pairicutieren binnen, maar
ook de Algem€nê Insp€ctie Dienst op schiphol
we€l ons le vinden." voor hel hete Nedenandse
Ercnsgebied zijn etí inspecteuu aangeíeld,
zodal maai een ÍadtÊvan de Ítegate handel
woÍdiondeBchepl, onsrateed tguana.
Bovendlen wed de hÊtft van de insp{teurs
vorig jaaf ingezel bil de beslÍijding van de var
kenspeí. Een belangrÍke doetíe ingvaf lgu.
ana É om mer u tsteryen bedfeigde dieEoorlen
te b€schêmen. ln eersre innantie woÍdt Bepm-
beerd oÍn de d eren weer lerug le brenSen naar
het land ef het 8€bied van heÍkomn, maar
hieruoor mo€t eelí via de oítciete kanaten toe
íemmrng vooÍ woiden v€rkeg€n en dat gaar
flet allÍd even Semakketijk. BoÍn: ook tukt her

ons niet aitid om dedieÍen bildierenruifen in
binnên. oí buitentand onderle bfengef Veel
dieÍeÍ blijven wet jaren bU ons in dê opvang
soms wel vooÍ de rêsl van hun tevên. , t8uana
huisvesr behalve Íeprieten ook amfibie€n en
gereedpotigen
Bom: l\4omenteer hebb€n we vrjilig krckodfl-
achlrgen, vooÍal kaaimannen Ze varieren in
grcotte en leeÍtijd. we hebben een babykaai-
man vaf een halíjaaÍ oud Ên een 49 jaaÍ oude
M $issipp[attigator van ]50 kito. Zon a igator
kaf wer zes meleÍ rangwofden.

Ilaliè grootverbruiker
van de 24 levende krokoditlensoorlen zijn er in
loraal vijftien en nteÍessant handeilobjecl. In
delaren vrjíigen zestig b€reikte de handetin
kÍokodlll€nhuiden een hooglepunl. Jaadiks
werden to€n @n halÍ mitjoen huiden gÊsir@pt.
|n dejarcn zsentie naín de handet behoo 'jk
aí lol 100 000 huiden perjaaÍ en deze aÍname

Oeels wasdirt€ wÍten aan de aÍnamevan
wilde popularles h dejafen lachlig is de han-
del h krokodillenhuiden echl€r weeÍ toeteno,
men omdal kokodillen in l@nemendê male
op rancheswefden Sekweekt en wild€ poputa.
I es weÍden beheerd in plaats van n hei witde
weg le worden gesÍoopi Rond de jaren negen,
ti8 werdên jaaríks arca 200 000 huiden ver
handêld, voomaíneuk van de Mississippi aliga-
lor. d€zeekrckodit. de nltkrckoditen de fitjpijn-

De b€langrjksie ÍnaÍklen voor kÍokodilenhui,
den zijn lapan er landen van de Eurcpese unie,
voomameuk FÍankÍik en ltalie. Hierbsinden
zich d€ leerlooieilen, maarook de Íne€í íana-
tieke consumenien Áls men u tgaat van de
s(llattngen met inbegrip van de iltetate hande,
is Jialie de grootst€ importeuÍvan kaaimanhul.

Soorten huiden
Door handelaren wordl eÍ een ondeB.hêid

t 6a  ^ , r so .  Á  ec tns .hèp  a tLabe t  ós



)ageE die de huid von een Misslsswl.alligotor
onhoog houden. Foto: Pels Btozoilis

De dweÍgkooimon, Poleosu(hus
palpebrcsus, bewoond de rropr
sche poeEn, stronen m watu'
wegen von het Amozme-qebied
in zuid ane ko. Op dqe kleine
soott wotut niet g4ooqd vanw?'

92 ziln huid wont vtok on tq die
huid zitten allutei hotue botPto'
14 diQ h€4 noeiltl4 maken te
huid le veryerken. Het diet wonJt
gegeien doot de loNole bevolkinq
d diql als voedsel wot de gel
miqrcetde goudzoQke6. Et ||ordt
op hn gêjaoqd on hen apge
zel le kunnen vetkopen als .utio
siteil aon toqiden en tQ exqotle
ren Folo: Pe@ Arczaitis

Voor scloenen von krokidillenleel wuden
meQslol de huiden von ve6chillende ltanen
zuid-Amenkoonse kooimonnen gebrui|L De
huid is veet goe.tkopq dan kokidittenhuil oí
attigatohull en er is veet nakketjker aan te
komm. De contunenel ziel vaak het veÉ.hit
niet en betoald een veet Ie hoge p ts voot pío
dudm van kooinonhu t Colontbio is hel de
qootíe Naduenl von kooimonhuid voot de
wereldmo*l. Fola: Peter tuozoilis

De West. AJr i k a a n se dw eq k rc kod i t, &eo t eo n u s
tetrospit is de kleinste von de echle tuokodillen.
t'JeI ols de dw{gkooimon watut hU gegeten

door de lokale bevolking n gebruikt v@t hel

íobhceÍu von .uríosia Et woft1en oak liendui'
zenden von deze dieren qeëxporleetd ols qoed'

kope, echt Altikootsz. net de hand genookte
hondtosj4, v@k monstetlik uitgerun net een
deel von) het hooJd van het diet ap de ktep von
de tos. tkze laen woden uleroad ook ver
koc op ntfut in AJrika. aon toeiden en in cut'
lurc shops vou u habbekals. foto: Pe@r

g€maakt lu5seÍ 'klassleke' en 'hoorn€ê kokc
dillenhuiden. Klassieke hulden zijn het duulst
omdat het ler (aan de buikljde) naL$€ltkr
verhoomde slukken baat zodat het heel zacht
€n plooibaar is. oêze huiden zijn aíomíig van
de Ameíkaanse alligatoÍ, de NÍlkokodilên de
ze€kokodil (dse wordt ook wel d€ zoLnwater_
krokodil g€noend). Kaaimannen hebben daaF
eniegen b€nig€ delen iÍ hun huid. oeze hmmi_
ge huid€n zijn moeihjker ie b€weiken en ztn na
het looien no8 enigszins ílí en oneíen. Kaai_
manhulden zijn ongeveer twintig keer So€dkc
peÍ dan d€ klassieke krokodillenhuiden. veel
van de 'klassieke' huiden helb€n daarom
plaats geínaaki voor de huiden van kaaiman_
neÍ zoals deb lkaaiman. MaaÍ ookbijde

Soedkopere kaaimanhuiden gaat het vaak om
irregar€ padÍen.
Ondanks de grote pÍFv€Echillen tuss€n de
onbêwerkte huid€n worden de klassiek€ en
hoomlge pÍoduden vaak aen duur vetkothl.
van de twee mlljo€n krokodilênhulden die in
de vercnlgd€ Staten woden verhandeld is dÍie
kwad aíkomílg van de kaaiman. voonl de
zuid-amenkaans€ kaaimansoorlen, zoals d€
b€dÉigde zwarte kaaiman en de brcedsnuit
kaaimaÍ, zijn populair. Voor de consumeni is
het vaak niel duldelijk van w€lk€ krokodtllen
soon hêt duur betaalde produd aíkomíig
is. Ook voor deskundigen, di€ de handel in tep_
tielenhuiden mo€ten controleren, is het e€n
probleem om de b€wekte huiden van elkaar le
onders.heiden en le zien om wat voor soon

140 landen protesteren
Om de handêlin bedÍelgde wildediercn,waar
onder vel krokodillensood€n, een halt ioe le

ro€pen is het inlemationale vedng CITEs
opg6reld clTEs slaat vmr converÍion on
Intemational nad€ in EndangeÍed sp€cie5 oÍ

Wild FauÍa and Flon. Wercld,iijd hebb€n 140
landen hei veidraS ondenekend. Hoewel laÍt
nier arre randen gehe€l volgens de clïE9ncftlii
nen wê&en, is sinds hel vêdÉg In 1975 lot
stand kwam ge€n enkele diersoort die oP de

crÍEs-l'j5tên voofiomt uiBerlorven. van de in

totaal 24 kokodilleneoon€. woden ei zeven_
tien mer uibleiven b€dr€i8d. De Intemational€
handel in de diercn di€ 8€no€md woÍden in d€
Cm9lijí (ziê tab€0 ls dan ook vêrboden. Iw€€
uiEond€ ngên belrefhn de nÍlkokodll. die wel
op ranci€s mág worden Sewe€K eÍ veihan'
d€ld mag woden volgens bePaalde quotalege

llngen, €n de zedrckodil, die uilsluilend door
Papua Nieuw Cuinea, hdonesP eÍ
AuíÍalie jn de handelmagwoden gÊbla(ht.

De a8p6ken died€ land€n in en verdrag
zoals CIÏES hebben gemaaK zijn edÍei alspra'
k€n op papier De handel in bed€igde dtei- en
prantensoorten is nog ne€ds een milo€nenbu'
siness en Freff meer dan 34.000 roorten. om
de voortSaand€ handel In b€dreiSde planien,

diern en diePÍodu.ien in kaarl te breng€n ls
het burcau TraÍlic opgedchl €en o€Ënisali€
van h€t W€reldnaluuíonds en de lucN (world

consevation Union). taíic vo€d moniloiing_
pÍogrammaS u en onderst€unl rctenngen
wercldwjd in de strijd ie€en d€ illetal€ handel
in bedrcigd€ sooden o

Md dank aan Stchling lguana en Peter 8r@ailis


