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Op de voorpagina van dit nummer prijkt ditmaal weer een skinkachtige, die ongeveer een
jaar geleden uit Nieuw Guinea bij ooze Importdienst binnenkwam.
Tot op beden was bet onmogelijk om bet dier
op naam te brengen. Het enige wat we konden
vaststellen is, dat bet bier waarschijnlijk een
Lygosoma-soort betreft. Is er misschien onder
ooze leden iemand, die nadere gegevens kan
verstrekken?
Het komt wei vaker voor, dat ooze lmportdienst
onbekende dieren ontvangt, die niet, of s1echts
met vee1 moeite op naam gebracbt kunnen worden. Doch dit is niet de enige moeilijkheid,
waarmede ooze lmportdienst te kampen heeft.
In bet afgelopen jaar heeft de beer Van Hens-den pech op pech gehad. Zo kwam o.m. een
zending van 200 kleine gecko's uit India dood
aan. En ook andere zendingen kwamen in een
.zodanig deplorabele toestand binnen, dat er
bijna geen dieren konden worden aangeboden.
En als 1aatste klap kwam einde augustus de
.zending Barbados-anolissen aan (Anolis roquet
cinereus). Van de 100 stuks waren er nog
slechts 12 in Ieven, waarvan enkele bovendien
nog een gebroken staart hadden.
Heel erg jammer en verdrietig, temeer daar in
bet augustusnummer een lijst was bijgesloten,
waarin deze zending reeds werd aangeboden en
er dus heel wat 1eden vergeefs een bestelling op
deze dieren .zullen hebben gedaan. Slechts een
enkeling, die reeds eerder in bet jaar deze
anolissen bestelde, heeft een van deze dieren
kunnen krijgen.
Dat de.ze opeenvolging van .zendingen dood
arriverende dieren een grote financiele strop betekent, .za1 ieder duidelijk zijn, want de vracht
dient in ieder geval te worden betaald.
Wij verzoeken u echter om niet te mopperen
a1s er geen dieren blijken te .zijn. Heus, ooze
lmportdienst doet haar best, maar staat tegenover een onbeilsopeenvolging, zoals we die nu
bebben meegemaakt, abso1uut machte1oos.
M.v.R.
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Enige aantekeniogen o-ver

Chelodina no'Vaeguineae
(Boulenger 1888)

en

Chelodina siebenrochi
(Werner 1901)
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W. BerRmnns, Amsterdnm
Flll• I Jtlerauhe en omfle11lnll teh. JJ'. Berlfmans

Tot de winstpunten van mijn verblijf als dienst~
plichtig marinier in het voormalige Nederlands
Nieuw~Guinea behoorde ongetwijfeld de con~
frontatie met tal van voor het terrarium ge~
schikte diersoorten. Alhoewel er in het eerste
halfjaar van 1960, gedurende welke periode ik
te Merauke gelegerd was, nog geen sprake was
van een ernstig conflict met Indonesie. hadden
wij toch een druk programma van patrouilles.
veldoefeningen en wachtlopen. Hierdoor was
het mij onmogelijk de vele soorten hagedissen en
kikkers die we vingen lang in gevangenschap te
houden. Twee maanden voor mijn repatriering,
en wei in mei 1960, dienden zich echter wat ge~
makkelijker te verzorgen dieren aan: slangen~
halsschidpadden.
In de kazerne werkten vele Papoea's die woon~
den in de dorpjes random Merauke, o.a. in Boeti.
Het verband tussen deze mensen en de schild~
padden wordt duidelijk aan de hand van het
kaartje (fig. 1) en het volgende.
Tussen Merauke - eigenlijk een lange weg. de
Mopaweg, van de steigers in de rivier naar het
vliegveld - en het brede zandstrand van de
Arafoerazee ligt een moerassig gebied. De dorpjes zoals Boeti liggen op de zandwal van minia~
tuurduinen tussen deze moerassen of rawa's en
het strand. De duinenstrook is dicht beplant met
cocospalmen, terwijl de Papoea's achter de dorp~
jes grate stukken moeras hebben gebruikt om er
tuincn aan te leggen, waar sago. mais, peper,
djeroek, watermeloen, papaja. manga, ananas,
zuurzak en pisang worden verbouwd. Her en
der staan fraai gekleurde cratons ter opsiering
van het geheel. Om de tuinen zijn keurig rechte,
ondiepe slootjes gegraven, die hun water uit
het moeras betrekken. Met 't glasheldere water
zijn ook de moerasbewoners meegekomen, en
daar wordt in de door hun ondiepte gcmakkelijk
bevisbare slootjes druk jacht op gemaakt.
Nieuw~Guinea vloeit niet over van melk en
honing en de Papoea's hebben in de loop der
tijden dan ook vrijwel aile levende wezens van
enig volume leren consumeren. In dit geval eten
de Boetinezen slangenhalsschildpadden die samen
met kleine visjes de slootjes bevolken. Het van~
gen geschiedt met lijnen waaraan stukjes vis of
vlees zijn bevestigd. Deze lijnen worden in grate

aantallen in de slootjcs uitgelegd en om de zoveel
tijd nagelopen. Omstreeks mei en juni worden
op deze manier tientallen schildpadden van beide
geno2mde soorten gevangen. Of deze rijke vangst
verband houdt met de naderende droge tijd, die
in juli~augustus zijn hoogtepunt bereikt, zou ik
nict durven beweren. W el is het natuurlijk zo,
dat in deze droge tijd. waarin de moerassen langzaam naar het midden toe indrogen. de dieren cen
plekje zullen moeten zoeken waar nog wei water
is. Ze kunnen dan naar het midden van het moeras tre kken en ze kunnen buiten het moeras op
zoek gaan, waarbij ze bijvoorbeeld in deze slootjes terecht zouden kunnen komen. Overigens zijn
mijn waarnemingen te beperkt geweest, dan dat
ik zou kunnen stellen, dat de dieren slechts in
deze periode in zo grate getale worden gevangen.
Hoe zo'n moeras er uit ziet, toont fig. 2.
Oat de dieren veel voorkomen is missch:en te
danken aan het feit, dat ze buiten de mens weinig
potentiele vijanden zullen hebben. Plantaardig
voedsel wordt niet gegeten. Integendeel. ik heb
meermalen gezien hoe stukjes fruit en sla. be~
stemd voor andere soorten in dezelfde bak. door
Chelodina per ongeluk werden opgehapt en ver~
volgens weer met spoed naar buiten gewerkt.
V erlichting.
Als de Iucht hoven het water ongeveer dezelfde
temperatuur heeft als het water, of iets hager is,
behoeft men geen andcr Iicht dan daglicht aan
te wenden om de bak tc verlichten. Chelodina
verlaat zelden het water en volgens mijn ervaringen zeker niet om te zonnen. Een warmtelamp
lijkt mij dus overbodig. Ultraviolet Iicht is echter
wei nodig. In Merauke schijnt de zon vrijwel
iedere dag uitbundig, zij het dat korte hevige
slagregens en dichte wolkenvelden hier geregeld
een stokje voor steken. Het ultraviolette Iicht dat
we hier in Nederland van de zon voor deze
dieren kunnen betrekken, is te verwaarlozen. Het
is immers i.v.m. de buitentemperatuur niet vaak
mogelijk om de zon ongehinderd - dus niet door
glas, dat praktisch geen ultraviolet doorlaat in de bak te Iaten schijnen. De heer Fr. de Graaf
van Artis adviseerde mlj een Osram Vitalux
lamp te gebruiken. Deze lampen worden ook in
Artis met bevredigend resultaat toegepast. Zo'n
lamp ~st f 40.- en heeft 500 branduren. Als
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we te werk gaan volgens het nieuwe aquariumen ter rariumboek van Vogt en W ermuth. uitgegeven door T hieme. en we doseren per week
tweemaal tien minuten ultraviolet Iicht. dan kost
dit ons nog geen drie cent per week. M ij lijkt deze
bestra ling echter wat aan de zuinige kant. Uiteraard betre ft het hier gezo nde d:eren.
Zieke dieren, met verschijnselen van 'n gestoorde
ka lkstofwisseling . dosere men. beginnen met
tien minuten en deze tijd opvoeren tot een uur.
dagelijks. H et is namelijk dit ultraviolette Iicht
dat er voor zo rg t da t de kalk d ie de dieren met
het voedsel naar binnen krijgen, in het lichaam
van het dier juist wo~dt verwerkt. Met aileen
kalkrijk voedsel zijn we er dus niet. Men moet
n~ l oppassen dat men de dieren niet te vee!
bestraalt. E en overdosering v an ultraviolet Iicht
uit zich in oogaandoeningen. Worden deze geconsta teerd. dan client men de bestraling direct
voor en:ge weken te staken.

lnrichting.
Schildpadden maken vlug en vee! vuil. zo ook
deze. A lhoewel men graag een .. mooie bak" ziet.
houd ik het voor schild padden o p een steriel
gcheel.
Van krokodillcn is bekend d at zij schildpadden
kunnen vcrwonden; o f zlj ook schildpadden eten
is voor mij een vraag. Er zijn genoeg andere
prco!dieren zonder ha rd pantser. H etzelfde geldt
voor de bastaardzeearenden. die bij Merauke
vee! voorkomen. Van de laatste weet ik n iet of
bekend is, da t zij schildpadden ooit hebben aangevallen. Andere grotc roofdieren kent N ieuwGuinea niet, tenzij men de python en d e buidelmarter hiertoe zo u willen rekenen.
De gevangen schildpadden worden to t aan het
cinde van de visd ag aan een ach terpoot gebonden
in een boom gehangen. Als men de dieren direct
zou doden, zou het v ices te sn-el bederven. Alhoewel de taaie d ieren het zo la ng konden vol-

In het algemeen geldt. dat de lamp I a I ),1 meter
hoven de dieren moet worden op gehangen en
dat het Iicht tot ongeveer 10 em onder de wateroppervlakte doordringt. Deze gegevens van de
heer D e Graaf geef ik gaarne door.
Tempe.ratuur.
I n Mera uke was het wa ter 's morgens soms
slechts 15• C ., terwijl de temperatuur overdag
kon oplopen tot 30° C . en meer. D e a fgelopen
w inter heeft Chelodina siebenrocki een temperatuur van 5• C ., welke door een defect v erwarmingsapparaat was o nts taan, zonder merkbare
gevolgen overleefd. Deze temperatuursdaling za l
minstens twaalf uur hebben moeten geduurd.
A an de hand van bovenstaande gegevens kan
men de temperatuur van de bak wei bepalen.

houden, was het natuurlijk een allero nplezierigst
gezicht. E nkele slachtoffers kon ik v rijkopen.
toen ik tijdens zo'n dag in de o mstreken van
Boeti ro ndzwierf. Men ver koch t ze niet g raag .
want schildpaddenvlees gold als iets bijzonders.
Alweer door d e beperkingen die de militaire
d ienst met zich meebracht heb ik niet vaak de
wandeling naar Boeti kunnen ondernemen. Enkele Boetinezen die in de ka zerne w erkten. namen
nadien toch nog een paar kleinere schildpadden
voor me mee. W e hielden ze in een ge'improviseerd buitenterrarium met idem v ijver, samen met
een 51 em lange Crocodi/us porosus Schneider.
die de schildpadden met rust liet. en verder met
kikkers en hagedissen, zolan g deze onze gast
waren.
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Pancratius of Pa noes. een Boetinees die bij de
kok werkte, sneed elke dag een stukj e van het
hert van de kok af en dit v ices werd door de
schildpadden direct genomen. Ik was hier blij om.
want er hlcek uit, dat de diercn gcen schadelijke
gevolgen van de vangst hadden ondcrvo nden.
Panoes en z'n ma ten vonden het wei vreemd dat
ik de dieren in Ieven hield, en ik werd verecrd
met de hijnaam .. orang-goera-goera ". schildpad denman.
Na twee maanden vertrok ik naa r Nederland.
met de schildpadden, voor wie ik een gezondheidsverklaring van de vee arts (I) nodig had
om ze te mogen uitvoeren. Dr. L. B. Brongersma
van het Rijksrnuseum van N a tuurlijke Historic te
Leiden determineerde de schildpadden a ls hehorend tot de heide bovengenoemde soorten.
De verwante soort. Chelodina oblonga Gray.
welke volgens de lijst van Wermuth en Mertens
(Schildkroten , Krokodile und Bri.ickenechsen.
1961 ) op eilanden ten zuiden van Nicuw-Guinea
zou voorkomen. komt in ieder geval volgens Dr.
Bro ngersma niet op Nieuw-Guinea voor. Overigens hehoeven de vindplaatsgegevens in deze
lijst wei enige aanvulling. Chelodina siebenrocki
wordt hijvoorheeld nog niet in Merauke vermeld.
Fig. 4

Foto JJI. B erKm an•

De verzorging van deze dieren kornt in grote
li jnen overcen met de verzorging v an andere
moerasschildpadden. H et lijkt me geed verschi llende punten onder de aandacht te h rengen.
Voedscl.
De dieren etcn zoetwatervis (met graat en a l).
regenworrnen. tuhifex. sorns stukjes zeevis en
garnaal en altijd rood v lees. VIces is als voedsel
niet ideaal. a lhoewel er wei gemakkelijk vitamines, kalk en eventuele geneesrniddelen mec in
te gcven zijn. Kleine visjes vormen het hoofdhestanddecl van het menu, daar zij cen natuurlijke kalkhron zijn. Kalk is nodig voor de vorming
van het beenderstelsel en het pantser. Een gehrek
aan kalk uit zich in oppervlakkige ga ten in het
rugpantser.
Het water staat zo hoog. dat de dieren op de
hodem rustcnd kunnen ademhalen (fig. 3 ) . De
hodem had ik met eternit hedekt. om de menie
te heschcrmen tegen d e klauwen. Chelodina
kruipt graag weg en turf zou hier ideaal voor
zijn, ware het niet moeilijk om turf schoon te
houden. De dieren graven zich er helemaal in
met als enige voorwaarde een ademhalingsmogelijkhcid. Enkcle stukken flagstone, rustend op
andere stenen, voldoen ook a ls schuilplaats.
Eilandjes zijn voor deze soorten overhodig: de
eilandjes die ik in de hak heh voor d e andere
soorten, worden door Chelodina nooit gebruikt.
Het wa ter client vaak te worden ververst. voor
welk doe! leidingwater uitstekend geschikt is.
Een a fvoer in de hodem van de hak is aan te
· bevelen.
De Iucht hoven het water houden we fris door
een of twee zijruiten hoven de waterspiegel door
gaas te vervangen, waarhij men wei meet hedenken. dat tocht zeer schadelijk is voor terrariumdieren. Bovendien mag de luchttemperatuur niet
te laag worden. Deze zaken zullen per situatie
moeten worden hekeken.
Chelodina novaeguineae B o u l e n g e r 1888
(fig. 4).
In verhouding tot de andere soort plomp van
gestalte. Relatlef is de kop dikker. de nek korter
en het schild render. H et rugschild is hij jonge
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dieren Iicht roodbruin, bij oudere dieren donkert
dit op. Het buikschild is eenkleurig geelachtig.
De huid is bovenop blauwgrijs, overgaand in
grijswit aan de onderkant en op de plaats binnen
het pantser. Opvallend zijn de grote, Iicht ge,
kleurde trommelvliezen. De staart is zeer kort.
Chclodina siebenrocki Werner 1901 (fig. 3).
Deze Chelodina heeft een meer gestroomlijnd
model. De kleur van de huid en van het plastron
komen overeen met de andere soort. Het carapax
echter is donkerbruin, tot zwartbruin bij oudere
dieren. De staart is zo mogelijk nog korter dan
bij Chelodina novaeguineae. Bij beide soorten is
de nekhuid dwars gerimpeld en vertoont zich aan
weerszijden een overlangse plooi. Bij Chelodina
novaeguineae is oe nekhuid daarbij nog zeer
korrelig. Karakteristiek voor beide soorten zijn
de twee minimale baarddraden onder aan de kin.
Zender in te gaan op meer exacte verschillen,
zijn de soorten aan hun habitus direct te onder,
scheiden. Helaas zijn de drie Chelodina novae,
guineae niet vee) Ianger dan een jaar in Ieven
gebleven; een ziekte die op longontsteking leek
heeft ze het Ieven gekost.
Ongetwijfeld zijn de in de aanvang nogal on,
gunstige behuizingsomstandigheden hiervan de
oorzaak geweest. Wei is het opmerkelijk dat de
drie Chelodina siebenrocki van deze omstandig,

heden niet de minste last hebben ondervonden.
In gedrag is Chelodina novaeguineae vee) langzamer en minder agressief dan Chelodina siebenrocki. hetgeen in de vorm al tot uiting komt.
Chelodina siebenrocki is een fel en vraatzuchtig
dier, dat graag in alles hapt, wat maar eetbaar
lijkt. Toch zijn ze zonder meer bij andere soorten
te houden. De lange hals komt het dier op verschillende manieren zeer goed van pas. Niet
alleen bij het ademhalen, waarbij slechts het
uiterste snuiteinde boven water komt, en bij het
naar voedsel happen, maar ook bij de overigens
zeldzame klimpartijen. Hierbij dienen kop en hals,
ver naar voren gestrekt, om het evenwicht te
helpen bcwaren. Bij een duik in het water zorgen
de in een flauwe bocht naar boven gebogen kop
en nek er voor dat het dier niet tegen de bodem
slaat, maar er overheen zeilt.
In tegenstelling tot de halsbergers, schildpadden
wier nekwervelkolom verticale bochten kan rnaken, waardoor de kop naar achteren kan worden
ingetrokken, buigen deze halswenders kop en
nek in een S,bocht zijwaarts onder het schild.
De nekwervelkolom maakt hierbij horizontale
bochten.
Tot zover mijn verhaal. Ervaringen van anderen
met deze dieren zou ik gaarne vernemen.

Hind's Adder,
Vipera hindii (Boulenger 1910)
Prof. Dr. A. Stolk, Amsterdam

De Hind's Adder, Vipera hindii, is een merk,
waardig dier, dat geen grote bekendheid bezit.
Misschien is het nog juister om te zeggen, dat
het dier in de terrariumwereld zo goed als ge,
heel onbekend is. Zo weten S c h m i d t
en
Inger in hun bekend overzicht van de Rep,
tielen over deze Afrikaanse adder eigenlijk niets
anders te vermelden, dan dat het een geisoleerde
soort is, waarvan het woongebied zich tot Kenya
in Oost-Afrika, beperkt. In verband met ons
vergelijkend onderzoek hadden wij juist met
het oog op dat geisoleerde karakter cen levendige belangstelling voor deze soort. Toen wij
dan ook op ooze Afrika-expeditie geruime tijd
in Kenya verbleven, hebben wij heel wat moeite
gedaan om een aantal exemplaren van Vipera
hindii te bemachtigen en uiteindelijk is ons dit
inderdaad gelukt. Bovendien waren wij in de
gelegenheid om enige waarnemingen in het vrije
veld te doen.
Wij troffen Vipera hindii aan enige tientallen
kilometers ten noorden van Nairobi in het bergland van de Aberdaire en de Kinangop, twee
betrekkelijk jonge vulkanen, die een hoogte van
ongeveer 4000 meter bereiken. Bovendien kunnen wij als vindplaatsen noemen de oevers van
de Karimu- en de Magurarivier en het daar,
tussen liggende gebied.
De adder hleek niet al te kieskeurig te zljn, wat
biotoop betreft, want hij werd zowel aangetroffen op droge grond die een vegetatie bezat
met de Campanulacee Lobelia, de Ericacee
Philippia en het gewone stekelige struikgewas,
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maar ook in meer vochtige gebieden, zelfs tot
dicht aan de rivieroever en de met hoog opgaand rietgras begroeide oevermoerassen.
In het vrije veld vie) ons het verschillende gedrag van de mannelijke en vrouwelijke dieren
duidelijk op. Terwijl de vrouwtjes het grootste
gedeelte van de dag lagen te zonnen, waarvoor
zij geschikte plaatsen wisten te vinden op de
stenen of tussen de struiken, hielden de mannetjes zich in hun goedverborgen schuilplaatsen
op. Die schuilplaatsen bestonden voornamelijk
uit grillig gevormde spleten in de rotsen of in
de grond. Het was zeker niet gemakkelijk om
de dieren naar buiten te krijgen en wij hebben
dan ook op ooze tochten meer vrouwtjes dan
mannetjes kunnen verzamelen.
Enige vrouwelijke dieren bleken drachtig te zljn
en vertoonden een opvallende verdikking van de
achterste lichaamshelft. Zij schenen daardoor
enigszins in hun voortbeweging gehinderd, want
zij stelden de vlucht tot het laatste ogenblik uit
en zij verplaatsten zich wat moeilijk. Bij de
meegenomen wijfjes (lengte 26,9 tot 33,2 cen,
timeter) kon worden vastgesteld, dat de jongen
ter wereld komen, terwijl zij nog gehuld zijn in
dunne, doorzichtige eivliezen. Onmiddellijk na
het uitkomen, soms echter ook eerst na enige
minuten, worden de eivliezen verbroken, doordat de jonge dieren deze met de punt van hun
snuit krachtig bewerken. Aangezien een echte
eitand ontbreekt, moet men wei aannemen, dat
de jonge adder uitsluitend met behulp van zijn
snuit de eivliezen weet te verbreken.

Wanneer het jong de eivliezen heeft verlaten,
treedt het ademhalingsmechanisme iR werking,
terwijl het dier doorgaans de kop opricht om
met behulp van de tong de omgeving te verkennen. Bij onze vrouwelijke dieren bedroeg het
aantal jonge slangen per moederdier meestal
drie of vier, terwijl in een geval vijf jongen
werden geteld. Het is ons gebleken, dat de
jonge slangen die zich in opgerolde toestand in
de eivliezen bevinden, de cloaca van het moederdier gemakkelijker kunnen verlaten dan eieren waarbij om de een of andere reden geen
embryonale ontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Vipera hindii blijkt dus ovovivipaar te zijn, dat

wil zeggen eilevendbarend. Echte VlVlparie.
waarbij de embryonen tijdens hun ontwikkeling
door middel van een placenta en een navelstreng
in contact met het moederdier staan. evenals
dit bij de mens en de zoogdieren het geval is.
wordt bij de slangen eigenlijk niet aangetroffen.

Literatuur: Schmidt & Inger: De Wereld der
Dieren, Reptielen. W. Gaade, Den Haag.
Summary: A discussion of the distribution, ecology and reproduction of the Eastafrican viperid
snake Vipera hindii.

MOERASSCHILDPADDEN
IJI. S.

Hoot~moed,

Lelden

Sedert korte tijd heb ik mij weer kunnen toeleggen op een oude liefde. welke ik eerder
wegens gebrek aan ruimte heb moeten opgeven:
het houden van moerasschildpadden. Niet lang
geleden was ik weer in de gelegenheid een
geschikte bak voor hen in orde te maken: een
aquarium van 60 x 30 x 30 em.
De bodem van dit aquarium is bedekt met een
plaat van draadglas. Met het oog op het gemakkelijker schoonhouden is een zandlaag op
de bodem achterwege gelaten. Het aquarium is
tot de helft met water gevuld. Het droge gedeelte bestaat uit een paar grillige boomstronken, waarvan er een schuin dwars geplaatst is,
zodat een groat deel ervan onder water is.
Boven dit ondergedoken dee) van de stronk
hangt een inwendig half verspiegelde diepstraallamp, Philips, 75 Watt, waarmede ik in
staat ben de luchttemperatuur op ongeveer 25
graden C. te houden. Het water wordt bijverwarmd door middel van een aquariumverwarmer; de temperatuur van het water bedraagt doorgaans rond 20 graden C.
Het plekje onder de lamp, waar de temperatuur
tot 32 graden C. kan stijgen, is natuurlijk zeer
geliefd bij de schildpadden, die er in ondiep
water kunnen liggen zonnen. De dieren willen
er natuurlijk allemaal liggen, zodat het er een
gekrioel van belang is. De een probeert voortdurend hoven op de ander te klimmen en deze,
hiervan niet gediend, tracht op zijn beurt weer
onder de eerste vandaan te komen en zijn oude
plekje te heroveren. En menigmaal valt dan
plotseling het hele gezelschap in het diepere
water, om vervolgens opnieuw te trachten een
minnelijke schikking onder de lamp te vinden.
Het gezelschap is nogal gemengd. Het bestaat
uit 2 Podocnemis unifilis. 2 Clemmys caspica
leprosa, 1 Pseudemys scripta elegans. 1 Pseudemys ornata callirostis. 1 Graptemys kohnii
en 1 Graptemys pseudogeografica. Het zijn
allemaal jonge dieren, in grootte varH~rend van
3 tot 4 centimeter, wat in verband met de vee)
forsere bouw van C.c. leprosa die al 4 em groat
zijn, tach nog een flink verschil in afmeting
maakt.

De dieren worden gevoed met reepjes zeevis,
meelwormen, bloedwormen, kikkervisjes, jonge
vissen en kleine schelpdieren. Een uitzondering
hierop maken de Podocnemis, die ook plantaardig voedsel eten: sla, spinazie, andijvie etc.,
naast nu en dan dierlijk voedsel, waarbij ik
opmerkte, dat het ene exemplaar aileen dade
dieren tot zich nam, het andere daarentegen
oak levende.
Clemmys caspica leprosa ( Schweigger), die
pas sedert 1957 als een ondersoort van caspica
wordt beschouwd en nog veelal Clemmys leprosa genoemd wordt, is een levendig dier,
dat afkomstig is uit Spanje, Portugal en Noordwest Afrika. Het schild van dit dier kan tot
20 em lang worden. De grondkleur van schild
en ledematen is olijfgroen: op kop en hals
tekenen zich op deze ondergrond oranjegele
strepen en vlekjes af. Vlak achter het oog ligt
een oranje vlek. De bovenkant van de kop is
egaal olijfgroen, de bovenzijde van de hals
gestreept. Op de staart bevinden zich 4 oranje
lengtestrepen; de paten zijn oranjegeel gevlekt.
Het rugschild is oranje getekend; een oranje
lengtestreep over het hoogste punt van de
vertebrate schilden; een oranje vlek in het
midden op iedere costate schub, terwijl de
rand- of marginaalschilden eveneens een oranje
vlek dragen. Het gele buikschild is zwart getekend. De ogen zijn groen, met een zwarte
dwarsstreep over de pupil.
Deze soort is zeer vraatzuchtig en eet praktisch
aile dierlijke voedsel, maar voedt zich ook met
plantaardige kost. De dieren zijn sterk, kunnen
opmerkelijk vee) verdragen en zijn daarom
nogal gemakkelijk te houden. Ook in de vrije
natuur schijnt deze schildpad weinig eisen te
stellen, aan bijvoorbeeld het water waarin hij
Ieven moet. Hij wordt zowel in helder water
als in modderpoelen gevonden en K 1 i n g e lh offer vermeldt zelfs een vondst in Marokko
van C/emmys c. /eprosa in een latrine: zware
en gezonde dieren.
Een andere verklaring voor de goede houdbaarheid van de schildpad in gevangenschap
biedt oak het aanpassingsvermogen van de
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soort in ander opzicht. Er zijn gedeelten van
het verspreidingsgebied, waarin de dieren door
de droogte genoopt worden een zomerslaap in
de drogende modder te houden, terwijl elders
]age temperaturen winterslaap noodzakelijk
maken. Het is daarom mede van belang te
weten, vanwaar onze exemplaren komen en
hoe de natuurlijke levensomstandigheden in de
plaats van herkomst zijn, willen wij onze dieren
een passende verzorging bieden.
Het bekende Roodwangsierschildpadje, Pseudemys scripta elegans, is afkomstig van de
centrale en oostelijke der Verenigde Staten,
waar hij naar het Zuiden tot Noord-Mexico
voorkomt. Het dier is in zijn jeugd bijzonder
fraai getekend, doch naarmate leeftijd en grootte
toenemen - het schild kan een lengte van
30 em bereiken! - wordt de kleur egaler.
Sommige individuen kleuren zeer donker. Een
jong exemplaar is in hoofdzaak groen gekleurd en gee) gestreept. Markant is de in
langsrichting gerekte oranjerode vlek achter het
oog, uitlopende in een gele streep. Ook midden
op de kop kan zich een rood vlekje bevinden.
Poten en staart zijn gee] gestreept. De vertebrale schilden van het rugschild hebben een
hoefijzervormige gele vlek, met de opening
naar voren; de laatste met de opening naar
achter. Op de costale sc.hilden is een dergelijke
vlek eveneens aanwezig, vaak onderbroken en
met een opening naar opzij, terwijl de marginalia een warrige tekening in dezelfde kleuren
hebben. Het buikschild of plastron heeft een
gele kleur en op elk schild is een donkere ring
met een wat minder donker centrum aanwezig.
De ogen zijn groen met een zwarte streep in het
midden. De voorpoten met 5. de achterpoten
met slecht 4 klauwen, hoewel steeds 5 tenen
aanwezig zijn.
De temperatuur op welke deze schildpadden
gehouden kunnen worden is niet hoog; ik meen,
dat de temperaturen welke ik in bet aquarium
bereik zeker voldoende zijn. Behalve dierlijk
voedsel eet deze schildpad ook plantaardig
materiaal; ik heb hem meerdere malen aan
waterpest (Elodea canadensis) zien knabbelen.
Van Colombia en Oost-Venezuela is Pseudemys
ornata callirostris ( G r a y) afkomstig.Dit zijn
dus wel tropische schildpadden. De lengte van
het rugschild kan bij deze soort 35 em bedragen. Mijn exemplaar is nog zeer jong; het
is nog in bezit van de .,eiwrat" en duidelijk
is nog de plaats te zien, waar de dooierzak
gezeten heeft. De groene grondkleur van deze
soort is donkerder dan die van P. scripta. Ook
bier weer een gele streeptekening op de kop,
maar de keel is gevlekt. De vlek achter bet
oog is menierood en heeft, duidelijk van de
vlek gescheiden, een gele streep in het verlengde. Ook hier hebben de vertebrale schilden
een gele lengtestreep, maar de vlekken op de
zijschilden gelijken pauwoogvlekken door· concentrische ringen, waarvan de binnenste zwart
is. De grondkleur van bet plastron is oranje,
waarop een drukke zwarte tekening. Voor
zover ik weet voedt deze soort zich met dierlijk organisme.
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Pas sedert 1953 wordt Graptemys kohnii als
zelfstandige soort en niet meer als een geograflsch ras van G. pseudogeografica beschouwd.
Het is een bijzonder fraai getekende waterschildpad uit de centrale en zuidelijke staten
der V.S. Hij kan een lengte van 25 em bereiken. De grondkleur is grijs met een netvormige tekening van oranjegele lijntjes aan
de rugzijde, met wijde en regelmatige .,mazen".
Opvallend zijn de naar buiten uitstekende punten van de achterste randschilden en de naar
achter over de rand van het volgende schild
uitstekende punten van de vertebrate schilden,
die bet dier de naam .. Saw back Turtle" bezorgd hebben. Deze punten zijn bet opvallendst
bij jonge dieren. Over het midden van de rug
loopt een brede, donkere baan.
In de zomers zijn de streken, waarin deze soort
voorkomt tamelijk warm, maar de winters kunnen er koud zijn: het kan zelfs aan de Golf van
Mexico vriezen en sneeuwen, zodat een winterslaap deze dieren waarschijnlijk geen kwaad
zal doen.
De overige soorten hoop ik in een volgend
artikel ter sprake te brengen.
Met betrekking tot het menu van de dieren
kan ik nog toevoegen, dat ik ter voorkoming
van schildverweking aan bet water ongeveer
10 druppels van een waterig preparaat vitamine
A+3D heb toegevoegd: bet is van PhilipsDuphar en wordt onder de naam Dohyfral in
de handel gebracht in flesjes van 15 cc.

Boekhespreklng

Onder de titels ,Introducing poisonous snakes"
en ,.Introducing non-poisonous snakes" zijn
twee fraaie boeken over slangen aan onze
bibliotheek toegevoegd. Deze popuiair wetenschappelijke werkjes zijn van de hand van de
bekende auteur Dr. V. Stanek en geillustreerd
met zeer vee) prachtige foto's, zodat men een
zeer goed idee krijgt hoe de dieren er in werkelijkheid uitzien. De betrekkelijk schaarse
tekst is in bet Engels gesteld. De boeken zijn
in de bibliotheek onder de nummers 625 en 626
geregistreerd.
Vraag en annhod, rullrubriek
De beer W. ,.an Duijkeren, Argonauter.straat 1 te
Amsterdam, heeft te koop een toonbank-vitrine, die
als terrarium zeer geschikt is. De afmetingen bedragen
1,65 meter bij 77 centimeter, de boogte is 90 em.
Zijkanten glas, voorkant twee schuifruiten. Er is een
aansluiting voor TL: ombouw uit bout. Te bezichtigen:
Wittenburgergracht 43 tussen 7.30 uur en 17.30 uur.

Der Salamander
Dr. Walter B. Sachs bericht ons dat alle leden van
onze vereniging worden uitgenodigd tot bijwoning
van de vergadering van de ,Salamander" in Berlijn,
van 26 tot 29 september aanstaande. Er bestaat een
beperkte mogelijkheid om gasten onder te brengen
bij Salamanderleden die in Berlijn wonen. Zij die
voornemens zijn de Tagung te bezoeken, doen er
goed aan contact te zoeken met Dr. Sachs, Angerstrasse 8, Buchloe/Allgau 8938, Deutschland.

