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Een proef met een mulle zandbodem 
en circulerend grondwater in een terrarium 

lngezonden door de werkgroep voor het onderzoek 
naar het gedrag van reptielen en amfibieen in holen 
en spleten, Wierickestraat 15, Leiden. 

lnhoudsoverzicht: lnleiding - proefopstelling - waar
nemingen - interpretatie van de waarnemingen - con
clusie - literatuur. 

INLEIDING. 

Hoewel hct woord terrarium afgeleid is van 
het latijnse woord terra ( = aarde), treft men 
in, de terrariumliteratuur maar weinig gege
vens aan over de bodemgrond en het func
tioneren daarvan. Toch kan men verwachten 
dat de bodem een zeer belangrijke rol speelt. 
De meeste terrariumdieren, behalve de 
boom- en waterbewoners, zijn er immers. 
voortdurend mee in contact. IIi hun actieve 
periode bewegen zij zich over of rusten op 
het bodemoppervlak, tijdens hun niet actieve 
peri ode bevi nden zij zich meestal in een hol 
in de bodem. Een groot gedeelte, zo niet bet 
grootstc gedeelte van hun Ieven brengen de 
dieren in de bodem in holen door. Een 
duinhagedis kan op sombere dagen de hele 
dag in de bodem blijven, om over de peri
ode van de winterslaap maar niet te spreken. 
In de bodem spelen zich allerlei processen 
af, er Ieven grote aantallen micro-organis
men, planten vinden er hun voedsel in de 
vorm van zouten welke weer afkomstig zijn 
van afbraakprocessen. Fig. 1 geeft een glo
baal overzicht van de warmte-, voedsel- en 
waterbeweging in de bodem. 
Het is belangrijk te weten op welke manie
ren een dier door de bodem waarop of 
waarin bet verblijft beinvloed kan worden. 
a. Er heeft een warmteuitwisseling plaats 
tussen het dier en de bodem (Norris). Is 
bijv. zijn lichaamstemperatuur te hoog opgc
lopen dan kan bet dier door een beschaduw
de plek te kiezen zijn warmte afgeven aan 
de bodem. Op een bepaalde diepte onder 
bet oodemoppervlak is de temperatuur vrij
wel constant en slechts aan seizoenwisseling 
onderhevig (S c h e f f e r). Kiest bet dier op 
die diepte zijn hot, dan is het verzekerd van 
een vrijwel constante holtemperatuur. 

b. Op de huid van elk dier leeft in bet alge
meen een microflora en -fauna. Voor het 
goed functioneren van de huid, en dus van 
het dier, zal bet nodig zijn dat deze niet uit 
de hand loopt. Wij kunnen veronderstellen 
dat tussen de micro-flora en -fauna van het 
dier en die van de bodem een zekere Wissel
werking bestaat die wellicht belangrijk is. 
c. In de bodem zijn de concentratie van 
zuurstof (02) en koolzuurgas (C02) anders 
dan de Iucht er hoven, evenals de relatieve 
vochtigheid (S c h e f f e r). Deze concentra
tie-verschillen zouden weleens belangrijk 
kunnen zijn voor bet dier. 

Teneinde een inzicht te · krijgen in bet func
tioneren van de bodemgrond in bet terra
rium · hebben wij een proefopstelling ge
maakt. De vraagstelling daarbij was: 
Hoe kan men de natuurlijke kringloop in de 
bod em (zie fig. 1) op een· zo eenvoudig mo
gelijke manier nabootsen in een terrarium. 

PROEFOPSTELLING (zie jig. 2). 

Het proefterrarium was samengesteld uit 
een asbest-cementen bak met een grondvlak 
groot 50 x 90 em, een diepte van 35 em., 
waarop een hoekijzeren aquarium zoder bo
dem werd geplaatst. Uit voeringnylon maak
ten wij een zak, die gevuld werd met stenen 
in verschillende afmetingen. De zak met 
stenen legden wij op de bodem van de as
bestcementen bak zodat hij deze geheel be
dekte tot een hoogte van 10 em. Daarna 
vulden wij de bak met ongewassen scherp 
zand. Onder de zak brachten wij de zuigbuis 
van bet grondwatercirculatie systeem. Hier
voor gebruikten wij plastic electriciteitsbuis 
welke aan bet einde geperforeerd werd. Het 
verticale gedeelte, alsmede de bochten wer
den eveneens van plastic pijp gemaakt, welk 
materiaal wij U bij deze van harte aanbe
velen als zijnde goedkoop en zeer handig 
voor aHerlei klusjes. 
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: In de plastic buis werd · een slang geschoven 
welke in een bocht omlaag bing en waarvan 
bet andere uiteinde hoven bet zand eindigde. 
Juist hoven bet diepste punt brachten wij 
een koperen buisje aan, waarop een aan
sluiting voor een luchtslang. Het gehele ge
deelte van de slang hoven deze luchtaan
sluiting fungeerde als luchtlift in bet circu
latie systeem. 
Boven bet zand werd een warmtebron aan
gebracht in de vorm van een 200 Watt 
gloeilamp, gemonteerd in een reflector van 
een straalkachel. De afstand van de lamp 
tot bet zandoppervlak bedroeg 25 c~. Op 
bet zand werden een paar stenen gelegd. 
Nadat de opstelling gereed was werd er 
water in bet terrarium gegoten, totdat de 

BODEM 

FIG 1 I 
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waterstand in de peilbuis een hoogte had 
bereikt van 8 em., waarna de luchtpomp 
werd aangesloten. 
Eenmaal per week werd bet uit bet terra
rium verdampte water aangevuld door lei
dingwater te gieten in de peilbuis. 

WAARNEMINGEN. 

1. Bij bet vullen werd bet water uit emmers 
op bet zand gegoten. Er ontstond dadelijk 
een vies gelig sop met veel schuim. Nadat 
al bet water was toegevoegd, was bet zand 
in de bak kletsnat en bet oppervlak geheel 
dichtgeslibt. 
2. Het luchtpompje werd aangezet, aanvan
kelijk stroomde er bitter smakend water uit 
de uitstroom-opening maar na ± 1 uur 
werd bet water volkomen helder en smaak
loos. 
3. Met een stokje werd bet oppervlak van 
bet zand rul gemaakt. De lamp brandde 
egdurende 10 uren per dag. Het zand aan 
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FIG2 

de oppervlakte werd droog en rul, onder 
de stenen bleef het vochtig. Op de plaats 
van het uitstromende water ontstond een 
vochtige pick die zich langzaam uitbreidde. 
Nadat wij onder het uiteinde van de slang 
een bloempot zonder bodem plaatsten 
breidde deze vochtige plek zich niet ver
der uit. 
4. Na 4 a 5 maanden werd het oppervlak 
weer vochtig en bleef vochtig. 
5. In het terrarium werden 6 Lacerta sicula 
ondergebracht welke onder de stenen hun 
holen maakten. Wegens onderlinge vecht
partijen werden ze eruit gevangen en twee 
duinhagedissen er in gezet. 
De duinhagedissen hebben eieren afgezet 
welke evenwel door onbekende oorzaak ver
dwenen. Na twee maanden kregen ze "pok
ken". Dr. Zwart constateerde dat deze 
veroorzaakt werden door een schimmel. 
6. Fig. 2 geeft een plattegrond van de ge
graven holen, ± 6 weken nadat de duin
hagedissen ingezet waren, de vindplaats van 
de eieren en de temperatuur-gradient over
dag op de aangegeven punten A, B, en C. 
's Nachts daalde de temperatuur van het 
terrarium tot die van de kamer waarin het 
was opgesteld. 
Opvallend is bij punt B het grote verschil 
in tcmpcratuur tussen het oppervlak direct 
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onder de lamp en een punt 10 em onder het 
oppervlak. 
De eieren bevonden zich aan het uiteinde 
van het hoi op ± 12 em. diepte, de tempe
ratuur daar ter plaatse was 34 ° C. 
Opvallend is dat de gegraven holen hun 
ingang hadden onder of direct naast de in 
het terrarium liggende stenen. 
Overdag schuilden de dieren onder de ste
nen op het zandoppervlak, waar zij ondiepe 
holen gegraven hadden. 

INTERPRETATIE VAN DE 
WAARNEMINGEN. 

De bodem in het terrarium vertoonde op
pervlakkig gezien een grote gelijkenis met 
een zandlandschap in de vrije natuur. De 
hagedissen gebruikten de bodem om er in 
te graven, zich er in te verschuilen en om 
er hun eieren in af te zetten. Men zou kun
nen zeggen dat ook voor hen de bodem een 
tijd goed functioneerde. 
Vergelijkt men de warmte-, voedsel- en wa
terbeweging in de proefopstelling met die 
welke in de vrije natuur plaats vindt, dan 
is er een belangrijk verschil. Het in de vrije 
natuur aan de bodem in de vorm van regen 
toegevoegde water dringt door het opper-
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vlak en wordt als grondwater afgevoerd ter
wijl bet water in de proefopstelling steeds 
circuleert. Terwijl in de natuur bet water 
zich voornamelijk beweegt van bet opper
vlak naar bet grondwater (er valt meer in de 
·vorm van regen dan er verdampt) circuleert 
in bet terrarium bet slechts door middel van 
een pomp die bet water op een plaats aan 
de oppervlakte brengt. Op andere plaatsen 
in bet terrarium ontbreekt deze circulatie. 
Doordat daar aan bet oppervlak water ver
dampt ontstaat er plaatselijk zelfs een water
beweging in de richting van bet oppervlak. 
De in het water opgeloste zouten en orga
nisch materiaal blijven bij verdamping ach
ter en zullen zich plaatselijk ophopen. Dit 
materiaal verkleint de porien van de bodem 
waardoor de capillaire werking sterker wordt 
en de verdamping moeilijk. Dit heeft tot 
gevolg dat de bodem vochtig wordt. 
Het is algemeen bekend dat in vochtige 
terraria sommige hagedissen "pokken" krij
gen. De bodemgrond is in de vrije natuur 
ook vaak vochtig terwijl daar het optreden 
van "pokken" zelden wordt geconstateerd. 
Een van de oorzaken van het optreden van 
deze ziekte zou kunn~n zijn dat bet dier in 
contact komt met grotere concentratics ziek
tekiemen, wclkc op bet door de verkeerde 
waterbeweging aan de oppervlakte opge-
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hoopte organische materiaal voorkomen. 
Hierbij speelt de afname van de weerstand 
van bet dier door bet Ieven in gevangen
schap eveneens een rol. 

CONCLUSIE. 

1. Het beschreven terrarium biedt bet voor
deel dat men enkele maanden beschikt over 
een zandbodem die aan bet oppervlak droog 
en rul is maar op enige diepte vochtig, 
waarbij de temperaturen plaatselijk tamelijk 
verschillend zijn. 
2. Een dergelijke bodem bleek te functio
neren voor duinhagedissen die er in groeven 
en er hun eieren in afzetten. 
3. Het beschreven terrarium heeft bet na
deel dat het tenslotte geheel vochtig wordt 
waarbij men het optreden van "pokken" bij 
hagedissen kan verwachten. 

Llteratuur: 

N o r r i s, K. S. 1965. Lizard ecology a symposium ed. 
W. W. Milstead Univ. of Miss. Press 1965 Color 
Adaption in Desert Reptiles and its Thermal Rela
tionship p. 16. 

S c h e f f e r, H. C., P. S c h a c h t s c h a b e I, 1970 
Lehrbuch der Bodenkunde, Ferd. Enke Verlag 
Stuttgart pp.239-242, p.245. 



Enkele ervaringen bij bet houden van de 
roodwangschildpad, Pseudemys scripta elegans 

H. Stlbbe, 
Middenwetering 188, Krimpen a.d. IJssel. 

lngezonden: april 1976 
lnhoudsoverzicrt : lnleiding - beschrijving van het 
sch ildpaddenverbl ij f - beschrijving van het kweekstel -
gedrag van -de dieren - het vocderen - verslag van 

'·;1et vinden en uitbroeden van de eieren - conclusie. 

Nadat ik gedurende 4V2 jaar enkele exem
plaren van de soort Pseudemys scripta ele
ga/IS in ecn aqua-terrarium had verzorgd, 
legde een vrouwel ijk exemplaar bevruehte 
eieren. 
ln dit artikel zal ik aehtereenvolgens be
sehrijvcn: de manicr waar~p de dieren wa
ren gehuisvest , het gedrag van de dieren, het 
vinden van de eieren en de manier waarop 
deze zijn uitgebroed. 

BESC HRIJVING VAN HET 
SCHl LDPADDENVERBLIJ F. 

Ik zal dit voor de duidelijkheid in 7 punten 
onderverdclen: 
A. lnrieht ing Jandgcdcclte 
B. Inriehting watcrgcdcelte 

Pseudemys scripta elegans. Foto : J . L. J a n se n. 

C. Overgang land/water 
D. Verwarming 
E. Vcrliehting 
F. Filtrering 
G. Beplanting 
H . Kap 

A. Het landgedeelte bestaat uit een houten 
bak van 70 x 50 x 20 em (lxbxd) (zie tek. 
2). Hierop staat ecn opbouw van 60 em 
hoog. In deze bak lag ccn laag van 20 em 
scherp zand, aehtcrin is een soon plantcn
bak gemaakt, van platen dunne lcisteen, die 
± 15 em boven het zand uitsteken, dit om 
te voorkomen dat de schildpadden in de 
"plantebak" komen en de planten aan-, of 
opvreten. Het geheel is met grate kiezel
stenen en kienhout verfraaid. De linker en 
rechter zijde van de opbouw bestaan u it z.g. 
gaatjesboard en de aehterzijde uit gaatjes
board,beplakt met kurkplaat. De bak werd 
eerst met plastic bedekt voor ik hem vulde, 
zodat het hout niet nat kan worden. 

7 



B. Het watergedeelte bestaat uit een metalen 
bak 130 em. lang, 60 em diep en 30 em 
hoog. De voor- en zijkanten zijn van glas, 
de achterzijde is van mctaal. Op de bodem 
ligt een cementlaag van 21f2 em. De bak 
bevat 230 liter water. Hierin zijn 8 schild
padden gehuisvest. 

C. De overgang tussen land- en waterge
deelte bestaat uit een opgang die is gemaakt 
van steengaas en cement (zie tek. 3) deze 
"plaat" steunt aan de ene kant op een klin
ker die ter verfraaiing met stukjes leisteen 
belegd is. De "plaat" is aan de bovenzijde 
ruw gemaakt door veuren en stukjes flag
stone die in de natte cement gedrukt zijn. 
Dit is gedaan ·om de dicren meer houvast 
te gcven, en voldoet uitstekend. 

D. Het verblij f staat in een ruimte die cen
traal verwarmd wordt. De temperatuur van 
water en Iucht zijn dus nagcnoeg altijd ge-
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lijk. De temperatuur schommelt overdag 
tussen de 24 en 26° C. 's Nachts liggen deze 
waarden 2 a 3° C lager. De vochtigheids
graad in deze ruimte schommelt tussen de 
60 en 85 % . 

E. Boven het landgedcclte hangt een reflec
tor (zie tek. 2) met daarin een gloeilamp 
van 60 Watt. Dczc lamp hangt 40 em boven 
het zand, en verwarmt de Iucht ± 5 em 
boven het zand tot 3° boven de normale tem
peratuur. Boven het aq uarium hangt aan de 
rechtezijde een TL buis van 25 W. In de 
namiddag staat de zon (voor zover aanwe
zig) op dit verblij f. 

F. Het water wordt schoongehouden door 
een systeem (zie tck. 5) waarbij gebruik ge
maakt wordt van 3 aanzuigpunten, 3 Eheim 
zuigfilters, met ecn volume van 2 liter, 3 
voorfilters, voor grof vuil , en een Eheim 
circulatiepomp, met cen capaciteit van 390 
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TEKENING 2 

liter per uur. Deze pomp werkt 24 uur 
per dag. De filters worden eens per 8 weken 
verschoond, dit kan doordat de voorfilters 
het grove vuil tegenhouden. Deze worden 
om de dag verschoond. De' filtermassa's be
staan uit kool, kiezels, watten en "Ehfifix". 
(zie tek. 4) In de voorfilters wordt aileen 
"Ehfifix" gebruikt. De bak wordt eens per 
8 weken gereinigd en van vers water ·voor
zien. 

G. Boven het watergedeelte bevindt zich een 
plantebak en op het landgedeelte bevindt 
zich aan de. achterzijde een strook beplan
ting. Gebruikte planten zijn o.a. 
Cissus rhombifolia, Codiaeum variegatum, 

Dieffenbachia (deze plant is goed afge
schermd en van de onderste bladen ontdaan 
omdat de plant giftig is.) Hedera helix, Neo
regelia caro/inae tricolor, Neprolepis, Exal
tata rooseveltii, Rhaphidophora aurea, bier
van wordt veel gegeten) Tradescantia flumi
neunsis albovittata. 

H. De houten opbouw is aan de voorzijde 
schuin aflopend, dit maakt de binnenkant 
beter bereikbaar (zie tek. 1). De bovenzijde 
is van gaatjesboard. Aan de linkerzijde be
staat het bovenste deel uit horregaas, om de 
ventilatie te bevorderen. De zij- en voor
kanten zijn van losse platen vensterglas, die 
aan boven- en onderzijden in een gleuf lo
pen. De achterkant is weer van gaatjesboard 
beplakt met kurkplaat, met hieraan een 
plantebak in een houder van aluminimstrip 
(zie tek. 6). Deze plantebak is aan de voor
zijde ter verfraaiing met kurkscbors afge
werkt, zie punt A. 
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BESCHRIJVING VAN HET 
KWEEKSTEL. 

Het wijfje: Pseudemys scripta elegans 
{Roodwangsebildpad). 
Gewiebt 480 gram. 
l x b van bet earapax: 13.9 x 13.8 em. 
Dit alles gewogen en gemeten kort na bet 
leggen van de eieren. Ik beb dit exemplaar 
m november 1970 in een dierenwinkel ge
koebt. Zij mat toen 4.6 x 4.6 em en woog 
14 gram. Op bet moment van eieren leggen 
had ik baar dus 54 maanden. 
De man: Dit kan ik niet met zekerbeid 
zeggen, in de eerder bescbreven bak zitten 
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6 geslachtsrijpe mannen. Drie van deze 
manncn hcb ik meerde re malen met haar 
zie n paren of pogingcn daartoe zien onder
nemen. Het is frappant dat deze 3 zich ook 
ondcrling nogal agrcssief gedroegen. De 
ovcrigc 3 waren to taal niet gelnteresseerd in 
dit vrouwtjc. 
De 3 kandidaten: resp. gewicht, lengte x 
brccdte van het carapax en leeftijd (in bezit) 
I . Pseude111ys s. e/egans 

250 gr., 12.5 x 11 .0 em, 52 mnd. 
2. Pseude111ys s. e/egans 

250 gr., 12.0 x 11 .0 em, 33 mnd. 
3. Cle111mys C(/.\pica 

280 gr., 14.0 x I 0,5 em, 50 mnd. 
Ook deze dircn koch! ik in een d ierenwinkel. 
Zij wogcn toen rcsp. 13, 16, en 18 gram. 

GED RAG VAN DE DI EREN. 

Nadat ze in juli 1973 in de eerder beschre
ven bak gehuisvest werde n begonnen de 2 
mannclijke exemplaren van de roodwang
schildpadden "Paringsdan~en . , uit te voeren. 
Dit gcbcurt door zich tegenover een ander 
cxemplaar op te stellen, de voorpoten v66r 
de kop dicht bij elkaar te brengen en de po
ten tc Iaten vibreren, tegen de kop van het 

Pseudemys scripta elegans. Foto : J. L. Janse n. 

a ndere exemplaar. Dcze twee deden dit zo
wel onderling als met de eerder genoemde 
vrouw. Aanvankelijk moest de vrouw hier 
niets van hebben. 'Wa nneer ze het onderling 
deden, eindigde dat in de mccste gevallen 
met b ijten naar clkaar in de kop en vooral 

.in de staart. Dit ging de gehcle dag door. 
Tot een werkelijke paring kwam het pas vee! 
later, e n dan nog zeldzaam. 
De Clemmys caspica caspica liet cen balts
cercmonieel geheel achterwege, zwom het 
vrouwtje van hoven achterzijde aan, greep 
haar zonder pardon stevig met de bek in 
het nckvel en trachtte haar op die manier 
te nemen. De Clemmys caspica caspica is 
een zeer actief, bijna wild, individua listisch 
ingesteld dier, komt vee! op het landgedeel
tc, draaft door hct ·zand, de plantebak e n 
gaat dan weer tcrug het water in. Dit gaat 
soms 4 tot 5 maal achtereen. Dit dier is 
totaal niet agressief tegen de overige dieren 
of tegenover mij. De manncn van Pseude
mys s. elegans zijn vee! rustiger, de een is 
zeer bedeesd en inschikkelijk (nr. 2), gaat 
rustig zijn gangetje en gceft paringspogingen 
snel op. De a nder (nr. 1) is vrij brutaal en 
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cnrom stijfkoppig. Hij blijft gaan, is vrij 
agressief, bijterig, en de baas over nr. 2. 
De vrouw is een rustig dier. Tegenover de 
anderen niet agressief maar tegenover mij 
wanneer ik haar in de hand neem, wei. Ze 
blaast, bijt en sehopt enorm. 

HET VOEDEREN. 

Ik voeder deze dieren sinds 1lfz jaar met 
een vast menu. 1 maal per week ongepelde 
garnalen, waarvan de seherpe kop en staart 
verwijderd zijn. Dit voedsel voorziet uit
stekend in de kalkbehoefte, 1 x per. week 
biefstuk tartaar, een enkele maal runderhart, 
1 x per 14 dagen wat meelwormen, dage
lijks wat sla, andijvie, waterplanten, of spi
naziebladeren, een enkele maal wat kleine 
waterslakken die ik zelf kweek. Dankzij (?) 
dit menu is het niet nodig enigc vorm van 
vitamine of kalk toe te dienen. 

VERSLAG VAN HET VINDEN EN 
UI fBROEDEN VAN DE EIEREN. 

In maart 1974 heeft dit vrouwtje 2 eieren 
op het landgedeelte gelegd, maar geen en
kele moeite genomen deze te begraven. 
WaarsehijnHjk waren er meer eieren omdat 
ik in het water versehillende stukken ei
sehaal zag drijven. (lk veronderstel dat die 
eieren door andere sehildpadden in hct wa
ter zijn getrokkcn, en opgegeten, dan wei 
kapot gebeten). 
Bij eontrole na ± 6 wekcn blekcn dezc eic
ren dan ook onbevrueht. I k heb deze eieren 
geopend omdat ze slap werden, indcukten 
en begonnen te stinken. Op 30 maart 1975 
bemerkte ik dat dit zelfde vrouwtje druk 
aan bet graven was. Nadat ze op vcrsehil
lende plaatsen in het landgedeelte gedurcn
de 2 dagen kuilen had gegraven begroef ze 
uiteindelijk 4 cieren. Ik hcb dcze eieren uit
gegraven, waarbij er een is gesneuvcld; en 
ondregebraeht in een broedstoof (zie tek. 7). 
De broedstoof bestaat uit een hoeklijn-aqua
rium van 40 x 25 x 25 em, met daarin een 
laag van 7 em grove kiezels, ± 5 em fijn 
grind, ± 7 em seherp rivierzand en daar 
overheen ± 4 em sphagnum. In deze broed
stoof hicld ik cen waterhoogte aan van ± 
10 em, en bedroeg de temperatuur van de 
boden, gemeten in positie van de eieren en 
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water, ± 25° C. De luehttemperatuur was 
26 a 27° C. 's Naehts waren deze waarden 
voor aile drie de onderdelen ± 23 u C. 
De luehtvoehtigheid gemeten met de hygro
meter: overdag 75% en 's naehts 85%. 
20 juni 1975 (na 82 dagen) heb ik het 
bovenste laagje zand wcggchaald zodat ik 
net cen stukje van de eieren ·kon zien. Ik 
heb met stukjes bout een soort tentje hoven 
de eieren gemaakt, met daarbovcn de laag 
sphagnum, zodat ik door het glas eontrole 
kon uitoefenen. Ik heb dit gedaan omdat ik 
bang was dat wanneer eventueel de eieren 
zouden uitkomen de jonge sehildpadjes te 
veel moeite zouden hebben onder het sphag
num vandaan te komen. Dit omdat het 
sphagnum nogal zwaar was door het voeht 
dat het bevatte. 27 juni 1975 zag ik nog 
maar twee eieren in het "tentje''. Ik heb 
daarop bet "tentje" geopend en zag dat een 
van de eieren was ingedeukt. Ik haalde dit 
ei uit bet zand en konstateerde dat het over 
bijna de gehele lengte geseheurd was. Door 
deze seheur zag ik sleehts een geel gekleur
de substantie, dat voor mij de indruk gaf 
dat bet ei onbevrueht was. Ik seheurde het 
ei door het midden en tot mijn grote ver
bazing zat daar een sehildpadje in. Dit dier
tje heeft 6'h ·uur geleefd. Na 108 dagen 
heb ik de twee andere eieren geopend en 
konstateerde hetgeen ik al verwaehtte: dat 
deze onbevrueht waren. Oat ik dit ver
waehtte kwam doordat deze eieren er altijd 
iets anders uitzagen dan die ene andere. 
(Die konstatering kon ik uiteraard pas rna
ken na 82 dagen). In tegenstelling tot bet 
"goede ei" waren deze niet zo mooi wit, 
niet geribbeld en enigzins gevlekt. Ze waren 
dus duidelijk anders. 

CONCLUSIE. 

Ofsehoon de resultaten van het houden van 
dcze sehildpadden zoals hoven besehreven, 
veclbclovend zijn, ontbreekt er nog iets. Re
eente publikaties wijzen erop, dat de voc
ding van het wijfje tijdens de draagtijd, van 
groot belang is. Bij sehildpadden is helaas 
moeilijk te eonstateren wanneer het wijfje 
eieren draagt. In een volgende periode zal 
ik bij wijze van proef bet voedsel van de 
sehildpadden verrijken met een vitamine
mineralenpreparaat. Ik hoop U te zijner tijd 
verdere kweekresultaten te kunnen melden. 


