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Enkele constructietips voor gelijmde terraria
H. M. v a n
Meeuwen
Roodborststr. 63
Leiderdorp

lngezonden: juli 1978

Fig. 1
De oude situatie
Tek: Van
Meeuwen
Fig. 2
Zo ligt de
vitrineruit nu
Tek: Van
Meeuwen

3

Bo1>liM

Bij een wat Ianger gebruik van de terraria uit gelijmd glas, waarvan ik bet bouwen in ,Lacerta'' (1976) en in mijn onlangs verschenen hoek (1978) beschreef,
komt een aantal zwakke plekken aan bet
Iicht. Deze vragen om nieuwe oplossingen
Aangezien ik bet bouwen en ontwerpen
van terraria steeds meer als een erg aantrekkelijke kant van de hobby beleef, heb
ik op dit gebied uitvoerig geexperimenteerd. Twee problemen zijn inmiddels
naar tevredenheid opgelost, en verdienen
dus publicatie.
Een eerste probleem was, dat de scbuine
voorruit, die in de oorspronkelijke constructie rustte tegen een randje van de
voorkant van de bodem, daarop nogal
veel kracht uitoefende. Wanneer die ruit
vaak werd geopend, dan wilde bet nogal
eens gebeuren dat bet rechte onderstuk
los ging Iaten. Het probleem bleek eenvoudig te verhelpen, door een smalle
glasstrip loodrecht op de steunstrip achter de voorruit te monteren. Dit geheel

Fig. 3
De nieuwe
situatie met de
gewijzigde plaatsing van de
voorruit en de
ventilatievoorzieningen.
Tek: Van
Meeuwen

vormde dus een achterover leunende
rechte hoek, waarin de onderkant van de
vitrineruit kwam te rusten. De voorkant
van deze strip werd aan de twee kanten
schuin afgesneden, de randen werden met
de amarylsteen geslepen om snijwonden
te voorkomen.
Het systeem werkte voortreffelijk. Het is
nu ook beter mogelijk de voorruit als
schuifruit te gebruiken, bij kan borizontaal in beide richtingen geschoven worden omdat hij op een vlak rust.
Een tweede probleem was condensvorming. Bij mijn terraria, vaak als tropisch
boslandschap ingericht, was dit erg hinderlijk. Na enig denken werd een oplossing gevonden, waarbij de voorruit geventileerd werd door enerzijds een ventilatieopening onder de ruit., anderzijds
een ventilatiestrook met regelbare breedte voor aan de bovenkant van bet terrarium. De ventilatiestrook hoven wordt
op de bekende manier gemaakt met een
strook aluminium horregaas, die tussen
glasstrips gelijmd wordt.
De onderste ventilatiespleet kreeg ik,
<;loor bet smalle rechte stuk van de voorruit te verdubbelen. Het voorste deel
werd smaller gemaakt, zodat daaronder
een luchtspleet over kon blijven. De Iucht
die daardoor komt, wordt ·via een gaasstrook direkt achter de voorruit langs
naar hoven gezogen. Deze laatste gaasstrook is geklemd: van voren tussen de
1-e voorwand en de schuine glasstrip, van
achteren tussen de twee helften van de
achterste voorwand. Het lijmen van dit
gedeelte vraagt wat bandigheid, in de
figuur is de lijmvolgorde aangegeven met
omcirkelde cijfertjes.
Het resultaat was goed: de voorruit
bleef, ook in zeer vochtige bakken, condensvrij en de luchtvochtigheid bleef op
een aanvaardbaar niveau, overdag 90%.
Wil men, bijv. 's nachts, een hogere vochtigheid, dan moet de bovenste ventilatiespleet geheel afgedekt worden.
LITERATUUR
M e e u w e n, H. M. v a n, 1976 Het zelf
bouwen van terraria uit gelijmd glas. Lacerta 34, 5 pag. 53-58
Me e u wen, Harry van & Dieter
L i 1 g e, 1978. Gids voor het Terrarium.
Elsevier, Amsterdam

V erzorging en kweek van de
Spaanse beekschildpad, Clemmys caspica leprosa
(Schweigger, 1812)
A. V. Vroom
Utrechtseweg 255
Amersfoort

lngezonden: februari 1978
lnhoudsoverzicht: inleiding - verspreiding
en uiterlijk - buitenterrarium - gedrag voedsel - winterslaap - paring - afzetting
van de eieren - eieren - broedproces - uitkomen - groei van de jonge dieren - bastaardvorming? - summary - literatuur.
IN LEIDING
In het najaar van 1971 kwam ik via de
heer Langer we r f uit Waspik in het
bezit van een exemplaar van de Spaanse
beeksehildpad (Ciemmys caspica /eprosa). Het was een vrouwtje, dat uit Marokko was meegenomen, waar deze
ondersoort onder meer voorkomt. N a
11/2 jaar in een aquarium gehouden te
zijn, ging het dier in juni 1973 in een
buitenterrarium. Sinds dat tijdstip verbleef het in versehillende buitenterraria,
tesamen met een aantal mannelijke en
vrouwelijke soortgenoten. In 1974 kwam
daar bovendien nog een aantal Griekse
beeksehildpadden (Ciemmys caspica rivulata) bij. Het vrouwtje van de Spaanse beeksehildpad dat in 1971 in mijn bezit was gekomen, heeft op 3 augustus
1977 aeht eiercn gelegd, waarvan er in
oktober 1977 zeven zijn uitgekomen.
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VERSPREIDING EN UITERLIJK
Clemmys caspica leprosa is een van de
drie ondersoorten van de Kaspisehe
beeksehildpad, Clemmys caspica (G m e1 in, 1774) en komt voor in NoordwestAfrika en het Iberiseh sehiereiland. Hij
kan een lengte van 25 em bereiken en
zet tussen de 5-14 eieren af, wat afhankelijk is van de leeftijd. Jonge dieren
zijn bruin tot olijfgroen met cen duidelijk vlekkenpatroon op het rugschild
(earapax), dat bij het ouder worden vervaagt en tot drabbig bruin verkleurt. Het
buikschild (plastron) is gelig met aan
weerszijden van de lengteas zwarte vlekken. De verbinding tussen buik- en rugsehild, brug genaamd, bestaat uit gelige
sehilden met zwartbruine vlekjes.

BUITENTERRARIUM
Het vrouwtje van de Spaanse beeksehildpad dat in 1977 eieren afzette, wordt sedert augustus 1976 in bet buitenterrarium gehouden, dat hieronder nader
omschreven is. Zij deelt deze verblijfplaats met nog 10 andere exemplaren
van Clemmys leprosa, alsmede met 6
exemplaren van Clemmys c. rivulata,
een paartje Druppelscbildpadden (Clemmys guttata), een aantal Doosscbildpadden (Terrapene sp.) en 12 Oosterse landsehildpadden (Testudo hermanni hermanni).
Het buitenterrarium (zie fig. 3, 4 en 5)
heeft een oppervlakte van 70 m 2 met
daarin een waterpartij van ongeveer
20 mll. Het is omgeven door een 60 em
hoge muur. Tegen de binnenkant biervan is op 30 em onder de bovenrand,
over de gehele lengte, een glasstrip aangebraeht met een breedte van 20 em.
Deze strip belet het uitklimmen.
De waterpartij heeft een betonnen ondergrond en bestaat uit vier delen. Vijver I
heeft een diepte van ± 60 em, vijver II
van ± 15 em (poedelvijvertje), en vijver
III van ± 65 em. Deel IV is een waterval met een niveauversehil van 50 em.
Vanuit vijver I wordt het water naar de
waterval gepompt. De pomp heeft een
maximum-vermogen van 1800 liter per
uur, wat alleen wordt gehaald bij een
schone filter en doorstroomslang. Via de
waterval komt het water in vijver III en
na een grindlaag (in een bak van 125 x
50 x 25 em) weer in vijver I.
De beplanting van de vijvers en oevers
bestaat o.a. uit: waterlelie, gele plomp,
waterpest, krabbesebeer, waterviolier,
watermunt, egelskop, pijlkruid, waterweegbree, rietsoorten, kattestaart, wilgenroosje, andoornsoort, watt!rkruiskruid, lepelblad, moeras-vergeet-mij-nietje, moerasandijvie, kikkerbeet, fonteinkruid, gele lis, rus-, zegge- en biessoorten, fluitekruid en seheerling. Langs de
oevers zijn veel stronken en stenen aan-

gebracht, die half in het water en half
tegen de zacht glooiende kant liggen en
waarop uitgebreid gezonnebaad wordt.
Het idee om de waterpartij in drie gedeelten te maken, is voortgekomen uit
in Joegoslavie (te Budva) gedane waarnemingen, waar dieren van Clemmys c.
rivulata, slechts enkele centimeters groat,
in ondiepe poeltjes werden aangetroffen.
Deze poeltjes waren soms maar enkele
centimeters diep en bevatten water met
een veel hogere temperatuur dan de dieperc plassen in de buurt. Grotere dieren
bevonden zich aan de randen van poelen van meer dan een meter diep, terwijl
volwassen exemplaren daarentegen tijdens het zonnebaden werden waargenomen. De hogere temperatuur van de
kleine poelen komt de kleinere schildpadden, die sneller afkoelen dan de grotere, ten goede, o.a. bij vertering van
voedsel.
Het landgedeelte in bet terrarium bestaat uit zand dat afkomstig is van de
' Amersfoortse Berg'. De aarde, die vrij
kwam tijdens bet graven, is gebruikt om
Fig. I.
Paartje van de
Spaanse beekschildpad
(Ciemmys enspica leprosa):
links 18 em,
rechts 13 em.
Foto: V r o o m.
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niveauverschillen mee aan te brengen.
Het grootste niveauverschil tussen water
en land bedraagt ± 125 em. Het landgedeelte is begroeid met gras en klaver,
waartussen een assortiment van wilde
planten, ondermeer: vetkruid, peper en
hemelsleutel (aile Sedum sp.), zuring,
braam, aardbei, wikke, klaproos, kamperfoelie, ereprijs, tijm, marjolein, paardebloem, hoefblad en heide. De hogere
niveau's zijn mede opgebouwd uit stenen
en plaggen. Op twee plaatsen is de verhoging opgebouwd uit klei. In deze klei
werd het leprosa-nest gegravcn (niveauverschil water-klei ± 50 em). De grate
verscheidenheid aan planten en aan
schuil- en zonmogelijkheden is eveneens
een voortvloeisel van waarnemingen in
de vrije natuur (Joegoslavie) van de
ondersoort Clennnys rivulata. Naast
planten was ook de aarde en bet water
in de vijver afkomstig uit biologiscb zuivere sloten. De beplanting en bodem zijn
in de zomer van belang voor de voeding
en in de winter voor de winterslaap
(schuilplaats).

Fig. 2.
Vrouwtje van
Spaanse beekschildpad,
18 em lang.
Foto: V r o o m.
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GEDRAG
Een dier is onder normale omstandigheden de gehele dag aktief, onder meer
met vcedselzoeken, zwemmen, dobberen ,
vluchten, cventueel paren en heen en
weer !ope n. Het neemt ook graag een
zonnebad. Bij deze gedragingen is het
echter gemakkel ijk te storen. Bij het
minste geringste neemt het vaak de
vlucht, wat wi l zeggen dat het zo snel
mogelijk in het water verdwijnt en als
het al in het water is, wegduikt.
Storing behoeft niet altijd verstoring van
de aktiviteit te betekenen, wat b. v. bij
een ovcrvliegende vogel, bij een niet-geruisloze be nadering, een schaduw of bij
trage bewegingen rond het terrarium het
geval is. Het dier gaat zich dan wei meer
op de omgeving richten. Ingeval er zich
meerdere dieren bij elkaar bevinden is
vluchtgcdrag van een dier voldoende om
de rest ook in het water te doen plonzen.
Clemm ys caspica leprosa loopt regelmatig door het terrarium, o.a. overdag tussen het zonnebaden door, wat mogelijk
met voedselzoeken te maken heeft. Ook
na regenbuien, in de schemering en zelfs

's nachts !open de dieren ro nd. H et
drachtige vrouwtje legde deze aktiviteit
ook vlak v66r de ei-afzetting aan de dag.
Slapen gebcurt in het water. Het hulpmiddel, ecn zaklamp, is waarschijnlijk
cen belemmcring om goed te kunnen
consta teren of de dieren wei of niet met
de ogen open o nder het wateroppervlak
dobberen.
Een ziek dier is lusteloos en niet aktief.
Met nadruk moet er op gewezen worden
dat een schildpad zonnewarmte nodig
heeft voor z' n dagelijkse aktiviteiten. Behalve bij extreme temperaturen, zal de
schildpad in de zon zitten; ook bij een
bewolkte heme! zonnebaadt hij en wordt
warmer dan zijn omgeving. Een zonnebad wordt genomen tegen de kant van
de vijver, op stenen, op boomstammetjes en op zandheuveltjes. Bij grate
warmte 'zonnebaden' de schildpadden in
mijn terrarium onder struiken. Vaak zitten dezelfde dieren op dezelfde plaats in
de zon. De schildpadden klitten tijdens
het zonnebaden op een plaats bij elkaar,
kruipen op en over elkaar en duwen elkaar in het water. Toch zijn er nog an-

dere, ogenschijnlijk geschikte plaatsen
voor een zonnebad voorbanden.
Tijdens bet zonnebaden wordt veelvuldig een zandbad genomen. De voorpoten
wordt dan Jangs bet scbild gestrekt en
tijdens dit strekken wordt met brede haJen van de uitgestrekte zwemvliezen
zand op het schild geworpen. De achterpoten zijn gedraaid en maximaal uitgestrekt Jangs de staart met de onderkant
van de 'voeten' tegen elkaar. Ook met
de achterpoten wordt zand gestrooid.

VOEDSEL
Clemmys caspica leprosa is een flinke
eter van veelal dierlijk voedsel. Naast
datgene wat in de vijver voorkomt aan
insekten, slakken, visjes e.d. worden ook
op het water gevallen insekten, bijvoorbeeld sprinkbanen, gegeten. Dit Jaatste
wordt gelntensiveerd door het regelmatig inbrengen van forse hoeveelheden
weideplankton. Schilden van bijvoorbeeld bootsmannetjes en lieveheersbeestjes worden meestal in de outlasting teruggevonden. Het eten aan planten werd
ook waargenomen en geschiedt soms
door toeval, als een dier een insekt naar
binnen werkt. Soms echter worden er
Fig. 3.
Gedeelte van
buitenterrarium.
Het is geheel
omgeven door
een muurtje met
een hoogte van
60 em.
Foto: V r o o m.
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direkt happen uit krabbescheer, waterpest of waterlelie genomen. Bijvoedering
geschiedt regelmatig, doch is afhankelijk
van bet schijnen van de zon. Tot tweemaal per week gebeurt dit en het bestaat
uit runderhart en ongepelde garnalen.
Op bet droge bemachtigde bapjes of
kleine kruipende dieren worden in het
water opgegeten. Vastgesteld is dat er
vanaf eind april tot eind oktober voedsel
opgenomen wordt, doch aileen bij redelijk weer, d .w.z. bij zonneschijn en zo
rond het middaguur.

WINTERSLAAP
In oktober nemen de aktiviteiten van de
schildpadden langzamerband af. De
tijdsduur van het zonnebad wordt korter en voedselopname wordt minder in
hoeveelheid en in frequentie. Als regel
is bet eind-oktober met de aktiviteiten
hoven water gedaan. Onder het wateroppervlak zijn exemplaren echter nog
zichtbaar bezig met zich te verplaatsen,
althans op zonnige dagen en wei rond
het middaguur. Dit stopt bij grotere koude, bij regen of nachtvorst. Is er een ijsIaag op bet water aanwezig, dan zijn bij
helder weer in het zonbeschenen gedeel-

te van de vijver toch regelmatig nog
schildpadden te zien. Het heeft er alle
schijn van dat deze dieren zitten te zonnebaden; de ogen waren soms open,
soms gesloten. Tikken op de ijslaag had
zinken van de schildpad tot gevolg en
dit gebeurde zonder zwembewegingen.
Het naar hoven komen gebeurt ook bijna zonder enige beweging. Ademhaling
hoven bet wateroppervlak werd niet
waargenomen. Mogelijk dat incidenteel
toch ademgehaald wordt, wat een ncuskwetsuur bij bet grootste vrouwtje van
de Spaanse beekschildpad zou kunnen
verklaren. Zij had na de laatste winterslaap (april 1977) namelijk een verwonding rond de neusgaten, wat mogelijk
z'n oorzaak vindt in ademhalen tegen
bet ijs of in de koude vrieslucbt.
De winter van 1976-'77 bracbt een kapitale fout in vijver III aan bet Iicht.
Terwijl in vijver I geleidelijk aan de diereo wakker werden, bleef bet in vijver III
stil. Bij leegpompen werd een aantal
dode Clemmys caspica leprosa en Clemm ys caspica rivulata gevonden. Dit wercl.
geweten aan de diepte, nl. 140 em, waardoor vermoedelijk de bodem constant
van zonlicht verstoken bleef. De diepte
werd aangepast aan de lichtinval en op
65 em gebracht. Een zeer harde les!
Het niet zichtbare gedeelte van de winterslaap wordt in de modder en onder
waterplanten doorgebracht. In april beginnen de reptielen weer aktiever te
worden.
Fig. 4.
Detail van ander
gedeelte van
buitenterrarium.
Foto: V r o o m .
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PARING
Het paargedrag van Clemmys caspica
leprosa begint met intensief trillen van
de kop van bet mannetje voor de kop
van bet rustig zwemmende of zonnende
vrouwtje. Dit fibreren met uitgestrekte
hals kan lang doorgaan en gebeurt door
alle mannetjes. Vanaf bet voorjaar tot in
september is bet te zien. Het trillen
wordt gevolgd door bijten, zowel naar
de voorpoten en de nek van bet vrouwtje, als naar de achterpoten en staart.
Het vrouwtje gaat onderwijl door met
waar ze mee bezig is, b.v. voedselzoeken
of zonnebaden. Van Clemmys rivulata
werd identiek gedrag waargenomen. Het
bijten in de nek tijdens de paring leidt
tot verwondingen, die bij andere vrouwelijke exemplaren eeltplekken werden.
De paring van Clemmys c. leprosa, die
leidde tot de ei-afzetting, werd niet
waargenomen.

AFZETTING VAN DE EIEREN
s.cbildpad liep a! enige avonden van
tevoren onrustig door bet terrarium,
waarbij de later als nestplaats uitgekozen plek de voorkeur als rustpunt had.
Bij optillen, om te zien of er iets aan de
hand was, bet tijdstip van 21.00 uur deed
zulks veronderstellen, liet bet dier erg
vee! water uit de cloaca !open. Dit en
bet rondlopen in de vroege avond (zomertijd) bij warm en vochtig weer
bracht mij op bet idee dat er weleens

Pt<

Fig. 5.
Detail van
buitenterrarium
met enkele
zonnebadende
Spaanse' beekschildpadden.
Foto: V r oo m.

eieren op komst konden zijn. Om te
voorkomen dat het dier te wein ig 'cloaca-vocht' zou hebben, werd het in het
water geplaatst. Dit vocht wordt gebruikt om de aarde bij het graven van
het nest zachter te maken. Twee dagen
later, 3 augustus, bleek mijn veronderstelling juist te z ijn. Het dier was bezig
een kuil te graven. Beurtelings werden
de achterpoten als schep gebruikt om
het gat te verdiepen en de aarde ernaast
te deponeren. Het kuiltje, zo bleek achte raf, was ± 8 em diep, van onderen
± 5 em en va n boven ± 31h em breed.
Deze komvorm wordt verkregen als het
diepste punt van het nest is bereikt en
de uitgestrekte achterpoot met de naar
de zijkant uitgestoken tenen als een soort
'zijwaa rts gerichte schop' fungeert. Deze
komvormige verbreding onderin het nest
werd kennel ijk als onontbeerlij k ervaren
daa r een mergelstu k, dat daar in de
grond zat, eruit gekrabd werd.

Na enig rusten, wat in tijdsduur niet te
onderscheiden viel va n rusten tijdens h et
graven, we rd de tot dan toe uitgestrekte
kop (noodzakelijk voor evenwicht tijdens
het graven) samen met de voorpoten
herhaalde malen achter elkaar ingetrokken en kwa m het eerste ei. Het werd
met behulp van de achterpoten naar de
bodem van het nest gebracht. Zo werden
in circa 20 minuten 8 eieren gelegd.
Weer we rd er gerust, zoals ook gebeurde tussen het leggen van de eieren. Elk
ei werd met behulp van de achterpoten
in de nestholte gedeponeerd. Na het
Ieggen werd met behulp van de achterpoten het nest dichtgemaakt, wat ongeveer 70 minuten vergde. Met het buikschild werd tenslotte de klei op het nest
aangedrukt. De volgende dag was er
niet te zien dat er op die plaats gegraven was. De schildpad in kwestie heeft
nadien niet meer de geringste interesse
voor de nestplaats vertoond.

Fig. 6.
B roedstoof.

In de glazen
schaaltjes half
uitgekomen
eieren, nadat
deze opengeknipt zijn. De
schaaltjes
werden aileen
gebruikt om de
eieren mi het
openknippen in
te bewaren.
Foto: V roo m.
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EIEREN
De eieren bevonden zich als volgt in bet
komvormige gedeelte van bet nest: 3 op
de bodem, ta melijk vast ingeklemd Iussen de wanden, daar bovenop 2, die
naast elkaar liggen en daarop de laatste
3. Zij lagen zodanig, dat de lengte-as
vrijwel horizontaal was. In bet midden
van de lengte-as was door de eischaal
been de dooier flauw zichtbaar. De eieren werden uit bet nest gehaald, doch er
werd voor gezorgd dat de bovenkant van
bet ei boven bleef. Hierna werden de
eieren in water (van 30° C) schoongemaakt. Ook nu weer werd zorgvuldig de
lengte-as horizontaal gehouden en bet
ei niet gedraaid. Tijdens dit schoonmaken schoten er in sommige eieren hoorbaar barstj es, waarop bet schoonmaken
gestaakt werd. Een ei had een duidelijk
zichtbare barst over vrijwel de gehele

lengte. Deze barst heeft de normale ontwikkeling van bet ei niet belemmerd, zoals later bleek. De eieren hadden de volgende afmetingen: breedte 17,5- 18 mm ;
lengte 34,5- 35 mm. Zij wogen 9,5- 10
gram.

BROEDPROCES
De eieren werden na opgraving op
4 augustus direkt in een broedmacbine
geplaatst. Deze broedmachine bestaat uit
een ronde doos met een doorsnede van
50 em en vervaardigd van hoogisolerend
Thermal plastic, dat als vogelbroedstoof
in de handel is. Op de bodem zijn concentrische ringen waarin water gedaan
wordt. Tussen de 'waterringen' zijn ringen met ventilatiegaatjes. Op d e ringen
rust een rond stuk gaas (doorsnede 50
em) waarop de eieren rusten op een bed-

Fig. 7.
Op eigen kracht
uitkomend jong
van Clemmys
caspica leprosa.
De citand is de
wittc punt onder
de ncus.
Foto: V r o o m.

je van schuimrubber. N aast de eieren
werden twee ba.kj es met water geplaatst
waarin een stukje wollen stof dat hoven
het wateroppervlak uitstak o m vcrdamping te bespoedigen. Over dit geheel
heen een kap van hetzelfde ma teriaal als
de bodem. In de ka p (hoogte ± 20 em)
ook luchtgaatj es. T egen de binnenkant
va n de kap een cirkelvormig verwarmingsclement van 25W/220V en daarop
a angeslo ten een microthermostaat met
Fig. 8.
Jong nummer 3
van Clemmys
caspica leprosa
nog met citand
(19- 10-'77).

Foto: V r o o m.
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ethercapsule. De thermostaat werd afgesteld op 28° C. D e eieren Iiggen d us niet
in zand of ander natuurlijk materiaal en
zijn steeds z ichtbaar door het kijkglaasje in de kap. De iuc htvocht igheid werd
nie t gemeten, wei werd regelmatig de
waterstand in de ringen en bak jes gecontroleerd. De eerste week werd ecn dag/
nacht ritme gcvolgd, dus 's avonds werd
de elektriciteit uitgedaan. Na deze week
is de vcrwarming constant aangeweest.

Fig. 9.
Jong van Clcmmys caspica
lcprosa
3 maanden oud
(5 em).
Foto: V r o o m.

UITKOMEN
Op 19 oktober 1977, dus na 77 dagen,
kwam bet eerste ei uit. Rond 09.00 uur
was een kleine opening in de eischaal
zichtbaar, waar de kop nog net niet door
kon. Om 09.50 uur heeft bet schildpadje
z'n kop en de eerste poot uit bet ei gewurmd. Het diertje houdt de ogen nog
gesloten. Regelmatig rolt het met ei en
al om. Dit draaien bespoedigt vergroting
van de opening. Rond 13.00 uur is bet
helemaal uit bet ei, doch bet is zichtbaar
vermoeid. 's A vonds werd bet in een
klein aquarium gezet, waterhoogte 10
em, met daarin een steen die hoven de
waterspiegel uitsteekt. Hierboven was
een Jampje van 40 W aangebracht. Het
dier zwom meteen goed rond , maar had
aanvankelijk moeite met duiken. In 4 daFig. 10.
Ter vergelijking
een jong van
Clcmmys caspica rivulata.
Foto: V r o o m.
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gen tijds kwamen nog drie jongen op
eigen kracht uit bet ei. De overige drie
moesten echter geholpen worden. Hiertoe werd met een schaar en een pincet
voorzichtig aan de 'kopkant' van bet ei
(deze kant wijst omhoog als bet ei vrij
op een plat vlak ligt), een opening gemaakt. Waarschijnlijk heeft het veelvuldig openen van de kap van de broedstoof ertoe geleid dat de laatste eieren
in drogere Iucht Jagen dan de eerste, wat
'de stap naar de buitenlucht' nadelig beinvloedde. Het in stand houden van een
hoge luchtvochtigheidsgraad, ook in het
laatste stadium van de ontwikkeling van
bet ei, moet danook van groot belang
geacht worden. Een van de 8 eieren
bleek niet bevrucht te zijn.

Fig. ll.
Twee jonge
exemplaren van
Clemmys caspica leprosa uit
hetzelfde nest,
doch met verschillende
tekening op
plastron .en
brug.
Foto: V r o o m.
Fig. 12.
Ventraal aanzicht van jong
van Clemmys
caspica leprosa
met zgn. rivulataachtige kenmerken.
Foto: V r o o m.
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GROEI VAN DEJONGE DIEREN
Na de geboorte is de dooierzak snel
weg; er is soms aileen nog maar iets van
te zien in de vorm van een 'Iitteken'
midden op het plastron. Pas uitgekomen
dieren zijn nog nat van het eiwit/eivocht.
Na een dag ongeveer, als de eerste on tlasting (zwart van kleur) afgescheiden is,

neemt de interesse in zowel droog als
levend voer sterk toe. Na twee dagen
hadden aile dieren muggelarven en
droog voer gegeten.
De randen van het rugschild bij een pasgeboren jong maken een erg verfrommelde indruk. Na een dag of wat is dat
echter weg en zijn de schilden glad. Zoals gezegd zwemmen ze meteen. Ook
zonnebaden doen ze direkt. Bij bet zonnebaden liggen ze allemaal op en door
elkaar. De watertemperatuur schommelt
tussen 20 en 25° C. Het zonnelampje,
15 em hoven het droge zonneterras, is
40 W. Van een aanvankelijk lampje van
60 W werden aileen de randuitstl"alingen
benut en niet het centrale warmste gedeelte. Aile dieren hadden bij geboorte
een eitand; jongen no. 1 en 2 waren deze
eitand op 7-11-'77 kwijt. Op 31 november 1977 had geen der jongen z'n eitand nog.
De voeding bestaat uit muggelarven, tubifex, gedroogde insekten en incidenteel
uit een stukje rauwe rund erhart. Kleine
waterslakjes worden wei besnuffeld en

Tabel 1:
Groei van bet
vrouwtje van
Clemmys caspica leprosa, dat
in augustus 1977
8 eicren afzettc.

datum

gewicht

okt. '71
april '72
juli '73
april '75
sept. '76
maart '77
juni '77
okt. '77

200 gram
390
,
520
,
670
,
770
,
700
,
800
,
870
,

Iengle (gemeten
over carapax)

-

Fig. 13.
Zes van de
zeven jonge
exemplaren
Clemmys caspica leprosa.
Foto: V room.
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3 a ugustus 1977

Temperatuur:

ongeveer 25 °C

Aktiviteitsverloop:

v66r 21 .00 uur 21.00-22.30 uur 22.30-22.50 uur
22.50-24.00 uur -

-

-

-

-

-

-

-

6 em

17,3
17,3
17,8
18,0

Datum:

-

-

vermoedelijk ook gegeten, daar ze zonder sporen na te Iaten uit de bak verdwijnen. Waterpest moet regelmatig aangevuld worden, want d it wordt tot op
de stengel toe afgekloven. In het water
bevindt zieh een kalkblokje van organiseh materiaal. Geslaehtelijke versehillen zijn tot op heden (begin 1978) nog
niet preeies vast te stellen.
Tabel 2:
Overzicht van
legproces van
Spaanse beekschildpad,
Clemmys caspica lcprosa.

breedte (gemeten
over carapax)
hoogte

em

,
,
,

-

13,5 em

BASTAARDVORMING?
De tekening van plastron zowel als van
earapax bij een aantal jongen doet het
idee ontstaan, dat er hier missehien
sprake is van een kruising tussen C/emmys caspica rivulata en C/emmys caspica leprosa. Daar waar de tekening op
het earapax van C. c. leprosa vlekkerig
is in bruine en olijfgroene tinten, is die

rond lopen
graven van nest
leggen van iet:ren
diehtmaken van nest

van C. c. rivulata doorlopend, als een
lijnenpatroon, en veel meer grijzig-bruin
zonder olijfgroen. Sommige jonge dieren
vertonen meer de karakteristieken van
laatstgenoemde soort dan van C. c. leprosa. Ook bet plastron vertoont verschillen. Bij sommige jongen zijn de
buikschilden nagenoeg geheel zwart (rivulata-achtig), . terwijl bij andere de

Tabel 3:
Data van
SpaBDSe beekschildpadden,
Clemmys caspica leprosa.

TIIDSTIP NR.
19-10-'77
1- 2-'78
19-10-'77
1- 2-'78
21-10-'77
1- 2-'78
22-10-'77
1- 2-'78
23-10-'77
1- 2-'78
25-10-'77
1- 2-'78
1-11-'77
1- 2-'78

GEWICHT
in grammen
5

1

LEN GTE
in mm

2

4,5

28

4,5

5
6

17
7

4,5

20,5
12,9
12,5

22,8
44,7

-

H

R

-

-

-

-

-

-

H

R

H

R

17,5

38,4

46,8
27,2

15

12,8

23

27,7

4,5

22

44,5

52,4

-

21,2
13,3

24,5

29,6
28

12,5

51,6

60,5

38

R

17,7

45,6
24,6

32,2

5

4

12,5

23,5
53,2

H

21,5

40,8

48,6
30,7

5

13,6

23,4

28,2

HOOGTE
in mm

48,1

55,8

20
3

BREEDTE
in mm
24,2

30,8
31

zwarte vlekken een brede onderbroken
streep midden op bet plastron vormen
(leprosa-acbtig, zie fig. 11 en 12). Ook
de brug vertoont bij de rivulata-acbtigen
niet bet gei:Hgende leprosa-patroon, dwz.
wit-gelig met losse zwarte stippen, maar
is bijna geheel zwart met bier en daar
een wit vlekje (een kenmerk van C. c.
rivulata).

35,7

16,3

H = met hulp uit bet ei gekomen
R
rlvulata-achtige tekening (zie tekst)
Lengte en breedte gemeten over carapax

=
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SUMMARY
The author describes the out-door keeping and breeding of Clemmys caspica
leprosa. Extensive data are given of the
garden-terrarium, as well as about the
habits in captivity of the species. A
female laid 8 eggs in August 1977. Bred
artificially at 28° C in a bird-incubator,
the first hatched in October, after 77
days. Only one egg proved infertile.
Growing-data are giving in table 3. All
took food within 2 days after birth.
They are fed both on animal and on
vegetable food. The author wonders if
interbreeding takes place between Clemmys c. leprosa and Clemmys c. rivulata
(both sub-species are kept in the same
terrarium), because some of the young
showed a (colour-)pattern, which resembled very much that of Clemmys c.
rivulata.
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