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Nederland en de Washington conventie 

Binnen afzienbare tijd zaJ Nederland dan 
eindelijk de conventie van Washington ra
tificeren. Hoewel er tot nu toe a! ruim 65 
Ianden Nederland zijn voorgegaan, schijnt 
Nederland als eerste tot de conclusie te zijn 
gekomen dat ratificeren (en dus de natio
nale wetgeving aan de bepalingen van de 
conventie aanpassen) niet voldoende is. 
Wat de adviescommissie van CRM in deze 
wellicht zaJ voorstellen (door CRM op 3 
juni j.l. aan een bestuursdelegatie van 
Lacerta medegedeeld) en wat daarvan de 
gevolgen zijn, wil ik in het onderstaande 
proberen te verduidelijken. 
In 1973 kwamen vertegenwoordigers van 
een groot aantallanden in Washington bij
een om de mogelijkheden om de intema
tionale dierenhandel aan banden te leggen 
te bespreken. Dit resulteerde in een drietal 
lijsten met dieren (en planten). Op de eers
te lijst (appendix I) staan de dieren, die 

direct met uitsterven worden bedreigd. Op 
appendix II staan die dieren, die in delen 
van hun verspreidingsgebied bedreigd 
zijn. Appendix Ill tenslotte noemt die 
soorten op die nog geen direct gevaar !o
pen , maar wei nauwlettend in de gaten 
gehouden moe ten worden. 
Als een land de conventie ratificeert , ver
plicht het zich tot het nemen van de vol
gende wettelijke maatregelen. 
De handel in aile, op appendix I voorko
mende soorten, moet volledig verboden 
worden. De op de tweede lijst opgevoerde 
soorten mogen slechts verhandeld (gei·m
porteerd) worden nadat het uitvoerende 
land hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Tenslotte heeft elk land nog de mogelijk
heid om binnenlandse soorten (appendix 
Ill) te beschennen door voor zo'n soort 
een exportverbod in te stellen. 
Sinds 1977 heeft Nederland als altematief 
de wet BUD (bedreigde uitheemse dier
soorten) . Hierbij hoort een lijst, die in gro
te lijnen overeenkomst met appendix I van 
de Washington conventie. Nu dan einde
lijk aile politieke moeilijkheden overwon
nen lijken te zijn en de conventie bekrach
tigd gaat worden, lag het in de lijn der 
verwachting, dat de appendices van de 
Washington-conventie in de wet BUD 
zouden worden ingebouwd. 
Oftewel, dieren die nog niet op de BUD 
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lijst staan, maar wei op appendix I van de 
conventie, worden aan de BUD lijst toe
gevoegd. Voor de dieren op lijst II moeten 
maatregelen komen om te controleren of 
het exporterende land wei toestemming 
voor export heeft gegeven. Lijst Ill is voor 
Nederland nauwelijks van belang omdat 
een groot deel van de eig" n flora en fauna 
(bijvoorbeeld aile reptielen en amfibieen) 
ai beschermd is. 
De hierboven beschreven maatregelen zijn 
niet aileen redelijk, maar hadden ai jaren 
gel eden genomen moe ten worden. Echter, 
het wetsontwerp dat CRM binnenkort zai 
indienen, beoogt de handel in, en bet hou
den van, soorten, die voorkomen op ap
pendix I en II, te verbieden. Deze, aileen 
door Nederland, voorgenomen maatregel, 
die volledig indruist tegen de bedoeling 
van de conventie en ook tegen de aanbeve
lingen van E.E.G.-zijde, zal vergaande 
gevolgen hebben voor liethebbers. Voor 
terrariumhouders betekent dit o.a. dat alle 
Boidae (reuzenslangen), aile varanen, alle 
Phelsuma-soorten en de groene leguaan 
(Iguana iguana) naast nog veel meer ande
re soorten, niet meer gehouden mogen 
worden. Dat zo' n maatregel een enorme 
stap terug is, gezien in het Iicht van een de 
laatste jaren sterk toegenomen belangstel
ling voor het kweken met dit soort dieren, 
behoeft nauwelijks betoog. Het is boven
dien duidelijk dat maatregelen van deze 
aard ailerminst bijdragen om de bescher
ming van de betrokken diersoorten zo opti
maal mogelijk te krijgen. lmmers, een 
goede bescherming, in hun natuurlijk leef
milieu, is slechts mogelijk als de kennis 
omtrent het te beschermen dier zo volledig 
mogelijk is. Althans een deel van die ken
nis wordt geleverd door liethebbers die 
thuis, in het terrarium, waarnemingen 
doen. Dit zou dan verleden tijd zijn. Daar
bij komt nog dat deze eenzijdige maatregel 
van Nederland uiteraard geen noemens
waardige invloed zai hebben op de intema
tionaie handel in.de betrokken diersoorten. 
Oftewel, aileen de Nederlandse lietheb
bers wordt bet recht ontzegd om mee te 

werken aan het vergroten van de kennis 
van grote dieren. 
Naast de bovengenoemde bezwaren is ook 
het volgende het vermelden zeker waard. 
De dierenhandel zai een belangrijk deel 
van zijn handel vaarwel moeten zeggen. 
Het zeer waarschijnlijke resultaat zal zijn, 
dat driekwart van de dierenwinkels dicht
gaat. Een ander gevolg zal zijn, dat die 
winkels die doorgaan met de handel de nog 
verhandelbare dieren in veel groter aantal 
zal moeten invoeren (en waarschijnlijk 
voor extreem hoge prijzen verkopen) wat 
dan mogelijkerwijs voor die soorten weer 
een bedreiging gaat worden. Een vicieuze 
cirkel dus. 
Tenslotte nog de vaststelling, dat deze wet 
het houden van een huisdier, anders dan 
een kat of een bond, bijzonder moeilijk 
maakt. Oat dit voor de, in onze verstede
lijkte samenleving opgroeiende jeugd, 
die toch ai betrekkelijk weinig direct kon
tact met de natuur heeft, niet goed is, is 
hoop ik ook wei duidelijk. 
Zoals uit bet bovenstaande wei blijkt, zijn 
de betrokken verenigingen niet van plan 
om deze wet zonder slag of stoot over zich 
heen te Iaten komen. Er is onlangs een 
landelijke commissie belangengroeperin
gen gezelschapsdieren gevormd waarin, 
naast vertegenwoordigers van de dieren
handel (Dibevo), Iiethebbers op het gebied 
van vogels, vissen en terrariumdieren zit
ten. Het streven van deze commissie is, de 
Nederlandse overheid duidelijk maken dat 
de conventie van Washington zeker gerati
ficeerd moet worden, maar dan wei moet 
worden uitgevoerd zoals hij bedoeld is 
( dus de op appendix II voorkomende soar
ten aileen verhandelen na toestemming 
van het land van herkomst). Het nu be
staande wetsvoorstel zou dan ook door het 
parlement terdege besproken moeten wor
den en dusdanig geamendeerd dat de con
ventie van Washington op de bedoelde 
manier in de Nederlandse wetgeving 
wordt ingebouwd. 
Natuurbescherming is absoluut noodzake
lijk, maar wei op de goeie manier graag. 
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Ervaringen met de roodwangschildpad 
(Chrysemys scripta elegans) 

lngezonden:decernberl980 
Inhoudsoverzicht: Inleiding - behuizing - voe
ding - jaarcyclus - gedrag in gevangenschap
baltsgedrag en paring - eiafzetting - broedstoof
incubatie - geboorte - de jongen - conclusies -
dankwoord - summary - literatuur. 

IN LEIDING 
In 1972 kwamen we in het bezit van onze 
eerste roodwangschildpadden. Het waren 
vijf baby-waterschildpadjes, die over wa
ren van een kennis en die in een erbarme
lijke toestand bij ons zijn beland. Twee 
ervan zijn na korte tijd gestorven. 
Later, (1973, 1975, 1977) toen we aan 
opvang begonnen te doen, kwamen er nog 
verscheidene bij van particulieren en in 
1978 ook van de Nederlandse Schildpad
den Vereniging Meestal waren de dieren 
erg zwak (ondervoeding. vitamine A/D3-
en kalkgebrek, besmetting met scitimmel 
of longontsteking). Op enkele na zijn al 
deze dieren er weer boven op gekomen. 
Naast de drie van 1972 hebben we er in de 
loop der jaren nog zeven dieren bijge
kregen, zodat we nu een hechte groep van 
tien roodwangen hebben. 

BEHUIZING 
Van 1972 tot 1975 zaten de dieren in een 
150 literbak zonder filtering. die twee a 
drie maal per week werd schoongemaakt. 
Dit aquarium stood in een vertrek, dat tot 

van mei tot eind augustus ook 's nachts. 
De temperatuur van het zand schoounelt 
tussen 25 en 27°C. 
De Iucht in bet verblijf wordt verwarmd 
door een buis van de centraleverwarming 
en door twee infraroodstralers (flash micro 
kuikenlampen van 60 en IOOW). Het wa
terbassin wordt niet verwarmd. De tempe
ratuur van het water varieert van 24 in de 
zomer tot l8°C in de winter. De lucht
temperatuur varieert resp. van 20 tot 27°C, 
maar kan plaatselijk (bij de warmtestra
lers) oplopen tot 32°C. Het water wordt 
gefilterd m.b. v. een Eheim filter (max. 
cap. 700 litr/uur), voorzien van een zelf
gemaakt voorfilter. Overdag wordt bet 
water sterk doorlucht. 
Dit is naar onze ervaring en mening heel 
belangrijk voor de helderheid en het zuur
stofgehalte van het water. Ook zijn de die
reo merkbaar actiever. 
De verlichting van het aqua-terrarium be
staat uit een TL buis (Duro Test True Lite 
150 em) in waterdichte fitting, aileen de 
uiteinden van de lamp zijn bedekt. 
Op dit moment wordt de bak bewoond 
door tien Chrysemys scripta elegans ( 5 o , 
5 9 ), vier Pelusios sinuatus (I o , 3 9 ), 
drie Heosemys grandis (2 o. I 9 ), C. con
cinna hieroglyphica (I o . I 9 ), waarvan 
de o nog niet geslachtsrijp is, en een C. 
concinna concinna ( 9 ) . 

26°C werd verwarmd. De verlichting be- VOEDING 
stood uit twee 60W gloeilampen. De achtjaar, dat we de dieren hebben, is er 
Sinds 1975 zitten de dieren in een aqua - constant met voedsel geexperimenteerd. 
terrarium, bestaande uit een aquarium van De bedoeling was een voeding uit te kie-
450 liter (180x50x50 em) en een legstrand nen, die voldoet aan vrijwel aile voedings
van 200x70 em. De zandlaag van bet eisen van het dier, het water weinig be
strand is 20 a 25 em diep, daaronder ligt vuilt, goedkoop, gemakkelijk in bet ge
fijn gaas, dat het zand scheidt van de daar- bruik en altijd te verkrijgen is. Na experi
onder liggende drainerings- en verluch- menten met visvoer, vlees, garnalen etc., 
tingslaag (kiezel). geven we ze nu a1 drie Jaar het volgende 
Het strand wordt overdag plaatselijk ver- menu: kattebrokjes op basis van vis en 
wannd met een SOW verwarmingskabel en soms op basis van lever, in water geweekt, 
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die om de twee dagen worden gegeven, 
met soms een paardagen vasten. Dit voed
sel wordt aangevuld met plantaardige kost 
(Elodea, Ceratophyllum, AzaLia. Vallis
neria, soms oak onbespoten sla of andij
vie) en een enkele keer Ievend voer (regen
wormen, Jevende vis, zoetwaterkreeftjes, 
naakt- en huisjesslakken). 
Het kattevoer bestaat uit vrij kleine kor
rels, zodat het door alle dieren gegeten kan 
worden. Ze worden in een zodanige hoe
veelheid water geweekt, dat de korrels uit
eindelijk al het water absorberen maar toch 
nag goed vast blijven. Zo zijn ze zacht 
genoeg voor de dieren en wordt het water 
niet erg bevuild, omdat de korrels niet zo 
gemakkelijk verpulveren. 
ln de paartijd worden de korrels geweekt 
in een oplossing van vitaminen (o.a. A, 
03 , E), calciumcarbonaat en calcium
borogluconaat. Dit is vooral voor drach
tige vrouwtjes belangrijk. Sinds we de 
dieren op deze wijze voederen, krijgen we 
Jegsels, waarvan aile eieren kemgezonde 
jongen opleveren. 

JAARCYCLUS 
Het aantal uren Iicht, dat de dieren per dag 
krijgen, ligt I uur hager dan het aantal dat 
we hier in West-Europa hebben, maar 
voor het ove.rige volgen we de natuurlijke 
jaarcyclus. Het Ianger of korter worden 

van de dagen wordt om de tien dagen op 
een schakelklok bijgeregeld . Yanaf maart 
wordt ook het aantal branduren van de 
warmtestralers geleidelijk verhoogd van 
drie uur 's winters tot zeven uur in juli en 
augustus, waama het weer afneemt. 
C. s. elegans gedijt zo uitstekend, volgt 
ongeveer zijn natuurlijke biologische cy
clus, en plant zich oak met succes voort 
zonder winterslaap. Een winterslaap zou 
bovendien o.i. te riskant zijn omdat we de 
exacte herkomst van de dieren niet kennen 
(in het uiterste zuiden van de U.S.A. hou
den de dieren geen winterslaap, C a r r, 
1952) 
Dezelfde methode voldoet bij ons echter 
niet voor Europese moerasschildpadden. 
Proeven met Emys orbicularis, Mauremys 
c. caspica en M. c. leprosa bleven zonder 
resultaat, maar dat is stof voor een andere 
keer. 

GEDRAG IN GEY ANGENSCHAP 
Na jarenlang samen opgroeien is er binnen 
de groep in zekere zin sprake van sociaal 
gedrag. Onder bepaalde mannetjes bestaat 
er een hierarchie, die bij het eten en paren 
tot uiting komt met de nodige agressie. 
Deze rangorde geldt alleen voor enkele 
exemplaren en kan in de loop van het jaar 
meerdere keren veranderen . Ook bij de 
vrouwtjes hebben we zo'n rangorde op
gemerkt. 
De schildpadden slapen onder water op de 
bodem van hun bassin of tussen de in het 
water hangende kienhoutwortels. Hun 
ogen zijn daarbij gesloten. 's Morgens, bij 
het aangaan van de verlichting, zwemmen 
ze eerst wat rand, waama meestal eerst de 
vrouwtjes gaan zonnen . Binnen een uur zit 
vrijwel de hele groep aan land en hebben 
Pelusios en Heosemys het waterbassin 
voor zich alleen . De dieren zijn heel ge
voelig voor trillingen; als ze voelen ·dat er 
iemand aankomt zijn ze ogenblikkelijk 
alert. 
Twee heel schuwe dieren plonzen dan on
middellijk het water in. 
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W anneer de persoon die binnenkomt zich 
rustig en normaal beweegt, gebeurt er ver
der niets. Gebeurt er echter iets, dat 
vreemd is voor de schildpadden, dan rent 
een aantal bijzonder alerte mannetjes het 
water in. Dit veroorzaakt een soort paniek, 
waarbij aile dieren, ook de hele tamme, 
bet water induiken. De dieren speuren 
vanuit het water naar onraad en gaan als de 
rust is weergekeerd weer het land op, 
meestal eerst de vrouwtjes, daarna de 
mannetjes, die wat voorzichtiger zijn. 
Voedering geschiedt zeer onregelmatig, 
zodat de dieren niet op een bepaald tijdstip 
in bet water liggen af te wachten. Wei 
beseffen ze onmiddellijk dat er eten is, 
wanneer bet verblijf geopend wordt om te 
voederen. Hoe hongeriger de dieren, des 
te agressiever zijn ze. Dit is een reden 
waarom aile relatief grote dieren bij elkaar 
zitten. Baby schildpadden, waar de grote 
anders niet aankomen, eten ze tijdens het 
voederen per ongeluk op, of bijten min
stens een poot af. V oor het overige is deze 
soort, wat betreft onze ervaring, niet 
agressief tegen andere schildpadden, uit
gezonderd elkaar beconcurrerende manne
tjes tijdens bet baltsgedrag. 

BALTSGEDRAGENPAJUNG 
Baltsgedrag is bet hele jaar door te zien, 
met uitzondering van de periode dat de 
vrouwtjes eieren dragen. Zij worden af en 
toe wei door bet mannetje benaderd, maar 
nadat hij hun staart oppervlakkig besnuf
feld heeft, gaat hij weer weg. Hoogstwaar
schijnlijk speelt een of andere geurstof 
hierbij een rol. Zeer opvallend is ook, dat 
onmiddellijk na de maandelijkse totale 
schoonmaakbeurt van het schildpadden
verblijf, bij het terugzetten van de dieren 
een verhoogde baltsactiviteit op te merken 
valt. Zowel mannetjes als vrouwtjes be
ginnen dan de hele bak af te snuffelen. 
Ook Heosemys en Pelusios reageren op de 
schoonmaakbeurt met resp. schijngevech
ten tussen de mannetjes en verhoogde 
paringsactiviteit. V anaf begin februari 
wordt er gepaard door Chrysemys, waarbij 
de paringsactiviteit een hoogtepunt bereikt 
in april/mei. 
De paring vindt bij deze fraaie moeras
schildpad plaats in het water en duurt 
slechts enke{e minuten, r •. ..ar wordt voor
afgegaan door een vaak bijzonder gracieus 
en langdurig liefdesspel. Hoewel men 
leest, dat een mannetjes schildpad zich 
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nauwelijks om een vaste partner bekom
mert, hebben wij toch kunnen vaststellen, 
dat onze mannetjes een zekere voorkeur 
hebben, zodat er verschillende vaste paren 
gevormd zijn. Sommige mannetjes blijven 
hun vrouwtjes zo trouw, dat, als hun uit
verkorene bet water verlaat, ze haar vol
gen ofwel blijven wachten tot het vrouwtje 
terugkeert. Tijdens haar afwezigheid zal 
het mannetje geen belangstelling tonen 
voor andere vrouwtjes. Hoe Ianger de 
scheiding duurt, des te heftiger zal de 
latere onnnoeting zijn. 
De keuze van de partner berust grotendeels 
op de grootte en de geur van bet vrouwtje. 
Het liefdesspel gaat doorgaans gepaard 
met felle gevechten tussen rivaliserende 
mannetjes, vaak tot bloedens toe. De man
netjes grijpen hun mindere broeders met 
hun scherpe kaken bij hun nekvel en sleu
ren die bij bet vrouwtje weg. Soms pakt er 
een per vergissing een sterkere rivaal beet; 
in dat geval wordt hijzelf weggesleept en 
riskeert hij een paar flinke beten. Vaak 
gebeurt bet, dat een mannetje kans ziet te 
paren, terwijl zijn sterkere rivalen onder
ling aan bet vechten zijn. Na flinke vecht
partijen begint bet eigenlijke iiefdesspel. 
Het mannetje, dat duidelijk verschilt van 
zijn partner doordat hij kleiner en minder 
rood is, een langere en dikkere staart, een 
spitsere neus en aan de voorpoten zeer 
lange nagels heeft, plaatst zich zo tegen
over het vrouwtje, dat hun koppen tegen
over elkaar staan en bet achterste van bet 
mannetje iets boger ligt dan bet voorste. 
Dan strekt bet mannetje zijn voorpoten 
naar voren en beweegt zijn lange klauwen 
zijdelings snel been en weer. 
Het vrouwtje kan hierop ingaan door op 
dezelfde manier terug te waaieren. Als het 
vrouwtje weigert, dwingt het mannetje 
haar (vaak tevergeefs) door naar haar kop 
en poten te bijten. Als gevolg hieraan heb
ben aile vrouwtjes eeltplekken in hun nek
vel. 
Als bet vrouwtje echter wei bereid is, kan 
het mannetje zo opgewonden raken, dat hij 
plotseling probeert te paren met elke voor-

bijzwemmende schildpad, wat weer op 
nieuwe gevechten uitdraait. 
De paring lijkt voor beide dieren een pijn
lijke zaak. Het mannetje klimt bovenop 
het schild van bet bereidwillige vrouwtje 
en steekt de punt van zijn staart in haar 
cloaca. Wanneer deze geopend is, schuift 
hij zijn staart onder de hare tot beide cloa
ca's tegenover elkaar staan. De penis 
zwelt tijdens het copuleren ontzettend op 
tot een donkerpaars paddestoelachtig ge
heel in de cloaca van bet vrouwtje. Even
tuele andere mannetjes, die nu te dichtbij 
komen, worden tot bloedens toe gebeten. 
Op het moment, dat de bevruchting plaats
grijpt, trekt bet mannetje zijn kop in en 
sluit meestal zijn ogen. We hebben meer 
dan eens meegemaakt, dat bet vrouwtje 
plotseling wegzwom en het mannetje zo 
meesleurde. N a zo' n voorval eet bet man
netje twee dagen niets meer en blijft het al 
die tijd roerloos op de bodem van bet aqua
rium zitten. 

EIAFZETTING 
Bij bet aanhouden van beschreven Iicht- en 
temperatuurcyclus legt C .s. elegans bij 
ons elk jaar begin juli eieren. Soms is er 
van een vrouwtje een (meestal onbe
vrucht) voorlegsel in mei. Enkele dagen 
voor de eiafzetting plaatsvindt, is de 
schildpad veel tammer, maar tegelijkertijd 
ook veel onrustiger dan gewoonlijk. 
Bovendien heeft het dier dan bijna geen 
eetlust. Hierdoor kunnen wij altijd met 
zekerheid bepalen wanneer een dier eieren 
moet leggen. In een later stadium komt het 
dier geregeld op het landgedeelte wan
delen om alles te verkennen. In bet water 
ki jken de mannetjes deze dagen niet naar 
haar om. Ze oefent geregeld wat met haar 
achterpoten in het water met dezelfde be
wegingen als tijdens het echte leggen. M 
en toe komt er uit de cloaca een wit goedje. 
Een paar uur voor bet leggen loopt de 
schildpad op het land te ijsberen, terwijl ze 
zoekt naar een geschikte plaats om haar 
eieren te leggen. Indien ze die plaats Diet 
vindt, kan ze de eieren gewoon in bet wa-
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ter deponeren, wat bij ons een keer ge
beurd is toen de verwarmingskabel defect 
was, of zelfs sterven aan legnood. 
De dieren moeten voor het leggen kunnen 
beschikken over een vri j warme en ietwat 
vochtige plaats, die we hebben gecreeerd 
m.b.v.los zand, turfeneen verwarmings
kabel. De vrouwtjes vinden deze plaats 
door met hun neus al ruikend over en door 
het zand te schuiven. Af en toe boort het 
dier de staart in de grond om te voelen of 
het warm genoeg is. Is de geschiktste 
plaats uiteindelijk gevonden, dan draait 
het vrouwtje ter plaatse nog wat rond om 
de beste houding aan te nemen tijdens het 
leggen. Daarna blijft ze een tijdje onbe
weeglijk zitten terwijl haar ogen de om
geving afspeuren. Wordt het dier nu ge
stoord, dan vlucht ze het water in. Bij de 
volgende fasen van de eileg v Iucht ze niet 
meer. Het is belangrijk het dier vlak voor 
de leg niet te storen, omdat ze de eieren 
dan te lang bij zich kan houden of ze zelfs 
in het water deponeert. 
Is de omgeving eenmaal verkend, dan 
komt het dier tot rust en begint te graven. 
In het begin maakt ze met vier poten en de 
kop een vrij groot en ondiep gat, waarin 
het hele dier kan liggen om zich te verber
gen. Als de grond wat te hard is, scheidt ze 
vocht uit via de cloaca om het graafwerk te 
vergemakkelijken. 
W anneer haar blaas leeg is, kan ze zonodig 
het water ingaan om deze weer te vullen. 
V oor het graven van het eigenlijke nest 
worden aileen de achterpoten gebruikt. 
Het dier schuift de achterpoten onder het 
zand, trekt de nagels ervan samen zodat de 
achterpoten een komvonnig geheel vor
men en werkt daarmee het zand over de 
rand van de kuil. Deze fase, die soms door 
pauzes onderbroken wordt, duurt ca. een 
uur, atbankelijk van de dichtheid van de 
bodem, en verschilt per individu. De 
achterpoteo graven de kuil uit tot de ge
wenste diepte en maken onderaan een ver
breding. De voorpoten voorkomen dat ze 
naar achter glijdt en de nestholte vernielt. 
Vervolgens komen de eieren, die een voor 

een door de achterpoten worden opgevan
gen. Heel voorzichtig legt het dier het ei zo 
diep mogelijk in de nestholte. De eieren 
zijn op dat ogenblik nog nat en zacht. Over 
elk ei wordt een beetje zand gestrooid al
vorens het volgende ei ernaast of erboven 
wordt gelegd. Hoe voorzichtig het dier te 
werk gaat, blijkt duidelijk als het dier de 
eerste laag eieren gelegd heeft en aan de 
tweede begint. Het dier moet dan op de 
eerste laag eieren steunen met haar achter
poten' maar nog nooit heeft een van de 
vrouwtjer. een ei kapot gemaakt. Tot op 
heden bestonden de legsels uit vier tot der
tien eieren. Zelden worden aile eieren di
rect na elkaar gelegd, meestal, vooral bij 
grotere legsels, verloopt dit met tussenpo
zen. 
Als aile eieren gelegd zijn, wordt de nest
holte losjes dichtgegooid. Vervolgens 
komt de schildpad uit de kuil en schuift het 
eerder weggegooide zand weer in de kuil 
met behulp van kop en poten. Daarna 
wordt de bovenste laag vast aangedrukt. 
Hiertoe laat het dier zich met haar voile 
gewicht op het zand vallen. Het dier doet 
dit zo intensief, dat als wij de eieren uitgra
ven, we het dier gerust op een andere 
plaats kunnen zetten waar het verwoed 
verder gaat met de grond aandrukken. 
Bij het uitgraven van de eieren merkje, dat 
de bovenste laag zand goed vast is en plot
seling zacht wordt net boven de nestholte. 
Als het vrouwtje uiteindelijk klaar is met 
het aandrukken, gaat ze dadelijk het water 
in op zoek naar eten. Bij grotere legsels is 
het dier zichtbaar vennagerd en heeft 
moeite met onderduiken. Dit is na voede
ring echter snel verholpen. Het hele proces 
heeft dan bijna drie uur geduurd. Opval
lend is, dat sommige een keer per jaar tien 
tot dertien eieren, terwijl andere meerdere 
malen per jaar drie tot zeven eieren leggen. 

BROEDSTOOF 
Na verschillende experimenteD gebruiken 
we nu met goed gevolg een zelfgemaakte 
broedstoof volgens E h r e n g a r t 
(I 976) in vereenvoudigde vonn (het idee 
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werd ons aan de hand gedaan door 
V r o o m). Het is een polystyreendoos 
die op zijn kant staat. Op de bodem ligt een 
aluminiumplaat, met daarboven een gloei
lampje van 25 W. Hierboven bevindt zich 
een glazen rekje van roestvrij staal met 
daarop een platte waterbak met 0.2 liter 
water. Dit bakje is afgedekt met een deksel 
met ca. 35 gaatjes van 5 mm doorsnede. 
Daar boven weer een glazen rekje waarop 
zes doosjes voor elk zes eieren liggen 
(polystyreen doosjes om kippeeieren te 
verpakken). Aan de achterkant van de 
doos is een gat waardoor een aquarium
thermostaat steekt die de temperatuur, 
m. b. v. het lampje regelt tussen 29,5 en 
31 °C. De relatieve luchtvochtigheid 
schommelt tussen 85 en 95%. 
Aanvankelijk Jagen de eieren los in de 
polystyreendoosjes, maar omdat de broed
stoof veelvuldig wordt opengemaakt, heb
ben we de eieren toch met een beetje losse 
turf bedekt om afkoeling te vermijden. 
Wanneer men de broedstoof zelden opent 
en nooit voor lange tijd, dan is dit Jaatste 
overbodig. Een dergelijke broedstoof kost 
haast niets en is in minder dan een uur 
gemaakt. 
Belangrijk is, dat de ruimte waarin de 
broedstoof Staat, tenminste 5 a 10"C kou
der is dan de inwendige temperatuur van 
de broedstoof, bijvoorkeur 18 a 22°C. 

W anneer de broedstoof in een warm (b. v. 
28°C) vertrek staat, hoeft hij bijna niet 
bijverwarmd te worden en dus brandt het 
lampje haast niet. Daardoor krijgt het wa
terreservoir geen extra warmte en ver
dampt er bijna geen water, metals gevolg 
dat de vochtigheid terug loopt tot 40 a 50% 
en de eieren verschrompelen. In 1980 is dit 
ons overkomen toen we de broedstoof bij 
vrienden onderbrachten i. v .m. vertrek van 
ons naar het buitenland. Niemand heeft er 
bij stil gestaan, dat de ruimte (28-29°C) 
waarin de broedstoof werd geplaatst dit 
effect teweeg zou brengen. Een ei van 
Testudo hermanni, zes van Emys orbicula
ris en 22 van C.s. elegans droogden aldus 
in een vergevorderd stadium van de ont
wikkeling uit (ze waren bijna allemaal be
vrucht); een pijnlijke les! 

INCUBATIE 
De eieren zijn na het leggen tussen 30,9 en 
43,0 mm lang, tussen 19,4 en 24,8 rnm 
breed en wegen gemiddeld 9, 7 gram. 
Tijdens de embryonale ontwikkeling kun
nen volgens onze metingen de eieren door 
wateropname tot 15 a 18 gram zwaar 
worden . Eieren van Chrysemys-soorten 
zijn dan ook in dit opzicht vee! meer 
waterbehoevend en daardoor kwetsbaar
der dan die van soorten als T. hermanni en 
E. orbicularis, waarvan twee op de zes 
embryo's de uitdroging (zie broedstoot) 
overleefden. 
Er zijn in de literatuur weinig gegevens 
bekend over de incubatieduur en de gege
vens die er zijn, zijn zeer uiteenlopend. 
J o c h e r ( 1970) geeft bij 29-30°C 70 tot 
105 dagen op, S t r i j k e r (1976) bij 25-
300C 93 dagen; in de natuur 75 dagen 
Zappa I or t i(i976) en 68 tot 70 da

gen C a g I e (1950). Meerdere auteurs 
wijzen erop, dat de incubatietijd Ianger is 
in het noorden van het verspreidingsge
bied, waar deze boven de 70 dagen 
(C a h n, 1937) ligt(overwinteringvande · 
eieren komt frequent voor). In het zuiden 
worden de eieren gelegd in april/mei en in 
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de rest van het verspreidingsgebied injuni/ 
juli. 
Bovenstaande gegevens komen meestal 
niet overeen met de waarnemingen bij 
onze dieren, b.v. in 1979 negen exempla
ren metals incubatietijd 62, 63, 67 en 68 
dagen en in 1980 drie exemplaren met als 
incubatietijd 62, 63 en 66 dagen. 

GEBOORTE 
Bij de geboorte maken de jongen meestal 
gebruik van hun eitand om de eischaal te 
doorbreken, doch om geen risico 's te !o
pen, knippen we de eischaal soms zelf 
open na de 65e tot 70e dag. Hetjong blijft 
dan nog zo'n drie dagen in het ei tot de 
eidooier grotendeels is opgeteerd. Vaak 

volstaat echter de relatieve luchtvochtig
heid, door sproeien, op te voeren, waar
door de eischaal scheurt. Dit mag pas na 
twee maanden incubatie gebeuren. 
Het plastron van het pasgeboren jong 
wordt met wondpoeder bestrooid en het 
dier blijft een dag in een steriel bakje in de 
broedstoof. Vervolgens wordt het onder
gebracht in een ruimte met dezelfde tem
peratuur en vochtigheid als de broedstoof, 
waarna de temperatuur en vochtigheid 
langzaam worden verlaagd tot 26°C en 70 
tot 80%. Als tegen die tijd de navel is 
dichtgegroeid, (het oppervlak hiervan be
weegt nog wei bij het ademen) wordt de 
boreling in een klein, zo schoon en steriel 
mogelijk, aquarium geplaatst met ca. 4 em 
water en een landgedeelte met een 25 W 
lampje erboven. De dieren ondervinden 
enige tijd moeilijkheden bij het onderdui
ken. Na ongeveer een week beginnen de 
dieren meestal te eten. 
Jonge C.s. elegans zijn ca. 2,5 a 3,5 em 
lang en wegen gemiddeld 8,5 gram. Voor 
geboortegewicht konden we geen exacte 
literatuurgegevens vinden. Als geboorte
lengte geeft C a r r ( 1952) tussen 2,28 en 
3,32 em op, terwijl E r n s t & 8 a r-
b o u r ( 1972) tussen 2,0 en 3,5 em opge
ven . 

DEJONGEN 
We ondervonden, dat voedering met Je
vend voer het beste was, waarbij we zeker 
waren, dat het voer uit niet-vervuild water 
kwam. 
De jongen zijn zowat 100% carnivoor. Ze 
worden hoofdzakelijk voorzien van zoet
waterkreeftjes, slakjes, insekten, allerlei 
muggelarven en regenwormpjes. Na ca. 
twee maanden wordt er overgegaan op bij
voeding met vlees, vis en droogvoeder. 
Enige weken later gaan we dan over op 
hetzelfde voer als wat de volwassen dieren 
krijgen, zij het dan zonder groenvoer en in 
kleinere porties. Van Toot be lang voor 
een mooie en regelmatige groei is, dat de 
dieren regelrnatig voer krijgen, vooral bij 
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de constante temperatuur van 26°C. We 
voederen ze dan ook drie maal per dag. 
Als groeisnelheid in de natuur vond 
Carr (1952) ± 30 mm per jaar, met 
duidelijke uitschieters naar hoven en bene
den. 
Bij onze jonge dieren vonden wij een 
groeisnelheid van 30 tot 50 mm per jaar. 
Ook bleek, dat de dieren bij het ouder 
worden langzamer gingen groeien. Groei
bepalende factoren bij de dieren zijn voed
selkwaliteit en hoeveelheid , temperatuur, 
daglengte en beschikbare ruimte. Te !age 
temperaturen leiden tot groeistoomissen 
en infecties, te hoge kunnen, als er ook 
nog overvoerd wordt, lei den tot abnormaal 
snelle groei, wat meestal gelijk staat met 
misgroei . Kwalitatieve ondervoeding leidt 
tot infecties, schild- en beenverweking en 
zelfs verlamming. 

GG HG L B H 
JO g IOO g 85,9 70,8 34,8 mm 
9g 85 g 80,9 69,7 34,1 mm 
9g 72g 74,9 64,3 31,2 mm 
9g 57 g 69,3 60,0 29,2 mm 
8g 54g 67,5 58,7 28,6 mm 
8g 47g 61,8 58,0 27,0 mm 
7g 35 g 56,3 52,1 25,0 mm 

De waterkwaliteit is binnen zekere gren
zen van geen belang. In de natuur wordt 
trouwens melding gemaakt van populatie
groei in afvalwateren (8 r i m I e y, 
1943) en van zeer snelle groei in koelwater 
van (kem)centrales (Gibbon s,I970). 
Wei belangrijk is, dat de schildpad 's mer
gens snel zijn beginactiviteitstemperatuur 
krijgt (ca. 25°C). De voorkeurstempera
tuur blijkt tussen 25 tot 30°C te liggen . De 
kritische temperatuur ligt tussen 39 en 
42°C. Wanneer die eenrnaal is bereikt, 
sterft het dier (P a r k e r & B e I-
I airs, 1969). 

CONCLUSIES 
Chrysemys scripta elegans is zeer zeker 
met succes in gevangenschap te kweken. 
Nodig daarvoor is voldoende ruirnte, het 
volgen van een natuurlijke cyclus van 
lichtduur, temperatuur en voedselhoeveel
heid. Dit voedsel dient van hoge kwaliteit 
te zijn, vooral voor de drachtige vrouw
tjes. Ook de kleurtemperatuur van de ver
lichting speelt volgens ons een rol, liefst 
600d'K. (Duro-test, Philips TL 47, General! 
Electric chrome 50 enz.) met een goede 
klewweergave index, CRI 90 of boger 
(Laszlo, 1975). 
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Het betreft hier een soort moerasschild
pad, die uitermate interessant is om te hou
den en te bestuderen, zowel wat betreft 
gedrag, groei e.d. Interessant is ook, dat 
het om een niet aJ te gevoelige schildpad 
gaat, die dus ook voor beginners onder de 
liefhebbers van moerasschildpadden ge
schikt is. 
Liefhebbers, die deze soort als te gewoon 
ter zijde schuiven, doen dit geheel ten on
rechte. Van deze soort valt heel wat te 
leren. Het feit, dat men dit dier nog steeds 
massaal in de handel aantreft, doet in het 
geheel geen afbreuk aan de schoonheid 
van dit dier! In de Verenigde Staten geldt, 
om hygienische redenen, aJ een verkoop 
verbod (Salmonella infecties). Een export
verbod zaJ volgen, zodat eindelijk een ein
de kan komen aan het massale verbruik 
door onwetenden. Het valt te hopen voor 
het dier! 
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missie van de Nederlandse Schildpadden 
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een groot aantal roodwangen in de loop der 

jaren te bestuderen anderzijds. 
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ex-COBRA voorzitter, voor zijn mede
werking. 
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certa ter publicatie aan te bieden! 

SUMMARY 
The behaviour, mating and breeding of the red
eared >lirler, Chrysemys scripta elegans, is 
described. Important are, a natural day-length 
with changes in temperature (the seasons), 
good light and good food . The diet of the turtles 
should be as variable as possible, while the 
main part of the food can be normal cat food. 
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Een echtgenote vertelt ( 1) 
lngezonden: maart 1981 

Toen mijn man nog geen terrarium had 
bood onze slager hem op een dag bij de 
biefstuk twee hazelwormen aan. Oat was 
op I mei I 965 en het was nog niet verbo
den hazelwormen te vangen of te vervoe
ren. Blijkbaar kwamen er destijd nog ha
zelwormen voor op de Lekdijk, want daar 
had de slager ze gevangen. 
Maar ja, wat moet een slager zonder terra
rium met hazelwormen beginnen? "Kijk 
es, meneer Blaauw, iets voor u misschien? 
U als bioloog zult dat wei leuk vinden''. 
Meneer Blaauw, die geen bioloog was, 
maar wei als jongetje hagedissen ving op 
de Apeldoomse hei, verraste zijn vrouw 
(mij dus) met de beesten en zette ze zolang 
in een of ander vat op het balkon. 
De dag daarop moesten we voor een dag of 
tien met vakantie naar Corsica en we wa
ren daarom vooreerst niet in de gelegen
heid de hazelwormen behoorlijk te verzor
gen. lk vermoed, dat we de vriendin die de 
plan ten water kwam geven voor aile zeker
heid niet op de- aanwezigheid van hazel
wormen opmerkzaam gemaakt hebben. 

Per slot weet je maar nooit hoe iemand op 
zo'n mededeling reageren zal. Blijkbaar 
waren we van plan terwille van de hazels 
een terrarium in te richten, want ik herin
ner me hoe we, terug op het vliegveld, een 
bus met een paar hagedissen bij ons had
den. 
We lieten ze bijna ontsnappen toen we ze 
op het toilet even een beetje Iucht wilden 
geven. Maar alles ging goed, de hazels 
leefden nog en op de schoorsteenmantel 
werd een terrarium gebouwd. 
In de volgende vakanties kwam de eerder 
genoemde vriendin voor de planten zorgen 
en een tweede vriendin voor de hazelwor
men en wat daar nog bij kwam (zie volgen
de atleveringen). 
De hazelwormen werden erg tam. We 
konden bij gebrek aan een tuin moeilijk 
aan slakken of wormen komen en voerden 
dus reepjes biefstuk, waar het tweetal ai 
gauw om kwarn bedelen. 
Het was mooi om te zien, hoe ze een stuk.je 
vlees elk aan een kant beetpakten en ver
volgens tegen elkaar in om hun as gingen 
draaien om de prooi in tweeen te scheuren. 
Op een kwade dag kwam een van de hazel-
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wormen niet te voorschijn. We hebben 
hem nooit meer teruggevonden. We hiel
den destijds de theorie staande, dat hij 
overleden en restloos verteerd was. Om
streeks die tijd kwamen we erachter, dat 
hazelwormen veertig jaar oud kunnen 
worden, een zorgwekkend feit wanneer je 
zelf al bijna de middelbare leeftijd bereikt 
hebt. Per slot wilden we mede daarom niet 
aan een papegaai beginnen. Maar we wer
den op dat punt gerustgesteld door onze 
toen misschien zesjarige zoon, die spon
taan aanbood na ons overlijden de zorg op 
zich te nemen. 
Zodoende durfden we bet aan een nieuwe 
hazelworm ter vervanging van bet ver
dwenen exemplaar aan te schaffen. 
We kochten hemvoor een gulden van een 
jongetje, dat hem met de beste bedoelin
gen in een jam pot met water had gestopt. 
Zijn kop stak nog net boven bet water uit. 
Oat was in de zomer van 1966 tijdens de 
vakantie in de Belgische Ardennen. Hij 
leefde vreedzaam samen met de hazel
worm van de slager en werd ook al gauw 
tam. Overigens bleek de Belg een vals 
karakter te hebben. We zagen, hoe hij een 
Opheodrys (een nogal dunne slang) be
hoorlijk kneusde en konden toen ook een 
bij een anolis uitgedraaide pool op zijn 
rekening schrijven. Oat betekende verban
ning uit bet terrarium naar een emmer met 
mos. 
Na een maand verblijf in de emmer was 
een nieuw hok klaar (merkt u op hoe mijn 
man inmiddels twee terraria had'?) aileen 
voor hazelwormen. Maar het bouwen van 
een terrarium moet ook geleerd worden. 
Oat bleek toen de oude dame van bet buur
huis opbelde met bet verzoek gauw te ko
men. Er was een hazelworm uit de tuin 
naar binnen gekomen en bet dier kroop bij 
de theetafel rond. 
Enfin, ik heb uit tactische overwegingen 
mijn vreugde uitgesproken over bet feit, 
dat er aan de buitenrand van de stad U
trecht nog hazelwormen bleken voor te 
komen en ik heb gevraagd of ik hem mee 
mocht nemen voor ons terrarium. Zonder 

twijfel was bet onze Belg die de benen 
genomen had. 
Daarna brak een tamelijk vreedzaam ha
zeltijdperk aan. We kregen een tuin en 
konden van de biefstuk overstappen op 
slakken en wormen, hoewel de biefstuk 
ons door de winters heen hielp. Wei moes
ten we zo nu en dan op zoek en vonden dan 
de hazels terug onder bet kleedje voor bet 
bed of op een dergelijke andere plek in de 
kamer. 

HET HAZELWORM-TIJDPERK 
Eind juni I 970 brak een nieuwe episode 
aan. We vingen persoonlijk een drachtige 
hazelworm, die zich op een steen lag te 
zonnen tussen hoog nat gras in de Hautes 
Fagnes (Ardennen). Het gehuurde huisje 
leverde aileen maar een bloemenvaas op 
als voorlopig terrarium, later, in Utrecht, 
brachten we haar onder in een aquarium, 
dat we voorzagen van een grasplag en een 
door een Iampje bestraalde steen (net de 
Hautes Fagnes). Op 25 aug'ustus ontdekte 
een bezoeker jonge hazelwormpjes, hoe
wei we toch heus elke dag zelf met span
ning gekeken hadden. Er waren er waar
schijnlijk acht. 
De jongen gingen onmiddellijk en met 
succes kleinere naaktslakjes te lijf, die 
minstens de helft van hun eigen gewicht 
hadden. De moeder hebben we om vergis
singen van haar kant te voorkomen uit het 
aquarium gehaald en weggegeven aan 
vrienden, die haar als dank naar mij ver
noemden. Ik wist niet helemaal zeker of ik 
me daar vereerd mee voelde. 
Ook de jongen hebben we geleidelijkaan 
weggegeven. Van de exemplaren, die we 
op I november 197 I nog hadden, woog de 
grootste toen 7,6 gram. We hebben ten
slotte zelf een paartje gehouden, maar met 
dit stel is bet niet goed afgelopen. Toen ze 
in I 976 nog geen jongen hadden, dachten 
we dat ze een koude periode moesten door
maken om te gaan p& !n. We hebben ze 
dus in een doos met mos verpakt en ze een 
paar weken in de groentela van de ijskast 
gestopt. Ze kwamen er levend uit, maar 
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een dag later ging het mannetje dood. 
We hebben ook nog eens een paartje een 
winter op de onverwarmde zolder gezet. 
Oat leidde er toe, dat ik ( op zoek naar een 
stevig touwtje) een geschikt stuk touw van 
de vloer opraapte, maar opeens een kron
kelende hazelworm in de hand had. Ook 
het hok op zolder was blijkbaar niet dicht 
genoeg. Drachtig werd het vrouwtje ook 
toen niet. 
In die periode viel ook het telefoontje van 
een verschrikte mevrouw uit Bilthoven: ze 
had van de dierenarts ons telefoonnummer 
gekregen, want ze had om hulp gebeld 
omdat ze op het toilet een slang gevonden 
had. Het was duidelijk dat hier snel hulp 
geboden moest worden. Wat doe je dan als 
je man niet thuis is en de kindertjes niet 
aileen kunnen blijven? Je zet de kinderen 
in de auto, pakt een net, handschoenen en 
een flinke pot en je gaat erop af. Het huis 
met de slang stood heel gewoon in een 
straat met een rij huizen. De mevrouw 
deed heel voorzichtig de deur van het toilet 
op een kier open, maar ik zag geen slang. 
Pas na enig zoeken vonden we in een hoek
je een jong hazelwormpje, pasgeboren zo 
te zien. Hoe dat dier daar terecht kwam 
was onbegrijpelijk. Natuurlijk hebben we 
hem meegenomen en liefdevol opge
kweekt. 
Heb ik a1 verteld, dat onze oudste hazel
worm (die van de slager in 1965) op latere 
leeftijd prachtige blauwe vlekjes op zijn 
rug kreeg? We waren bang, dat het een 
schimmelinfectie was, maar het bleek dat 
oudere mannetjes deze vlekjes nogal eens 
ontwikkelen. In 1977 werd het dier ziek en 
overleed helaas. 

Later zijn twee van onze weggegeven ha
zels nog eens komen logeren tijdens de 
vakantie van hun baas. Ze brachten ook 
nog een terrariumgenoot mee: een klein 
onschuldig slangetje. We lieten ze bij el
kaar zoals ze gewend waren. Ook deze 
hazelwormen hadden zich ontwikkeld tot 
aardige, tamme dieren, die bedelend om 
een worm naar het glas kwamen als ze ons 
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zagen en uit de hand aten. Je moet wei 
oppassen dat ze daarbij niet je vinger voor 
een worm aanzien. Ze hebben tanden 
waarmee ze niet aileen een slijmerige wor
menhuid gemakkelijk doorboren, maar 
waarmee ze ook je vinger tot bloedens toe 
kunnen verwonden. Daar komt nog bij, 
dat als ze eenmaal iets te pakken hebben 
niet meer loslaten (misschien kunnen ze 
niet meer loslaten). Eens had een van onze 
eigen hazels een ander bij de kop vast. Met 
veel moeite heb ik het slachtoffer losge
wurmd. Hij mankeerde niets, maar hij had 
wei een flinke deuk in zijn schedel. Maar 
om nog even op de aardige Iogees terug te 
komen: op een kwade dag was er een bezig 
het slangetje naar binnen te werken. Aan
gezien het slangetje bijna even groot was 
als hijzelf, lukte dat niet helemaal en 
moest hij de buit weer uitspugen. Het 
slangetje was toen wei dood. Als troost 
konden we hun baas een foto van de ge
beurtenissen geven. Misschien speelde bet 
een rol dat de logeerhazels gewend waren 
wormen te eten en daardoor het slangetje 
voor een reuzenworm aanzagen. In elk 
geval is het verhaal dat hazelwormen ai
leen slachtoffers maken ais ze niet goed 
gevoed zijn niet juist. 
Toen de minister besloot om ook de hazel
wormen te bescheremen, kwam er voor 
ons een eind aan bet hazeltijdperk. lk 
strooi nu slakkengif in de tuin in plaats van 
dagelijks aile omgekeerde bloempotten op 
slakken af te zoeken. 



Tek: Mudd e. 

P.M. 
M u dde 
Rhijnvis 
Feithstraat 423 
1054 TZ 

Amsterdam 

164 

Bladeren 
Ingezonden: April 1980 
Inhoudsoverzicht: Inleiding - waamemingen in 
de natuur - bladerhopen - in het terrarium -
conclusie - samenvatting - summary - litera
tuur. 

IN LEIDING 
In de terrariumhouderij wordt vaak ge
streefd naar het nabootsen van het natuur
lijk milieu. Er wordt in mijn ogen echter 
nog teveel aandacht besteed aan een esthe
tische aanblik. Het komt me voor, dat het 
habitat, de plaats waar het dier zich op
houdt, nogal eens uit het oog wordt verlo
ren. Begrijpelijk is dat wei, want van dat 
habitat is meestal weinig bekend. Meestal 
volstaat het met het aangeven van zoiets 
als: op de grond en op borneo in het tro
pisch regenwoud. Wie echter waamemin
gen in de natuur doet, ziet dat dieren soms 
een voorkeur hebben voor zeer speciale 
plaatsen en kan daaruit afleiden, dat deze 
plaatsen voor het betreffende dier kenne
lijk de ideale omstandigheden in zich heb
ben. Jammer genoeg voor degenen die ge
steld zijn op een fraai terrarium, zijn die 
voorkeurs plekken niet altijd even fraai om 
te zierr. Uit m'n ervaringen in Frankrijk, 
Joegoslavie en Ghana blijkt dat vuilnisho
pen en hopen dode bladeren voor veel ter
rariumdieren zeer aantrekkelijk zijn. 

W AARNEMINGEN IN DE NA TUUR 
U kent misschien het gerucht van de sala
manderburcht? Een grote hoop vochtig 
dood blad, waarin zich vele tientallen sala
manders bevinden. F 1 e m i n k s vertel
de me dat hij in de zomer van '78 in de 
Ardennen zo' n burcht heeft gevonden. Hij 
schatte dat er zeker in de honderd vuur
salamanders (Salamandra s. terrestris) in 
die ene burcht leefden. Later in het jaar 
toen hij de burcht nog eens bezocht was het 
aantal wat minder, maar toch wei opval
lend. In Ghana heb ik onder Ieiding van de 
slangenvanger van de Universiteit van 
Legon, dhr. 0 s s u m a n n a een aantal 
bladerhopen uitgegraven, met overweldi
gend resultaat. In een bladerhoop van ca. 
twee bij drie meter en een halve meter 
hoog vonden we: tientallen Bufo regularis 
twee Kassina senegalensis, een Rana 
galamensis, een tiental Hemidactylus 
brooki, een stuk of vijf Mabuya affinis een 
onderling nogal agressieve soort, een aan
tal Riopa sundevalli guineensis en natuur
lijk een grote hoeveelheid insekten, 
duizendpoten en pissebedden. Ook heb
ben we in datzelfde gebied de strooisellaag 
doorzocht, door en ring van een meter 
breed om een boom heen te verwijderen, 
zodat er een kaal stuk ontstond. Daarna 
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werden de bladeren tussen de wortels bij 
beetjes weggehaald, zodat de dieren in een 
steeds kleiner wordende hoop hun toe
vlucht zochten, leverde vele soorten open 
ook vele eieren, waaronder die van de 
kleine daggekko Lygodactylus conraui. 

BLADERHOPEN 
Wat zoeken de dieren nu in die hopen dood 
blad? Ik vermoed dat het micro-klimaat ze 
aantrekt. Tussen de bladeren is er een 
constant milieu, meestal vochtig en gelijk
matig van temperatuur. Tussen de blade
reo is weinig luchtbeweging; daardoor is 
er weinig verdamping en dringt er ook 
weinig Iucht, die warmer of kouder is, in 
door. Dezelfde effecten als in een bos, ook 
veel bladeren, maar dan in het klein en op 
de grond. Dit klimaat is gunstig voor vele 
ongewervelden en die zijn in dergelijke 
bladerhopen, zoals ik al noemde, ruim 
aanwezig. Er is dus een, voor de dieren, 
gunstig klimaat en een grote hoeveelheid 
voedsel aanwezig. Misschien dat er ook 
sprake is van 'broeiwarmte • die als extra 
verwarming aantrekkelijk is. De indruk is 
wei dat deze bladerhopen de rustplaatsen 
zijn van de dieren. Van de genoemde 
Mabuya weet ik wei dat ze op de blader
hopeD zonden en er zich niet vanaf lieten 
jagen, ze doken er bij opjagen in weg. 

IN HET TERRARIUM 
Slechts zelden kom ik bladeren (dode) te
gen in de terraria van anderen. V aker zie ik 
dat elk dood blad wordt verwijderd. Om 
rotting te voorkomen; het is immers niet 
hygienisch. Nu vraag ik me af of het 
om de zoveel tijd verversen van de blade
reo niet hygienisch is. Er kan dan met de 
bladeren een grote hoeveelheid mest wor
den verwijderd. Verse bladeren uit het bos 
of het park bevatten daarbij een schat aan 
lev end voer. Ook dat geeft voordelen. 
Een pissebeddenplaag lijkt dan niet uitge
sloten. Persoonlijk heb ik daar nooit last 
van gehad, m 'n dieren zijn allemaal dol op 
pissebedden. AI met al het overwegen van 
een hoekje met dode bladeren in het terra-

rium waard dacht ik zo. Ook voor droge 
terraria, want ook in droge gebieden vind 
men dode bladeren onder struiken en in 
kuilen in bet veld. Reken er echter wei op 
dat er minder van uw dieren te zien zal 
zijn. Misschien dat het voor het kweken 
van bepaalde dieren zelfs wei een nood
zaak is. Ik denk in dit verband aan de 
eieren van gekko's die ik al noemde. 

CONCLUSIE 
Beschouw dit artikel als een opgegooid 
balletje! Ik zou graag iets horen van dege
nen die het proberen. Als laatste kan ik nog 
aanraden beukeblad te gebruiken dat voor 
plantengroei in ieder geval gunstige eigen
schappen heeft. Ik vermoed dat dat ook 
voor de dieren het geval is, maar daar kan 
ik niet zeker van zijn. Er zou wat onder
zoek naar de juiste milieuomstandigheden 
in bladerhopen moeten plaatsvinden, dan 
zal het geschiktste soort bladeren wei blij
ken. 

SAMENV A TTING 
De schrijver konstateert dater, hoewel er 
vaak naar een zo natuurlijk mogelijk terra
rium wordt gestreefd, nog weinig gebruik 
wordt gemaakt van dode bladeren in het 
terrarium. Hij geeft voorbeelden dater in 
de natuur veel dieren juist tussen deze do
de bladeren Ieven. Hij probeert de omstan
digheden in zo'n bladerhoop te beschrij
ven en doet wat suggesties voor het ge
bruik van bladeren. 

SUMMARY 
The author notes that dead leaves are hardly 
used in terrariums. 
He claims that piles of dead leaves form a micro 
climate that is inhabited by many reptiles. He 
gives some examples he saw in the field in 
Ghana and propagandizes the use of leaves in 
terrariums. 
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Eind februari 1980 kreeg ik van een kennis 
enkele pasgeboren jongen van een zwan
ger gei'mporteerde C.b. bitaeniatus. Het 
bleken drie ~ ~ en een 0 te zijn en ze 
werden vnl. gevoed met weideplankton, 
krekels, Afrikaanse huisvliegen en was
motlarven. 
Tijdens mijn vakantie kwam een ~ om 
door oververhitting. De overige ~ ~ wer
den steeds dikker en op 30 september 1980 
wierp het grootste ~ dertien jongen. Hier
van konden er zich elf niet uit het vlies 
bevrijden en kwamen dientengevolge om. 
Een stierf vlak na de geboorte, doordat het 
bleef hangen in een spinneweb, de laatste 
stierf na ongeveer een week door onbe
kende oorzaak. De jongen waren kleiner 
dan hun moeder bij haar geboorte. Het 
tweede ~ stierf enkele dagen later, na een 
plotselinge condititeverslechtering. Na 
sectie bleek ook zij zwanger te zijn ge
weest, maar de jongen waren nog niet ge
heel volgroeid. Ook een ~ uit hetzelfde 
nest, dat bij iemand anders was op
gegroeid, kreeg omstreeks deze tijd enkele 
(doodgeboren) jongen. De toestand van dit 
~ verslechterde zienderogen na de beval

ling, zodat ook zij spoedig overleed 
(d e V r i e s, pers . med.). Op dit mo
ment ( 15-2-1980) is het eerste vrouwtje 
alweer zwanger, hoewel ze gescheiden is 
gehouden van het mannetje. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
C.b. bitaeniatus kan op zeer jonge leeftijd 
zwanger worden en reeds bij een leeftijd 
van zeven maanden jongen werpen. De 
zwangerschap resulteert in dit geval echter 
in kleine, zwakke of dode jongen of in een 
vroegtijdige dood van het moederdier. Het 
is aan te raden de jonge dieren zo spoedig 
mogelijk van elkaar te scheiden om ieder 
risico te vennijden. M.i. kan men het beste 

wachten tot de dieren b. v. een jaar oud 
zijn, voordat men ze de mogelijkheid tot 
paren geeft, waardoor men grotere en ster
kere jongen krijgt, grotere worpen en een 
betere overlevingskans voor het moeder
dier. 

SUMMARY 
A description was given of the breeding of 
Cl~amae/eo b . bitaeniatus. A 7 months old fe
male gave birth to 13 young. 
Most of them didn't succeed in breaking 
through the eggmembrane. Other females of the 
same age died during gestation or shonly after 
giving binh to several dead young. 
It is stated , that young animals should be sepa
rated as soon as possible, giving them the first 
opportunity to mate after about I year, which 
would result in better offspring and a good 
chance of survival for the mother. 
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REPTIELEN EN AMPHIBIEEN 
IN DE BERGEN VAN 
TADJIKJISTAN (VERVOLG) 

DE WINTERRUST 
Het meest problematische aspekt van het 
in een terrarium verzorgen van reptielen 
uit midden Azie is de winterrust. Zonder 
winterrust laat zich een reeks soorten, 
vooral hagedissen van de geslachten 
Agama, Eremias, Ablepharus e.a., welis
waar jaren in Ieven houden, bet jaarritme 
van de dieren en daannee het mechanisme 
van de voortplantingscyclus raakt echter 
ontregeld. Dit leidt ertoe dat de individuen 
ofwel helemaal niet meer of met verlies 
van de synchronisatie bronstig worden. De 
beste ervaringen met een succesvolle win
terrust, dat wil zeggen, zonder te grote 
verliezen, heb ik bereikt toen bet gelukte 
het gehele, kennelijk goed funktionerende 
terrarium door verplaatsing naar onver
warmde of kelderruimtes af te koelen, 
zonder dat de bewoners ervan hoefden te 
verhuizen naar een andere bak. Kontrole
mogelijkheden die de schuilplaatsen niet 
verstoren en toch een snel checken van de 
toestand van de dieren toestaan, vonnen 
een belangrijk voorwaarde voor een opti
male overwintering. Over bet tijdstip van 
de winterrust en bet einde ervan een al
gemeen opgaande uitspraak te doen is al 
even moeilijk. Het zekerst is bet inzetten 
van de winterrust nog, wanneer bet terra
rium door zijn plaatsing bij het raam, op 
een balkon ofhelemaal in de open Iucht, in 
zekere mate weer- en seizoeninvloeden 
ondergaat zodat de in de natuur werkzame 
faktoren als temperatuurschommelingen 
en de veranderende hoeveelheid Iicht ook 
onze terrariumdieren kunnen stimuleren 
zich op de winterrust fysiologisch in te 
stellen. Hoe 'kunstrnatiger' de klimatise
ring van bet terrarium is, des te meer zijn 
wij gedwongen bewust juist af te stellen 
wat anders de natuur voor ons doet. Het 
einde van de winterrust vast leggen, het
geen door voedings- en algemene toestand 
van de dieren schijnbaar vroeger is dan bij 

andere dieren is ook niet precies aan te 
geven en moet iedere terrariaan per geval 
opnieuw beslissen. Een vaste richtlijnlaat 
zich niet geven. Alleen een door jaren
lange ervaring geschoolde blik kan de toe
stand van bet dier goed beoordelen. On
danks deze moeilijkheden zijn de reptielen 
van midden Azie, die niet tot de attrakties 
van de dierenhandel behoren, dankbare en 
lonende studieobjekten, ook in het terra
rium. 

SUMMARY 
The author has studied the herpetofauna of Ta
djikistan for severaJ years. The reptiles and 
amphibians of the area SW of Dushanbe are 
treated in this article. A description of their 
habitats and notes on their ecology are given. In 
the plains: Agrionemys horsfieldii,Agama agilis 
sanguinolenta, Eremias regeli, Rana ridi
bunda, Bufo latastii oblongus, Natrix tessel
/ata, Naja naja oxiana. On the foothills: Agama 
lehmanni, E/aphe dione, Coluber ravt!t"gieri, 
Lycodon striatus. In the mountains: few Agrio
nemys horsfieldii, Coluber ravergieri, Elaphe 
dione, Agama lehmanni, Ophisaurus apodus, 
Eumeces schneideri princeps, Ablepharus p. 
pannonicus, Ablepharus deserti, In the gorges: 
Cyrtodactylus fedtschenkoi, Coluber karelini, 
Bufo /atastii oblongus, in the bushes in more 
humid place Vipera /ebetina turanica. Some 
suggestions are offered for the keeping in a 
terrarium whereby the need for hibernation is 
emphasized. 
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BOEKBESPREKING 

R. S c h u It e, 1980 
FROSCH£ UND KROTEN 

De terrariumliefuebber heeft zich de laat
ste jaren kunnen verheugen in een toene
mend aantaJ boeken over zijn liefhebberij . 
VooraJ in Duitsland vinden we een groot 
aantaJ , meestal prachtig gei1lustreerde ter
rariumboeken. die aile dezelfde hobby op 
een ietwat verschillende manier benade
ren. In die rij is het onderhavige boek 
zeker een van de betere in zijn soort. Het is 
het best te omschrijven aJs een gespeciali
seerde handleiding voor het houden en 
kweken van kikkers en padden . Het is 
geen boek voor beginners, het vervalt niet 
in de bekende herhalingen maar is hoofd
zakelijk afgestemd op die liefhebbers die 
aJ enigszins weten hoe het zit met de mo
gelijkheden en de moeilijkheden van de 
terrariumhouderij . 
De wenken voor het houden in het terra
rium zijn bondig en duidelijk en beslaan de 
eerste 96 bladzijden van het boek. Hier 
komen aan de orde: Quarantaine, bescher
ming, vang, transport, verzending, koop; 
kikkerterraria: verwarming, ventilatie, 
koeling, Iicht en UV, water, luchtvochtig
heid en regen, bodemgrond en beplanting; 
terrariumtypes, materiaJen en gereed
schap, glasterraria, eternit, schuif- en dek
ruiten, achterwand, beken en stenen, be
volking van een terrarium, voedsel , voed
selkweken, insekten vangen, vitarninen en 
mineraJen , voedertijden; kweek: ontwik-

keling, keuze van kweekgroepen en be
handeling van het legsel, opfok van lar
ven, voedsel voor larven en jonge kikkers; 
ziekten en hun behandeling; fotografie ; 
bandopnamen; konserveren. 
De behandeling van de soorten kikkers en 
padden is ingedeeld in de hoofdjes ken
merken, verspreiding, leefwijze, verzor
ging. De bespreking van een groep ver
wante soorten wordt voorafgegaan door 
een korte , aJgemene schets van het genus. 
Over het aJgemeen zijn die soorten behan
deld die wei eens ge·importeerd worden en 
waarvan het een en ander bekend is over de 
houdbaarheid. De auteur heeft een spe
ciaJe interesse voor vertegenwoordigers 
van het geslacht Dendrobates, hetgeen een 
grote hoeveelheid nuttige raadgevingen 
oplevert voor het houden van deze kleuri
ge kikkertjes. Het is jammer dat een aantaJ 
auteursnarnen wet in de tekst genoemd 
staan, maar niet terug zijn te vinden in de 
literatuuropgave. Meer referenties achter
in zouden waardevolle suggesties bevatten 
voor verder lezen. Voor verreweg de 
meesten zaJ dit echter geen echt nadeel 
vormen. 
Het is een nuttig en goed boek, prachtig 
uitgevoerd en daarom ook wat aan de prij
zige kant. Een boek om te hebben en regel
matig op te slaan . lk kan het van harte 
aanbevelen. 

Max Sparreboom 


