Pagina 1 van 4

Het houden van landschildpadden:

Samen of apart ?

Door: Bert Eendebak

Houders van schildpadden zou je ruwweg in twee
groepen kunnen verdelen. De eerste groep probeert
de natuurlijke omgeving zoveel mogelijk na te bootsen
en houdt al zijn dieren, meestal gaat het dan om
Europese landschildpadden, bij elkaar in een zo ruim
mogelijk buitenterrarium. De tweede groep houdt zijn
dieren meer apart, vaak in terraria van beperkte
afmetingen. Elk voordeel heeft zijn nadeel, maar
sommige van die nadelen zijn funest voor het
opgroeien van goede of goed functionerende
schildpadden. In dit artikel zal op een aantal van die
voor- en nadelen worden ingegaan.

Samen houden of apart

Bij schildpadden, die in een
buitenterrarium gehouden
worden gaat het meestal om de
volgende soorten Europese
landschildpadden: de Griekse
landschildpad (Testudo
hermanni), de Moorse
landschildpad (Testudo graeca
ibera), de breedrandschildpad
(Testudo marginata) en de
Russische- of vierteenschildpad
(Testudo horsfieldii).
De vraag of het wenselijk is om schildpadden samen of gescheiden te houden moet
eigenlijk beantwoord worden vóórdat de dieren aangeschaft worden. De huisvesting moet
eerst goed geregeld zijn.
Het houden van schildpadden in een buitenterrarium stelt eisen aan dat terrarium wat
betreft grootte, begroeiing, zon, beschutting en eventueel extra warmte door een koepel
of een kas. Als daar aan voldaan kan worden is het grote voordeel van een
buitenterrarium, dat de dieren zelf de voor hun optimale omstandigheden kunnen kiezen.
Bij een (veel kleiner) binnenterrarium wordt die keus, wat betreft temperatuur,
vochtigheid, voedsel enz. door de verzorger bepaald met vaak nare gevolgen voor de
schildpadden. Ook bij een beperkte ruimte in een binnenterrarium moet daarom
geprobeerd worden de schildpadden zoveel mogelijk zelf te laten kiezen tussen warme of
koude en vochtige of droge plaatsen.
Adviezen om mannetjes en vrouwtjes van een bepaalde soort apart te houden worden
meestal gegeven omdat de beschikbare ruimte beperkt is. Als een buitenterrarium ruim
genoeg is (denk aan 2 à 5 m² per schildpad) en is voorzien van gevarieerde begroeiing is
het samenhouden van mannetjes en vrouwtjes natuurlijk natuurlijker. Toch blijft het
oppassen; zodra de vrouwtjes door opdringerige mannen onvoldoende rust krijgen om te
zonnen, te eten of een legplaats te zoeken is het tijd om ze uit elkaar te halen. Als dat
niet gebeurd kan dat nare gevolgen hebben, zoals stress en legnood bij de vrouwtjes.
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Ook verwonding van het vrouwtje bij de cloaca, met name
bij de Griekse landschildpad of aan de voorpoten bij sterke
soorten zoals de breedrand komen voor. Vierteenmannetjes
zijn vaak agressief en moeten in dat geval apart gezet
worden.
Met het plaatsen van nieuwe schildpadden in een gezonde
groep schildpadden moet men altijd voorzichtig zijn. De kans
op het introduceren van ziektes is altijd aanwezig en het
aanhouden van een quarantaine periode van enkele
maanden helpt lang niet altijd. Dat geldt voor zowel een
grote groep als voor separaat of in koppels gehouden dieren,
maar in het laatste geval zijn de risico’s natuurlijk kleiner.
Kweekgroepen
Ook bij het houden van de schildpadden in een ruim buitenterrarium is het, met het oog
op ongewenste kruisingen, raadzaam de verschillende soorten en liefst ook verschillende
ondersoorten gescheiden te houden.
Het gescheiden houden van alleen de
Meer informatie?
mannetjes van een bepaalde soort is
daarvoor natuurlijk ook voldoende.
Achtergrondinformatie over de, in dit artikel, besproken
Bij het kweken van een bepaalde
soort, ondersoort of variëteit is het
van belang er rekening mee te houden
dat een schildpadvrouwtje het sperma
van het mannetje een tijd op kan
slaan. Op die manier kan een vrouwtje
ook bevruchte eieren leggen in een
periode of een seizoen, waarbij ze
geen enkel contact heeft met een
mannetje.

onderwerpen, is schaars. De meeste gegevens zijn
gebaseerd op eigen ervaringen. Zie daarvoor:
www.schildpadden.akkido.com
Wat betreft waarnemingen van kruisingen tussen
verschillende soorten Europese landschildpadden is soms
iets te vinden bij discussiegroepen op Internet,
bijvoorbeeld www.dght.de . Verder is ook in populaire
boeken over het houden van schildpadden vaak nuttige
informatie te vinden. Bijvoorbeeld in:

Bij Europese landschildpadden
- Rainier Zirngibl, (2000) Ihr hobby Griechische
zijn,voor zover mij bekend, daaraan
Landschildkröten
geen systematische metingen
- Thomas & Sabine Vinke (2004) Vermehrung von
uitgevoerd. Zelf heb ik vier keer een
Landschildkröten
Griekse landschildpad (vrouwtjes
- Harold Artner & Elmar Meier (1997) Grosses
Testudo hermanni boettgeri) apart
Schildkröten Symposium, Salzburg jänner 1997
gezet om te kijken of er daarna nog
- DRACO, nr.2 Jahrgang 1, 2000 Terraristik Themenheft
nesten gelegd werden en of de eieren
Mediterrane Landschildkröten
daarvan bevrucht waren. In alle
gevallen betrof het vrouwtjes die
daarvoor jaar in jaar uit één à twee nesten per jaar produceerden, waarvan de eieren
grotendeels (~80 %) bevrucht waren. Na een eerste legsel in het voorjaar werden deze
vrouwtjes direct apart gezet. In alle gevallen werd door de vrouwtjes datzelfde jaar nog
een tweede nest gelegd, waarbij vrijwel alle eieren bevrucht waren. Bij het volgende
nest, het jaar daarop, was het percentage bevruchte eieren gedaald naar ongeveer 50%.
Daarna werden er helemaal geen eieren meer gelegd. Het is duidelijk en ook te
verwachten dat dit afhankelijk is van de soort schildpad. Voor schildpadden, die
voornamelijk solitair leven en waarvan een vrouwtje maar sporadisch een mannetje
tegenkomt is het zinvol om het sperma voor langere tijd op te slaan. Misschien is dat een
reden dat bij de Moorse- en breedrandschildpad opslagtijd veel langer lijkt te zijn. Een
vrouwtje Testudo graeca ibera heeft bij mij, nadat ze geïsoleerd was nog 5 jaar (11
legsels) bevruchte eieren gelegd.
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Voor schildpadhouders, die graag een bepaalde ondersoort of variëteit willen kweken is
dat natuurlijk van belang. Vóór dat je een schildpadvrouwtje bij een mannetje van
dezelfde ondersoort zet zou je zeker moeten zijn, dat ze de jaren daarvóór niet “in
aanraking” is geweest met mannetjes van een andere (onder)soort. Dat geldt
bijvoorbeeld voor koppels van de vele ondersoorten van de Moorse landschildpad, maar
ook voor de Griekse landschildpad, waarbij grote regionale verschillen in grootte, bouw
en tekening voorkomen. Testudo hermanni uit Zuid-Italië zien er heel anders uit dan die
uit Corsica, de Peloponnesos of Roemenië.
Kruisingen tussen Europese landschildpadden
Over kruisingen tussen Europese landschildpadden hoor je maar zelden iets. Maar als je
verschillende soorten bij elkaar zet is het goed om je (vooraf) af te vragen of kruisingen
mogelijk en zo ja wel gewenst zijn.
Bij de Griekse-, Moorse- en breedrandschildpadden lijkt elke onderlinge kruising voor te
komen. Van de vierteenschildpad worden eigenlijk alleen kruisingen met de Griekse
landschildpad genoemd. Dat lijkt misschien vreemd, omdat vierteenmannen bekend zijn
om hun overijverig paringsgedrag met alles wat in hun buurt komt. Maar ja, het is ook
bekend, dat bij schildpadden een paring met alles erop en eraan (bestijgen, geluiden,
kopknikken of schudden) vaak niet meer is dan een mislukte poging. Van alle mij
bekende kruisingen zijn de resultaten meestal bedroevend. Meestal is er sprake van
onbevruchte eieren of een misvormd of kortlevend schildpadje. Een duidelijke
uitzondering daarop zijn kruisingen tussen de T.graeca ibera en Testudo marginata. Het
blijkt, dat dergelijke kruisingen sneller groeien en wat forser gebouwd zijn dan de
Moorse- en breedrandschildpad zelf.
Kruisingen tussen verschillende soorten zijn dus
nooit uit te sluiten. Wat niet te verwachten zou
zijn is dat dergelijke kruisingen nog vruchtbaar
zijn. Ook hier vormen de Testudo graeca ibera en
de Testudo marginata een uitzondering en is het
mogelijk dat kruisingen onderling weer gezonde
jonge schildpadjes produceren.
In het algemeen zijn er echter goede redenen om
kruisingen zoveel mogelijk te vermijden en de
beste manier daarvoor is natuurlijk het strikt
gescheiden houden van verschillende (onder)
soorten. Het bij elkaar houden van de mannetjes
of de vrouwtjes van verschillende soorten is een
minder goed idee omdat het kan leiden tot gestoord gedrag.
Gestoord gedrag
Het is in het algemeen af te raden om een schildpadje op te laten groeien zonder contact
met soortgenoten. Bij veel diersoorten is onderzoek gedaan naar van ouders of
soortgenoten geleerd gedrag. Bekend is, dat zangvogels al in een vroeg stadium de zang
van de oudere vogels ingeprent krijgen en dat wijsje hebben ze later broodnodig om een
partner voor zich te winnen. Over wat schildpadden op jongere leeftijd leren van
soortgenoten is niet veel bekend, maar als ze op geslachtsrijpe leeftijd nog steeds niet in
een groep zitten kan dat gemakkelijk leiden tot (wat de voortplanting betreft) gestoord
gedrag.
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Op internet kun je veel verhalen vinden over gedragsstoornissen bij schildpadden, met
name wat betreft een verkeerde seksuele fixatie, maar een enigszins wetenschappelijk
onderzoek heb ik niet kunnen ontdekken. Hoewel we bij verkeerd ingeprent of
aangeleerd gedrag voornamelijk denken aan seksuele fixatie in de tijd dat de dieren
volwassen worden is het niet ondenkbaar, dat ook op jonge leeftijd de soortgenoten een
rol spelen bij de ontwikkeling van het dier. Zolang we daar weinig vanaf weten lijkt het
solitair laten opgroeien van een schildpad een minder goede keus. Waarschijnlijk nog
desastreuzer voor een normaal gedrag als volwassen dier is het opgroeien van jonge
schildpadjes in een groep van een andere soort. Een voorbeeld daarvan is een Moors
mannetje dat opgegroeid was in een groep Griekse landschildpadden. Op geslachtsrijpe
leeftijd wilde dat dier alleen nog maar paren met Griekse vrouwtjes. Voor Moorse
vrouwtjes toonde het dier geen enkele belangstelling. Ook wat dit punt betreft heeft het
houden van schildpadden in een groep met mannetjes en vrouwtjes van verschillende
leeftijden de voorkeur boven het apart zetten van individuele dieren. Voor mensen, die in
geen enkel opzicht van plan zijn om met hun dieren te gaan kweken, maar de
schildpadden alleen houden als een prettig en boeiend huisdier is het bovenstaande
misschien van minder belang. Maar als je denkt aan de mogelijke leeftijd van Europese
landschildpadden (~100jaar) is een goede opvoeding natuurlijk nooit weg.
Conclusies
Uit het voorgaande zal wel duidelijk zijn, dat ik een sterke voorstander ben om
schildpadden te laten opgroeien in een groepje met dieren van verschillende leeftijd en
geslacht. Dat vraagt wel een ruim buitenterrarium. Het houden van één of twee dieren
vanaf jonge leeftijd hoeft misschien niet te leiden tot gestoord gedrag, maar het is zeer
de vraag of ze in een groep schildpadden goed zullen functioneren.
Nog funester is natuurlijk het opgroeien van één of enkele dieren in een groep van een
andere soort. Gestoord gedrag als volwassen schildpad is hoogst waarschijnlijk.
Kortom, bezint eer U begint of als dat al te laat is neem dan contact op met een ervaren
schildpaddenkweker of met de desbetreffende stamboekhouder (altijd te vinden via
www.trionyx.nl) om voor een niet in uw groep passend exemplaar een goed adres te
vinden.
Summary
In this article the pros and cons of keeping tortoises of different species and sex, as a
group together in an (large) outdoor terrarium or separated in (relatively small) indoor
terraria are discussed. The advantage of a large well-appointed terrarium is that it gives
the tortoises the opportunity to choose their own optimal environment. However
attention has to be given to the effects of sperm storage in the females, cross breeding
and virus infections. For animals that grow up without interaction with tortoises of the
same specie other risks, like aberrant behaviour, e.g. disturbed sexual fixation, should be
taken into account.

Bert Eendebak
www.schildpadden.akkido.com

