Stamboek klepschildpadden ( Kinixys spp)
Het is alweer een jaar geleden dat ik een overzicht schreef over het bestand
van de Kinixys spp (De Schildpad 2001 nr. 2).
Vorig jaar zijn er weer diverse wijzigingen binnen de diverse stamboeken geweest.
Om deze wijzigingen te verkrijgen moet soms enige pressie op de liefhebbers worden uitgeoefend.
Vaak neemt men niet de moeite of tijd om overleden dieren of andere wijzigingen door te geven.
Maar als "lastige" vasthoudende stamboekhouder lukt het aardig om een en ander los te krijgen.
Ik zal per stamboek een kort overzicht geven.
Stamboek Kinixys b. belliana
Dit stamboek bevat momenteel 8 dieren, 5 mannen en 3 vrouwen, welke op 3 locaties worden gehouden.
In vergelijking met vorig jaar zijn er dus 2 dieren bijgekomen en 1 dier afgevoerd. En is het aantal locaties
waar ze worden gehouden van 2 naar 3 gegaan. Verder dus geen spectaculaire zaken te melden voor dit
stamboek.
Stamboek Kinixys speki
Hier is het aantal locaties waar de dieren worden gehouden van 6 naar 4 gegaan. Dit doordat er overleden
dieren niet waren afgemeld en doordat er een dier in het stamboek zat wat geen speki was.
Het stamboek bestaat nu uit 13 dieren, 6 mannen, 6 vrouwen en 1 waarvan het geslacht nog niet bekend is.
Er zijn vorig jaar 5 nieuwe dieren aangemeld, maar daar tegenover zijn er 3 afgemeld die dood zijn.
Het goede binnen dit stamboek is dat er vorig jaar op twee locaties eieren waren.
Van 1 locatie is bekend dat de eieren helaas niet tot ontwikkeling zijn gekomen. Bij de andere locatie is het
nog te vroeg om te kunnen zeggen of de eieren tot ontwikkeling zijn gekomen.
Stamboek homeana
Binnen dit stamboek zijn er ook niet veel wijzigingen te melden. Helaas zijn er 4 volwassen dieren dood
gegaan, wat het huidige aantal op 26 stuks brengt.
Het stamboek bestaat nu uit 7 mannen, 12 vrouwen en 7 dieren van nog onbekend geslacht.
In dit stamboek laat het leggen van eieren wat op zich wachten.
Gezien de leeftijd van de volwassen dieren en het aantal jaren houden van deze schildpad zou de tijd er rijp
voor zijn dat er nakweek is te verwachten.
Blijkbaar is dit toch een wat "moeilijkere" soort.
Stamboek belliana nogueyi
In dit stamboek zijn de meeste wijzigingen te vinden. En dit gelukkig in positieve zin.
In totaal zijn er 105 dieren momenteel ingeschreven. Dit bestand bestaat uit 30 vrouwen, 20 mannen en 55
waarvan het geslacht nog niet bekend is of nog niet is doorgegeven.
Een vooruitgang van 17 dieren, die in hoofdzaak wordt veroorzaakt door de geboorte van 20 jongen.
Van de 20 geboren jongen zijn er 19 blijven leven, 1 jong ging na 1 dag dood.
Ook zijn er twee volwassen dieren aangemeld en zijn er 3 volwassen dieren en 1 jong van 1999 dood
gegaan.
Zoals ik vorig jaar schreef, zou het aantal locaties met jongen wel toenemen. Dat was in 2001 dan ook zo,
van 3 naar 4 locaties en 1 locatie met dode jongen in het ei. Het aantal locaties met eieren is 8 gebleven.
In het bovenstaande is nog niet meegeteld de mondelinge toezegging op inschrijving van een Duitse
liefhebber, die volwassen dieren en ook nakweek in 2001 had. Deze toezegging deed hij na het lezen van
een stukje over Kinixys b nogueyi in het Duitse blad Radiata. Dit zou weer een positieve inbreng zijn voor
bloedverversing in het nakweek bestand.
Van de meeste in het stamboek uitgezette jongen van de afgelopen jaren hebben we positieve berichten
ontvangen voor wat betreft gezondheid en groei. Alleen van de eerste door het stamboek geplaatste jongen,
welke naar Klazienaveen zijn verhuisd hebben we ondanks de beloftes nog niets vernomen.
De eerste eieren in 2002 liggen bij enkele stamboekdeelnemers al weer 2 tot 3 maanden in de incubator,
zodat er ook dit jaar weer nakweek is te verwachten.
En dit terwijl de jongen uit 2001 nog niet allemaal zijn toegezegd aan liefhebbers.
Al met al een stamboek dus waar toekomst in zit.
Algemeen.
Zoals je uit bovenstaande overzichten kan lezen een redelijk stabiele zaak voor wat betreft Kinixys spp.
Er komen dieren bij en er gaan er af. Dit zal in de meeste stamboeken wel zo zijn. Wat ik als
stamboekhouder het vreemdste vind is dat er nog steeds mensen zijn die Kinixys kopen en zich dan pas
afvragen wat ze nu eigenlijk gekocht hebben.
De dieren worden namelijk nog steeds in Nederland en België te koop aangeboden onder het voorwendsel
van "Farm" kweek. De dieren kan je volgens de verkoper ook gewoon in de tuin houden. En de prijzen liggen
dan tussen de 100 en 150 euro. Als men de dieren dan enige tijd bezit en ze het niet zo goed "doen", gaat
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men eens informeren hoe ze eigenlijk verzorgd moeten worden. Mij bereiken er dan ook meerdere keren per
jaar brieven en e-mail berichten met de vraag hoe deze dieren te verzorgen. Deze mensen probeer je dan
zo goed mogelijk te helpen, teneinde de dieren een kans te geven te overleven. Op de vraag om deze dieren
ook in te schrijven in het stamboek krijg je meestal geen respons. Of later blijkt dat ze zijn overleden. Dit
alles zou overbodig zijn als men zich eerst over de verzorging van deze dieren op de hoogte zou stellen.
Veel wildvang dieren blijken lange tijd drager te zijn van parasieten en deze kunnen ook na verloop van tijd
de kop opsteken wat uiteindelijk de dood van de dieren tot gevolg heeft.
Nu echter over naar de zaken die nu nog gedaan moeten worden.
Dit jaar zal ik gebruiken om liefhebbers te benaderen waarvan ik al enige tijd niets heb vernomen, en
waarvan ik wil weten of hun bestand nog bestaat uit het aantal opgegeven dieren.
Met gebruikmaking van het nieuwe Stamboek registratie programma zal dit mogelijk wat makkelijker zijn.
Ik ben wel bang dat deze actieve controle naar de deelnemers toe een vermindering van het aantal dieren
tot gevolg zal hebben.
Verder zal het zoeken naar een instelling of persoon die voor ons de broer en zus verwantschap van de
Blijdorp dieren kan bepalen op het verlanglijstje blijven staan.
Een videofilm over het houden van Nogueyi's is een item wat al enige vorm begint te krijgen.
Genoeg stof voor een stamboekhouder om zijn tijd te vullen zou ik zeggen.
Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u uw dieren opgeven aan het stamboek laat dit dan even weten.
Stamboekhouder Kinixys spp.
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