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 1. INTRODUKTIE STAMBOEK

In het laatste kwartaal van 2000 werd een verzoek ingediend bij het bestuur van het E.S.F./
O.O.S voor het opstarten van een stamboek voor Geochelone pardalis. Kort daarop werd een 
oproep gedaan in o.a. de tijdschriften De Schildpad en Lacerta aan mogelijke houders van 
de Luipaardschildpad met het verzoek zich te melden als deelnemer aan het stamboek.
In december 2000 werden de eerste schildpadden ingeschreven in het stamboek. In de 
daarop volgende weken volgden er meer. Aan het eind van 2001 was het stamboek voor 
Geochelone pardalis een feit.

Er is een discussie gaande over het wel of niet bestaan van een tweetal ondersoorten van G. 
pardalis, te weten G. pardalis pardalis, en G. pardalis babcocki. Sommigen beweren dat 
het slechts geograsche verschillen zijn, anderen daarentegen zien de verschillen als aanwij-
zing voor ondersoortstatus.
Als stamboekhouder probeer ik hier rekening mee te houden. Vandaar dat er in het stam-
boek G. pardalis een onderscheid wordt gemaakt tussen G. p. pardalis en G. p. babcocki. 
Tenslotte zijn ook geograsche verschillen belangrijk genoeg om, binnen een stamboek 
populatie, rekening te houden met genetische zuiverheid en diversiteit. In de overzichtstabel 
is daarom sprake van ondersoort, hetzij pardalis hetzij babcocki. Desalniettemin komt de 
vorm G. p. babcocki het meeste voor in gevangenschap, zoals ook te zien is de overzichtsta-
bel. 
Overigens moet opgemerkt worden dat er soms ook gesproken wordt over een nog verdere 
onderverdeling van G. p. babcocki (zie hiervoor 4.2); op dit moment wordt er binnen het 
stamboek daar nog geen rekening mee gehouden.

 1.1 Determinatie
Ik zal hier in de eerste plaats trachten aan te geven wat de verschillen zijn tussen de twee 
verschillende vormen van G. pardalis.
Over het algemeen worden de volgende kenmerken toegeschreven aan de twee verschillende 
vomren van G. pardalis;

   Rugschild  Uiterlijk   Verspreiding
G. p. babcocki  Geen of één vlek Pantser is hoog gewelfd Oostelijk Afrika, vanaf
      met een gele grondkleur Ethiopië tot Zuid-
      en zwarte vlekken.  Afrika met uitzonde-
          ring van het westelijke 
          deel van Zuid-Afrika en 
          zuidelijk Namibië.

G. p. pardalis  Twee vlekken  Iets kleiner en  Westelijk deel van   
      donkerder getekend  Zuid-Afrika en Zuid-
      dan G. p. babcocki   Namibië.
      .

Wat betreft de vlekken op het rugschild (zie ook Illust. 1 op de volgende pagina), deze zijn het 
duidelijkst zichtbaar bij jonge dieren. Naarmate het dier ouder wordt vervagen deze vlekken, 
of kunnen zelfs geheel verdwijnen.
Er worden ook wel andere verschillen toegekend aan de twee vormen.
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G. p. pardalis, ook wel de Westelijke of Zuid-Afrikaanse Luipaardschildpad genoemd, vol-
doet aan de titel op één na de grootste landschildpad van Afrika. Als maximale carapaxlengte 
wordt  zo’n 60 cm gegeven, waarbij de manetjes o.h.a. groter worden dan de vrouwtjes.
De andere vorm echter, G. p. babcocki, ook wel Oostelijke of Gewone Luipaardschildpad 
genoemd, wordt bij lange na niet zo groot; de grootste exemplaren bereiken ongeveer een 
lengte van 30cm, de helft van pardalis pardalis. Merkwaardig genoeg lijkt het erop dat bij 
babcocki juist de vrouwtjes groter worden dan de mannen.

Ook de tekening van het schild is verschillend, ofschoon niet in alle exemplaren even duide-
lijk. De Zuid-Afrikaanse p. pardalis heeft een veel jner gevlekte tekening waar p. babcocki 
vaak juist een meer grote vlekkentekening laat zien.

De dubbele vlek-tekening van -jonge- Zuid-Afrikaanse Luipaardschildpadden kan soms ont-
breken, zelfs binnen één nest kunnen er exemplaren zijn die geen vlekken vertonen terwijl 
de anderen dat wel doen. Verder bestaat er een kans dat op de grensgebieden van de respec-
tievelijke verspreidingsgebieden van de twee vormen, kruisingen zijn ontstaan, waardoor 
positieve identicatie soms bemoeilijkt kan worden.

  
  
  
  

Illustratie 1
De vlekken op de centrale rugschilden van G. pardalis.

G. p. pardalis
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 2. HUIDIGE LEVENDE STAMBOEK POPULATIE EN TRANSFERS

 2.1 Huidige Populatie
Op dit moment (mei 2002) zijn er 37 schildpadden ingeschreven in het stamboek. In Tabel 
1 is een overzicht hiervan, gerangschikt per lokatie.
De lokaties zijn aangegeven met een tweetal letters; deze staan voor de afkorting van de 
woonplaats van de houder*. De terrarium-nummers zijn relatief, en laten zien welke dieren 
er bij elkaar gehouden worden op een lokatie.
Zoals al eerder opgemerkt bestaat het volledige bestand uit G. p. babcocki; op dit moment 
zijn er geen dieren van G. p. pardalis aangeboden om opgenomen te worden in het stam-
boek.
Het totaal aantal dieren heeft de volgende samenstelling gelet op de geslachten:

 2.2 Toelichting
Een aantal dieren bestaat uit nakweek. Hiervan zijn er echter veel direct of indirect verwant 
aan elkaar, of bestaat er een redelijk vermoeden tot verwantschap.
De nummers 4, 5, en 7 zijn allemaal nakomelingen van hetzelfde ouderpaar (3 & 6) uit een 
tweetal legsels.
De nummers 11 en 12 zijn nakomelingen van nr. 9; de moeder is overleden en stond niet 
gerigistreerd.
De nummers 25 en 26 zijn nakomelingen van hetzelfde ouderpaar, waarschijnlijk hetzelfde 
legsel, en mogelijk nakomelingen van het mannetje nr. 9. Hiermee zouden ze ook verwant 
kunnen zijn aan 11 en 12.
Op dit moment moet er nog duidelijk worden hoe de exacte onderlinge relatie is van deze 
dieren.
Bij de nummers 13, 14 en 15 gaat het om nakweek waarvan de exacte gegevens op dit 
moment niet bekend zijn bij het stamboek. Het is onduidelijk of er mogelijke verwantschap-
pen bestaan tussen hen.
De nummers 27 en 28 komen uit twee verschillende legsels van hetzelfde ouderpaar (deze 
zijn niet geregistreerd in het stamboek).
Verder zijn de nummers 18 t/m 24 allen nakomelingen van het paar 16 & 17, uit hetzelfde 
legsel, en zijn de nummers 31 t/m 38 van dezelfde ouders (16&17, NK ‘02).

Het zal duidelijk worden dat er eerst nog een aantal onduidelijkheden opgelost moeten 
worden voordat de exacte verwantschappen van de geregistreerde dieren bekend is gewor-
den. Ook is het duidelijk dat bij toekomstige kweekpogingen zorgvuldig met (waarschijnlijke) 
verwantschappen zal moeten worden omgegaan. Uitbreiding van het aantal onverwante 
dieren geregistreerd in het stamboek is wenselijk, en ook zal er -tegen de tijd dat de nak-
week geslachtsrijp is geworden- nagedacht moeten worden over eventuele uitleen-mogelijk-
heden.

    Man    7
    Vrouw   7
    Jong    23
    Totaal aantal dieren:  37

*Bij de stamboekverslagen die direct aan de geregistreerde deelnemers wordt toegezonden, bevindt zich een losse toelage 
met daarop de gegevens van de desbetreffende lokaties zover de desbetreffende deelnemer toestemming heeft verleend dat 
diens gegevens bekend gemaakt mag worden aan de andere deelnemers.
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Nr. Sexe # V # M Aankomst Lokatie Terrarium Huisnaam Ondersoort
1 M W W 01-12-1987 Am 1  Dicky  babcocki
2 V W W 17-03-1998 Am 1  Margootje babcocki
3 V W W  ? HD 1  Blijdorp-1992 babcocki
4 J 6 3 25-02-2000 HD 1  2000-1  babcocki
5 J 6 3 27-02-2000 HD 1  2000-2  babcocki
6 M W W  ? HD 1  Blijdorp-1996 babcocki
7 J 6 3 14-01-1997 HD 1  1997-1  babcocki
9 M W W 01-01-1988 Li 1  GP1  babcocki
10 V W W 01-01-1988 Li 1  GP2  babcocki
11 M 9 ? 01-01-1996 Li 1  GP3  babcocki
12 V 9 ? 01-01-1996 Li 1  GP4  babcocki
13 V ? ? 01-04-1997 Wa 1  -  babcocki
14 V ? ? 01-04-1997 Wa 1  -  babcocki
15 J ? ? 01-04-1997 Wa 1  -  babcocki
16 M W W 27-08-2000 Port 1  Zim  babcocki
17 V W W 27-08-2000 Port 1  Bab  babcocki
18 J 16 17 05-04-2000 Cu 1  -  babcocki
19 J 16 17 07-04-2000 La1 1  -  babcocki
20 J 16 17 10-04-2000 Hu 1  -  babcocki
21 J 16 17 11-04-2000 La1 2  -  babcocki
22 J 16 17 16-04-2000 La1 2  -  babcocki
23 J 16 17 19-04-2000 Hu 1  -  babcocki
24 J 16 17 26-04-2000 La1 1  -  babcocki
25 J ? ? 27-04-1998 Ap 1  Gp01  babcocki
26 J ? ? 27-04-1998 Ap 2  Gp02  babcocki
27 J ? ? 02-06-1998 Ap 1  Gp03  babcocki
28 J ? ? 17-09-1998 Ap 2  Gp04  babcocki
29 M W W 01-04-2001 Ve 1  -  babcocki
30 M W W 01-04-2001 Ve 1  -  babcocki
31 J 16 17 04-02-2002 La2 1  -  babcocki
32 J 16 17 05-02-2002 La2 1  -  babcocki
33 J 16 17 07-02-2002 Bu 1  -  babcocki
34 J 16 17 09-02-2002 Bu 1  -  babcocki
35 J 16 17 12-02-2002 De 1  -  babcocki
36 J 16 17 13-02-2002 De 1  -  babcocki
37 J 16 17 17-02-2002 Sp 1  Modo  babcocki
38 J 16 17 21-02-2002 Sp 1  Bodo  babcocki

Tabel 1: Overzicht levende stamboekdieren Geochelone pardalis mei 2002
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 2.3 Transfers
In 2001 hebben er diverse transfers plaatsgevonden; hierbij betrof het voornamelijk de 
verkoop danwel donatie van nakweekdieren, en vond er één verhuizing plaats waarbij een 
aantal schildpadden zijn meeverhuisd.
In Tabel 2 een overzicht, gesorteerd op datum.

De nummers onder ‘Terrarium’ zijn wederom relatief om aan te geven welke dieren bij 
elkaar gehuisvest worden.
De nieuwe eigenaren hebben indirect te kennen gegeven mee te zullen werken aan het stam-
boek; direct contact en ondertekening van het Deelnemers-reglement heeft echter nog niet 
plaatsgevonden.

 Tabel 2: Transfers 2001/2002
 Nr.  Sexe Oude  Datum Type*  Nieuwe Terrarium
   lokatie     lokatie
 20   J    Bu  26-05-01    D     Hu   1
 23   J    Bu  26-05-01    D     Hu   1
 21   J    Bu  12-08-01    V     La1   2
 22   J    Bu  12-08-01    V     La1   2
 18   J    Bu  24-08-01    D     Cu   1
 19   J    Bu  16-09-01    V     La   1
 24   J    Bu  16-09-01    V     La   1
 16   M    Bu  24-09-01   **     Port.   1
 17   V    Bu  24-09-01   **     Port.   1
 31   J    Port  10-03-02    V     La2   1
 32   J    Port  10-03-02    V     La2   1
 33   J    Port  02-04-02    V     Bu   1
 34   J    Port  02-04-02    V     Bu   1
 35   J    Port  09-05-02    V     De   1
 36   J    Port  09-05-02    V     De   1
 37   J    Port  09-05-02    V     Sp   1
 38   J    Port  09-05-02    V     Sp   1

 *Type: V = verkoop, L = leen, D = donatie
 **Het betreft hier een verhuizing
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 3 IMPORT, STERFTE EN GEBOORTE

 3.1 Import
In 2001/02 heeft er geen import plaatsgevonden in het stamboek. Gezien de beschikbaar-
heid en de grote aanwezigheid in Europa van Luipaardschildpadden (G. p. babcocki) zal dat 
mijn inziens ook niet noodzakelijk blijken.
Mochten er ook Zuid-Afrikaanse Luipaardschildpadden (G. p. pardalis) worden ingeschre-
ven in het stamboek, kan dit echter misschien wel voor problemen zorgen i.v.m. het vinden 
van mogelijk geschikte partners. Zie verder ook 4.1 waarin gesproken wordt over een moge-
lijke onderverdeling van G. p. babcocki in twee verschillende verschijningsvormen.

 3.2 Sterfte
In de periode tot heden zijn geen geregistreerde dieren overleden. Wel is er in die periode 
een drietal jonge nakweek 2001 overleden voordat zij geregistreerd werden (het betrof hier 
nakweek van 3 en 6). Nadere details ontbreken echter op dit moment nog.

 3.3. Geboorte
In 2001 hebben er zich in totaal twee geslaagde kweekpogingen voor gedaan met resp. 3 en 
7 jongen als uitkomst. In 2002 is er één legsel uitgekomen waar van de 9 eieren er 8 zijn 
uitgekomen.

Er moet bij opgemerkt worden dat de gegevens in de tabel betrekking hebben op twee van 
de drie kweekpogingen. De nakweek ‘01 was het eerste legsel van het koppel (16 & 17) en zijn 
er geen eieren verloren gegaan (uitkomstpercentage was dus 100%); bij de nakweek ‘02 was 
het uitkomstpercentage 88,9%.
Gegevens over incubatietijd en temperatuur ontbreken helaas bij het eerste legsel; bij het 
tweede legsel is alleen de incubatietijd bekend.

Tabel 3: Geboortes 2001

Nr.  Vader Moeder  Datum  Datum  Lok.    Geboorte
    legsel  geboorte      gewicht gr.
18   16   17  --  05-04-01 Bu  20
19   16   17  --  07-04-01 Bu  18
20   16   17  --  10-04-01 Bu  19
21   16   17  --  11-04-01 Bu  18
22   16   17  --  16-04-01 Bu  20
23   16   17  --  19-04-01 Bu  19
24   16   17  --  26-04-01 Bu  19
31   16   17  22-10-01 04-02-02 Port  20
32   16   17  22-10-01 05-02-02 Port  20
33   16   17  22-10-01 07-02-02 Port  19
34   16   17  22-10-01 09-02-02 Port  19
35   16   17  22-10-01 12-02-02 Port  19
36   16   17  22-10-01 13-02-02 Port  20
37   16   17  22-10-01 17-02-02 Port  20
38   16   17  22-10-01 21-02-02 Port  20
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 4 TOEKOMSTIGE ACTIES

Er zijn een aantal zaken die vragen om nader onderzoek. 

 4.1 Ontbrekende gegevens in het stamboek
Op dit moment ontbreken er nog bepaalde gegevens, of zijn er nog onduidelijkheden m.b.t. 
de exacte afkomst en mogelijke verwantschappen van enkele geregistreerde dieren. Dit zal 
verder uitgezocht moeten worden. Ik zal dan ook hierover met de huidige houders van deze 
dieren contact opnemen en gezamenlijk zoveel mogelijk informatie verzamelen opdat de 
genetische verwantschappen zo helder en zeker als mogelijk is, kan worden weergegeven in 
het stamboek.

 4.2 Mogelijke  geograsche variaties bij G.p. babcocki
Dat er bij het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de pardalis en babcocki vorm de vraag 
is of het hier wel of niet gaat om ondersoort, is nog steeds een punt ter discussie. Op dit 
moment is daar nog geen duidelijk standpunt in gevormd.
Echter, recentelijk is daar een nieuw punt bijgekomen en wel met betrekking tot G. p. bab-
cocki. Het was verschillende personen opgevallen dat er verschillen waren te zien tussen 
dieren die uit verschillende gebieden waren gekomen (zie ook illustratie 2). Het zou hier 
gaan om plaatselijke variëteiten van babcocki. Dit is voor het stamboek een interessant 
gegeven, aangezien niet alleen getracht wordt om genetische zuiverheid te bewaren binnen 
soort en ondersoort maar ook geograsch bepaalde variëteiten hierbinnen te bewaren.
Op dit moment is er nog weinig duidelijkheid over de twee verschijningsvormen van bab-
cocki; daarom moet dat verder onderzocht worden. Het zou zich hier handelen om de zgn. 
Kenia- en Zuid-Afrika vorm, genoemd naar de gebieden van herkomst.
Ik zal hieronder proberen duidelijk te maken waaruit de vermoedelijke verschillen bestaan. 
 -Zuid-Afrikaans: Deze zou wat donkerder en bleker getekend zijn dan de Keniase 
vorm, en bereikt in het wild een lengte van ca. 70 cm. In gevangenschap worden de dieren 
echter vaak niet groter dan 40 cm.
 -Keniaans: Is lichter getekend en het geel is veel intensiever dan bij de Zuid-Afri-
kaanse vorm. De lengte in het wild ontloopt die van de  Zuid-Afrikaanse vorm niet veel, en 
in gevangenschap wordt een gemiddelde grootte van ca. 35 cm bereikt. 

 4.3. Intern onderzoek naar groei
Ofschoon we ondertussen het een en ander weten over het juiste voedsel voor Luipaard-
schildpadden, en dat een teveel aan dierlijke proteïnen kan leiden tot vervormingen aan het 
rugschild, zijn er toch ook nog veel factoren bij de huisvesting en opfok van jonge dieren 

G. p. babcocki - Zuid-Afrikaans

G. p. babcocki
Keniaans
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Verspreidingsgebied G. pardalis, met de verschillende vormen
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waarvan het nog onduidelijk is hoe en welke invloed ze hebben. Sommige nakweekdieren 
vertonen een zeer opvallende geel-verkleuring van het schild, wat hoogstwaarschijnlijk te 
wijten is aan een te snelle groei van de jonge schildpadden. Verder is er ook veel discussie 
over de mogelijke gevolgen van deze snelle groei. Dit zou bijv. kunnen leiden tot problemen 
bij latere kweekpogingen.
Daarom lijkt het mij wenselijk om het een en ander te onderzoeken. Aangezien er nu 7 jonge 
schildpadden zijn met dezelfde genetische achtergrond biedt dit mogelijkheden voor de hui-
dige houders van hen om daaraan mee te helpen. Ik vraag dan ook om hun medewerking.
Het gaat hier om factoren zoals voedselaanbod (wat en hoe vaak en hoeveel), wel of geen 
UV-licht, wel of geen openlucht, etc. De 7 schildpadden van de nakweek uit 2001 zijn onder-
tussen  ondergebracht bij 4 verschillende houders; de 8 schildpadden van de nakweek uit 
2002 zijn intussen bij 4 andere houders terechtgekomen. Al deze 15 jonge dieren, genetisch 
gesproken identiek, groeien dus op onder verschillende omstandigheden, wat een goede 
gelegenheid biedt om hun groei en gewichtstoename onder de verschillende omstandighe-
den te vergelijken. Ik zal deze houders dan ook op een later tijdstip benaderen met een een-
voudige vragenlijst met het verzoek om deze zo volledig mogelijk in te vullen. De resultaten 
zullen dan gepubliceerd worden in het volgende stamboekverslag. Dit zal uiteraard elk jaar 
moeten gebeuren om een zo volledig beeld te krijgen van de opgroei van Luipaardschildpad-
den en de invloed van huisvestingsfactoren.
Tegen de tijd dat de nakweek geslachtsrijp is geworden (op zijn vroegst pas over 6-7 jaar) 
kunnen we hopelijk ook enig inzicht verkrijgen over de invloed van genoemde factoren op 
de geslachtsrijpheid en evt. gevolgen voor kweekpogingen.



12

Stamboek Geochelone pardalis


