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1. Introductie
De Breedrand of klokschildpad wordt in redelijke aantallen in Europa gehouden en in
beperkte mate gekweekt. De soort is vrij goed te huisvesten in een omsloten warme
tuin met binnenverblijf of groot terrarium voor de wintermaanden. Vaak worden
Breedranden samen met Griekse landschildpadden gehuisvest.
In de landen van herkomst, Griekenland en Albanie, staat de soort door inkrimping
van het leefgebied onder druk. Beschermingsmaatregelen voor de soort en zijn
leefgebied zijn dan ook noodzakelijk. Ook het opbouwen van een goede
kweekpopulatie in gevangenschap lijkt nuttig voor de toekomst. Helaas is er door
kwekers vele jaren steeds met een lage broedtemperatuur gewerkt waardoor het
aantal vrouwen in de nakweek beperkt is. Ook is het aantal nakweekdieren in
Nederland van slechts enkele bloedlijnen afkomstig. Inmiddels zijn in het stamboek
wel diverse nakweekdieren aanwezig van kwekers uit Duitsland. Hier wordt
aanzienlijk meer gekweekt met deze soort. Het stamboek kent echter momenteel nog
geen deelnemers buiten Nederland.
2. Het stamboek:
In het stamboek zijn op dit moment 47 dieren ingeschreven, 14 mannelijke dieren, 10
vrouwen en 23 ( juvenielen) van onbekend geslacht verspreid over negen locaties.
Hiervan zijn 8 dieren waarschijnlijk van wilde oorsprong, 8 dieren nakweek uit
Duitsland en de rest Nederlandse nakweek.
3. Opvang en Citesproblematiek:
Het stamboek besteed regelmatig tijd aan voorlichting over de soort naar aanleiding
van vragen per email. Daarnaast is enkele malen voor Breedranden uit opvang en
inbeslagnames voor herhuisvesting gezorgd binnen het stamboek. Deze dieren zijn
eigendom gebleven van het ESF en in kweekleen bij de deelnemers geplaatst.
4. Conclusie:
Het Marginata- stamboek zou nog meer deelnemers en dieren kunnen gebruiken om
een wat royaler bestand op te bouwen. Hierbij zou het nuttig zijn om ook buiten
Nederland enkele deelnemers te verwelkomen om de bloedlijnen in het stamboek wat
breder te krijgen. Met name kwekers uit Duitsland waarvan nu ook nakweekdieren in
het stamboekbestand zitten zouden hiervoor in aanmerking komen. De
stamboekhouder zou graag wat meer tijd besteden aan actievere werving van nieuwe
stamboekdeelnemers maar door tijdgebrek is dat de afgelopen jaren niet gelukt.
Hierbij roept de stamboekhouder kwekers van deze soort op om hun dieren dan ook
bij het stamboek aan te melden.
5. Summary
The studbook of the Marginated Tortoise contains 47 animals, 14 males, 10 females
and 23 juveniles on 9 locations. Testudo marginata is endangered by the restriction
of there natural habitat in Greece and Albany. Testudo marginata is not uncommon

in captivity but many of the animals in Holland are bred by only a few growers. The
Studbook ask for more European growers to take part in the studbook.
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