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ARNHEMo Honderd
exotische
schildpadden zijn gisterochtend
vanuit Bur gerc'Zoo begonnen aan
eeni-langeautorit naar Spanje en
Portugal.Ze komen daar morgenochtgndaan.
+i,,*,*,.
De funhemse dierentuin is voor
de beestenslechtseen tussenstation geweest op de reis van Hong

week in de ngcht.van dondrpdug
op wijdag in tunhem aarltlg'-tijn
afkomstiguit een zendingvan tienduizend vegl$,zeldrq& :sehildpadden die op ll december in
Hong Kong door de douanewaren
--on
-'
stemd voor consurnptiê. i
Van de in totaal 210'schildpadden ziin er inmiddels zes overleden. Op die dieren wordt binnenkort sectie verricht. Volgens bioloog I. Wensingvan BurgSS' Zoo
is de conditievan 25 schildpadden

:, knapt dat ze1,.zijn.overg&racht ,,
naar de Mangrovehal en dus voor
het publiek te zien zijn. Dat gebeurt vandaag waarschijn-l-ljkook
met veertien kleinere schildoad-
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padden naar'de Mangrovehal.Ze
kunnen daar rustig peddelen tussende glote vissendie'daaraanwezig zijn: Wensing:,,Kleinerevissen
zouden ze zotJopeten.
-tciltenIk heb met
verbazing staan
hoe ze vissen van':maat haring in een keer
wegwerkten."
Een egrder aangekondigdeplek
in Burgers' Bush zit er volgens
,-!Ve.nsi4gtoch niet in. ,,He&,+biiío
op het óVerbrengenvan,zieffiïË
.,toeh'te groot, dus ze blijven in de,
Mangrovehal."
Bij drie rivierschildpaddan zijn
de haken uit het lichaam verwijderd. Bij twee exemplaren lukte
dat via @ bek, een haak werd eruitgepéute@
de nek. Bij twee andereschildpadden zitten de hakeri ook wij àicht
bij de bek. De anderen zullen
waarschijnlijk moeten leven met
hun vishaak.
Alle schildpadden hebben een
kleine chip in een van de poten gekregen. Zo kunnen ze op afstand
worden. geïdentificeerd. Namen
EUg"n de nieuwe bewoners van
*,dódiqmtuin nier, tenzij ze bijpn, ,
' dergidragvertonen.
i,ï' .,,"..,
r' ,;Tweeschildpaddenzijndeomgeving zeer actief aan het verkennen.,Misschiendat we aan hen
wel gq4menals snuffeltje of zoeker-
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1. Wst is de hoofdstadvonSpanje?
2. woor zijn de schildpodden
door de dousneonderschept?

3. Waarvoorworenze bestemd?
4. Zoekop:guorontoine.
5. Wosromblijvende dierenin de tlAongrovehol
en krijgen ze geenandereplek in
Burgers'Bush?
6. Woorzijn de schifdpodden
gevongen?
7. waarmeezajnde schildpadden
waarschijnlijkgevangen?
8. Waoromhebbende schildpadden
oflemaoleen kleinechip in eenvonde poïen
gekregen?
9. Wonneerkrijgen de schildpadden
posnomen?
10.Wct is het beroepvon J. Wensing ?
11.Hoeveelkilometer is het met het vliegtuigvonde hoofdstadvonSpqnjenoor
Amsterdom?
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