Op bezoek bij...Marc Maesschalck
Door: Paul van Sloun
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Volgroeid habitat waarin de dieren leven.
Foto’s: Paul van Sloun.

Een groep halfwas dieren die zich te
goed doen aan diverse groenten.

Een volwassen dier dat voor de foto
even uit zijn verblijf is gehaald.

Dit is de genoemde hypomelanastic
variant; meteen valt de gele kleur op
en het ontbreken van zwart pigment
in vergelijking met de bovenstaande
foto’s.

10(4):133

Volwassen dieren tussen het stro in een warme kas.

dels stenen en diverse bijbehorende
planten om zodoende de natuurlijke
leefomgeving van deze dieren zo goed als
mogelijk te benaderen. Het staat de dieren
vrij van de beschikbare planten te eten dan
wel het aangeboden voedsel in de vorm
van bijvoorbeeld sla en tomaten. De
binnenverblijven zijn wat eenvoudiger van
opzet. Veelal stro en ander gedroogd
groen uit de tuin dat dient als schuilplaats
voor de dieren. De dieren voelen zich er
goed bij en worden met rust gelaten zodat
ze kunnen doen en laten wat ze willen. Dat
dit tot een succesvolle voortplanting leidt,
mag dan geen wonder zijn. Jongen
worden elk seizoen in grote getalen geboren. Opgroeien doen ze in de kas, alwaar
ze ook de mogelijkheid hebben om naar
buiten te gaan en zodoende snel zelfstandig worden en ruimte is voor hun natuurlijk
gedrag.
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Gedurende mijn bezoek heeft Marc vol
overgave over de hobby gesproken, zoals
menig persoon doet als hij over zijn of haar
hobby praat: haast niet te stoppen. Aan
enthousiasme en kundigheid ontbrak het
zeker niet. Voor het maken van foto’s was
alle gelegenheid en elke plant werd bij
naam genoemd. Nu is dat niet mijn sterkste punt, dus het wekt geen verbazing dat
die details mij ontschoten zijn. Op Marc’s
website www.landschildpadden.com is
meer informatie over zijn landschildpadden te vinden en het kweekcentrum,
alsook diverse filmpjes van zijn dieren en
zelfs een virtuele rondleiding door het
kweekcentrum.

