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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):13310(4):132

Op bezoek bij...Marc Maesschalck
Door: Paul van Sloun

Op bezoek bij...Marc Maesschalck
Door: Paul van Sloun

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):13510(4):134

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 gebo-
ren. Opgroeien doen ze in de kas, alwaar 
ze ook de mogelijkheid hebben om naar 
buiten te gaan en zodoende snel zelfstan-
dig worden en ruimte is voor hun natuurlijk 
gedrag.

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 sterk-
ste punt, dus het wekt geen verbazing dat 
die details mij ontschoten zijn. Op Marc’s 
website www.landschildpadden.com is 
meer informatie over zijn landschildpad-
den te vinden en het kweekcentrum, 
alsook diverse filmpjes van zijn dieren en 
zelfs een virtuele rondleiding door het 
kweekcentrum.

Volwassen dieren tussen het stro in een warme kas. 

In 2011 bracht de Turtle Conservation 
Coalition een nieuwe brochure uit over de 
25 meest bedreigde soorten schildpad-
den. De Turtle Conservation Coalition is 
een samenwerkingsverband van negen 
inter- nationale organisaties op het gebied 
van de bescherming van schildpadden, 
zoals de IUCN/SSC Tortoise and Freshwa-
ter Turtle Specialist Group en de Turtle 
Survival Alliance. Het rapport is in pdf-
formaat te downloaden van de website van 
de Turtle Survival Alliance, www. 
turtlesurvival.org. 

Het rapport geeft een goed overzicht hoe 
vanaf 1999, toen een workshop over de 
handel in schildpadden in Azië plaatsvond, 
diverse organisaties ontstonden en in actie 
kwamen. Daarbij werd in 2001 de Turtle 
Survival Alliance opgericht. In 2002 
ontstond een actieplan dat inhield (1) 
opbouw van capaciteit in mensen, kennis 
en hulpbronnen om soorten schildpaden in 
hun leefgebied te beschermen, (2) onder-
zoeken op het gebied van biologie, ecolo-
gie en stand van zaken ter ondersteuning 
van de juiste beschermingsactiviteiten en 
(3) de vorming van “assurance colonies” 
voor de nakweek in gevangenschap als 
laatste mogelijkheid van behoud van 
soorten.
In het rapport zijn de 25 meest bedreigde 
soorten opgenomen. De volgorde is 
vastgesteld volgens een complex proces 
waarbij tal van omstandigheden zijn 
meegewogen. Voor TRIONYX lijkt het 
passend delen uit dit rapport te publiceren, 
gezien onze doelstelling van het bescher-
men van schildpadden. We doen dat door 
in ieder volgend nummer van TRIONYX een 
bedreigde soort te beschrijven in dezelfde 

volgorde als de brochure Turtles in Trouble 
dat doet. In dit nummer staat de Pinta of 
Abingdon Island reuzenschildpad Chelo-
noidis (nigra) abingdonii (GÜNTHER, 
1877). Op de IUCN Rode lijst staat deze 
soort genoemd als uitgestorven in het wild 
(extinct in the wild, EW) in het CITES- 
verdrag staat de soort op bijlage I.
Waar er in de wetenschap nog wel eens 
onenigheid is over of de verschillende 
eilandvormen van de Galapagos-
schildpadden nu soorten of ondersoorten 
vormen, is iedereen het er wel over eens 
dat Lonesome George het enige overle- 
vende exemplaar is van zijn soort, de 
Abingdon Island of Pinta reuzenschildpad, 
Chelonoidis (nigra) abingdonii. Deze soort 
werd tot bijna-uitroeiing gebracht door 
verzamelen voor de consumptie door 
walvisvaarders in de negentiende eeuw en 
Galápagoskolonisten in de twintigste 
eeuw. Lonesome George werd als laatste 
overlevend exemplaar op zijn eiland 
gevonden in 1972. Na de vondst werd hij 
naar een beschermd gebied gebracht in 
het Charles Darwin Research Station op 
het eiland Santa Cruz in de hoop dat er 
een vrouwtje voor hem zou worden gevon-
den voor een poging tot nakweek. Maar dit 
is nog niet gelukt ondanks goede zorg en 
zoeken naar een maatje. Daarom heeft  de 
Pinta reuzenschildpad nu een plaats op de 
IUCN rode lijst als uitgestorven in het wild 
(extinct in the wild, EW). De soort staat op 
de rand van uitsterven tenzij er nog ergens 
een vrouwtje wordt gevonden. Verba- 
zingwekkend is dat recent veldonderzoek 
elders op de Galápagoseilanden heeft 
aangetoond dat er enkele hybride dieren 
zijn die tot 50% van Lonesome Georges 
genotype hebben. Deze zijn gevonden 

Turtles in trouble: ernstig bedreigde schildpadden (1)
Samenvatting: Jan Boonstra

Turtles in trouble: ernstig bedreigde schildpadden (1)
Pinta Galápagos reuzenschildpad (Chelonoidis nigra abingdonii) GÜNTHER, 1877 
Samenvatting: Jan Boonstra


