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NEDERLANDSE NAAM

Pannenkoekschildpad
FRANSE NAAM

Tortue plate

ENGELSE NAAM

Pancake tortoise

WETENSCHAPPELIJKE
NAAM

Malacochersus tornieri

• Pannenkoekschildpadden hebben een erg afgeplat
schild, dat bovendien ook flexibel is. In tegenstelling
tot bij andere schildpadden is het schild van de pannenkoekschildpad maar weinig verbeend, en is de
bovenliggende keratinelaag dun. Hierdoor kunnen
ze zich in smalle rotsspleten wurmen waar ze veilig
zitten tegen rovers.
• Ze leven erg geïsoleerd, dicht in de buurt van “hun”
rotspartij. Het is een beetje zoals een rotseilandje in
een grote, ontoegankelijke zee van gras.
• Ze kunnen verbazend snel lopen en zijn in verhouding tot hun grootte één van de snelste schildpadden
ter wereld. Dit helpt hen om bij gevaar snel terug naar
hun schuilplaats te keren, ze hebben immers geen
sterk schild om zich in terug te trekken zoals andere
schildpadden.
• Volwassen pannenkoekschildpadden leven solitair,
soms wordt een paartje aangetroffen in dezelfde
rotsspleet. Jongen zoeken soms met meerdere eenzelfde rotsspleet op. Mogelijk is dit gewoon te wijten
aan de beperkte beschikbaarheid van rotsspleten
van geschikte afmetingen.
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Klasse: 		
Reptielen
Orde: 			Schildpadden
Familie: 		 Landschildpadden
Schildlengte:		
Max 18cm
Gewicht: 		
Max 500gr
Max. leeftijd: 		
> 25j

VERSPREIDINGSGEBIED
PANNENKOEKSCHILDPADDEN

VERSPREIDINGSGEBIED

De pannenkoekschildpad komt voor in Oost-Afrika:
in Centraal-Kenia, Centraal-Tanzania en een klein
stukje van Zambia.

maanden en is bij geboorte 32-47 mm groot (schildlengte) en weegt dan 10-23 gram. Vanaf de geboorte
staat het er alleen voor. Ze worden pas geslachtsrijp
op vijf- of zesjarige leeftijd.

BIOTOOP

BEDREIGD

Pannenkoekschildpadden leven vooral in heuvelachtige droge savannes en gebieden met struikgewas. Ze komen ook voor in de aangrenzende halfwoestijnen en vochtigere savannes. Belangrijk is de
aanwezigheid van rotspartijen met spleten van de
geschikte afmeting in de rotsen of tussen de rotsblokken om zich te kunnen verschuilen. Bovendien
mag er niet te veel plantengroei zijn op deze rotsformaties. Ze blijven steeds dicht in de buurt van deze
rotsen en wagen zich niet verder op open terrein.

VOEDING

Ze eten een grote verscheidenheid aan grassen en
bladeren van (vet)planten, en eten ook graag bloemen. Sommigen eten ook zaden. Af en toe spelen ze
ook een kever naar binnen. Ze hebben de gewoonte
om ’s morgens heel vroeg uit hun schuilplaats te komen en dan enkele uren voedsel te zoeken, daarna
zoeken ze snel terug de beschutting van hun schuilplaats op.

VOORTPLANTING

Na de paring in januari-februari legt het vrouwtje
één enkel groot ei in een kuiltje in de grond aan het
begin van het regenseizoen (uitzonderlijk komt het
voor dat er 2 eieren zijn). Het jong komt uit na 4 tot 6

De grootste bedreiging voor de pannenkoekschildpad is de vangst voor de illegale internationale dierenhandel. Hun leefgebieden zijn makkelijk te vinden, maar om ze uit de rotsspleten te halen worden
deze dikwijls vernield, zodat ze niet meer beschikbaar zijn voor andere pannenkoekschildpadden.
Zo gaan hun schuilplaatsen verloren, en kunnen
nieuwe schildpadden zich daar niet meer vestigen.
Daarnaast worden de rotsen ook ontgonnen voor
lokaal gebruik. Ook de landbouw en veeteelt spelen een negatieve rol. Door de natuurlijke en voor
landbouw aangestoken branden wordt hun voedsel
schaars. Omdat ze erg honkvast zijn en steeds dicht
bij hun schuilplaats blijven is het ook erg moeilijk
voor ze om ergens anders heen te trekken om een
nieuwe stek te vinden.

EEP

Het EEP wordt beheerd door Bristol Zoo (Verenigd
Koninkrijk). Het EEP of European Endangered Species Programme is een kweekprogramma voor
bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de Europese
vereniging voor dierentuinen en aquaria EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Eén dierentuin coördineert het kweekprogramma.
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