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Eerste eilegsels van
roodwangschildpadden in
Nederland
Foto: Jelger Herder

Jelger Herder

Uitgezette exemplaren van de uit NoordAmerika afkomstige roodwangschildpad
worden sinds vele jaren in Europa en
ook in Nederland aangetroffen. Tot
vorig jaar (2006) waren er bij RAVON
geen zekere veldwaarnemingen van
eilegsels bekend. In 2006 werd dit voor
het eerst in het vrije veld geconstateerd.
Er zijn echter geen aanwijzingen dat
deze eieren uitgekomen zijn.
De meeste waterschildpadden worden waargenomen in
en rond stedelijk gebied (Bruekers & van der Keijlen,
1997). Dit hangt samen met het feit dat daar de meeste
mensen wonen en dus de meeste schildpadden worden
gehouden en worden losgelaten.
In 1997 is een importverbod voor de roodwangschildpad (Trachemys scripta elegans) ingevoerd. Daarna zijn er
naast de roodwangschildpad ook nauwverwante soorten
en ondersoorten opgedoken zoals de geelwangschildpad
(Trachemys scripta troostii), de geelbuikschildpad (Trachemys
scripta scripta) en de zaagrugschildpad (Graptemys pseudeogeographica). Nog steeds echter hebben veel waarnemingen
betrekking op roodwangschildpadden. Tot op heden is er
geen succesvolle voortplanting geconstateerd in Nederland. In heel Europa zijn slechts enkele gevallen van succesvolle voortplanting bekend en dan enkel uit ZuidEuropa (Spanje, Italië en Frankrijk).
De warme zomer van 2006 heeft de roodwangschildpadden uit het ‘Wilhelminagat’ bij Ooij aangezet tot het leggen van eieren. Toen Ap Siebelink op een morgen, eind
juni 2006, zijn hond uit liet zag hij een vrouwtje roodwangschildpad op een grasveld ongeveer 30 meter van de
plas een nestkuil graven. Met haar voorpoot maakte ze een
kuil in de grond van ongeveer 15 cm diep en 4 cm in
doorsnee. Vervolgens keerde ze zich om en deponeerde ze
tien tot twaalf witte eieren in de kuil. Tot slot maakte ze
de aarde naast de nestkuil nat door er op te plassen en
schoof ze met haar achterpoten de aarde in het gat. Fotograaf Ab Bergmans was nog net op tijd ter plaatse om
onderstaande foto te maken. Of de eieren zijn uitgekomen
is de vraag. De ontwikkeling duurt ruim 2 maanden en
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waarschijnlijk hebben ze de zeer natte en koude maand
augustus van 2006 niet overleefd. Voor zover bekend zijn
er geen jongen waargenomen. In Amsterdam blijkt eveneens een waarneming te zijn gedaan van een eierleggende
roodwangschildpad (mond. mededeling Remco Daalder),
waaruit blijkt dat het geval in de Ooij niet op zichzelf
staat.
Een recent Duits artikel beschrijft de vondst van een
jonge roodwangschildpad in Baden-Württemberg (Duitsland) in 2004. Hierbij wordt beargumenteerd dat dit jonge
dier het resultaat is van succesvolle voortplanting in de
vrije natuur tijdens de warme zomer van 2003 (Pieh &
Laufer, 2006). In het verleden werd de mogelijkheid dat
roodwangschildpadden zich succesvol zouden kunnen
gaan voortplanten in Nederland nog wel eens verworpen
(Bruekers & van der Keijlen 1997; Tilmans & Janssen,
2001). Sindsdien is het opwarmende klimaat echter meer
in de belangstelling komen te staan en worden de kansen
op succesvolle voortplanting hoger ingeschat (Creemers,
2004). Mocht de trend van warmere zomers zich verder
doorzetten, dan is ook succesvolle voortplanting op termijn niet meer uit te sluiten. Omdat de soort ruim verspreid over Nederland wordt aangetroffen, zou dit snel tot
populaties kunnen leiden. Dit proces zou echter nog afgeremd kunnen worden: bij roodwang- en andere waterschilpadden bepaalt de omgevingstemperatuur tijdens de
eiontwikkeling of er mannetjes dan wel vrouwtjes uit de
eieren komen (Lageweg & IJlst, 1993). Regelmatig wordt
hierom aangenomen dat in het relatief koude Europa
alleen mannetjes uit zouden komen. Toch blijken in Frankrijk zowel mannetjes als vrouwtjes uit eieren van roodwangschildpadden te komen (Cadi et al., 2004).
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