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NEM Meetprogramma Reptielen
Uitbreiding met exotische schildpadden

Sinds 1994 worden de zeven inheemse Nederlandse reptielen
gevolgd binnen het NEM Meetnet Reptielen. Tot dusver
waren geen exotische reptielen in het Meetprogramma
Reptielen opgenomen. Daar komt nu verandering in.
In 2017 zijn lettersierschildpadden (Trechemys scripta),
opgenomen op de lijst van invasieve exoten vastgesteld
door de Europese Unie (“Unielijst”). Dit betekent dat
lidstaten, waaronder Nederland, verplicht zijn om actie te
ondernemen op het wegnemen van deze soort in het wild.
De ondersoorten roodwangschildpad (Trachemys scripta
elegans), geelbuikschildpad (Trachemys scripta scripta) en
geelwangschildpad (Trachemys scripta troostii) komen wijd
verspreid voor over Nederland. Ze zijn veelvoudig verkocht
als huisdier en vervolgens uitgezet in stadswateren maar ook
natuurgebieden.
Sinds 1997 is er een verbod op de import van roodwangschildpadden maar hebben andere ondersoorten uit het
geslacht Trachemys hun plaats in de handel overgenomen.
De ‘Risicoanalyse exotische schildpadden’ beschrijft een
substantieel invasierisico voor deze soorten. Tot op heden
zijn er geen gevallen gedocumenteerd van succesvolle
voortplanting in Nederland. Rekening houdend met
klimaatopwarming tot aan 2050 is volgens de risicoanalyse
voortplanting echter niet ondenkbaar. De verwachting
is dat door de strikte verbodsbepalingen vanuit de EUexotenverordening de ondersoorten langzaam zullen
uitsterven in Nederland, zowel in de natuur als bij
hobbyhouders.
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Het is echter belangrijk om hier een vinger aan de pols te
houden en bijvoorbeeld scherp te zijn op waarnemingen van
jonge dieren wat kan wijzen op succesvolle voortplanting,
zeker na een warme zomer zoals in 2018. Daarom worden de
Lettersierschildpadden binnen het NEM Meetnet Reptielen
opgenomen. De bedoeling is op een twintigtal locaties de
aantallen lettersierschildpadden te monitoren. Hiervoor
zoeken we locaties waar meerdere dieren voorkomen.
Omdat de dieren niet meer verhandeld of gekweekt mogen
worden en succesvolle voortplanting in Nederland nog niet
eerder is vastgesteld, is het de verwachting dat er op deze
locaties een geleidelijke afname geconstateerd zal worden.
Voor het meetnet zoeken wij locaties waarbij veel (>10)
lettersierschildpadden bij elkaar voorkomen. Dergelijke
locaties kunnen worden doorgegeven aan RAVON. Ook als
je interesse hebt in het monitoren van een locatie, kunt je
dit kenbaar maken. Potentiele locaties en interesse om deel
te nemen kunnen worden doorgegeven aan Naomi Lambrikx
(n.lambrikx@ravon.nl). Losse waarnemingen kunnen
worden doorgegeven via Telmee.nl en Waarneming.nl, bij
voorkeur met foto.
Voor de herkenning van de soorten verwijzen wij naar de
herkenningskaart exotische zoetwaterschildpadden.
Deze is te downloaden op www.ravon.nl/herkenning
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