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Over de herpetofauna van de 
Nederlandse, Duitse en Deense 
Waddeneilanden
Ton Stumpel

De Waddeneilanden hebben een afwijkende herpetofauna vergeleken met het vasteland: minder soorten en deze zijn 
ongelijk verdeeld over de eilanden. Veel eilanden zijn niet systematisch onderzocht en de oorspronkelijke fauna is niet 
goed bekend. Vaak zijn soorten uitgezet (per ongeluk of opzettelijk), die het al dan niet uithouden. Interessant om op een 
rijtje te zetten hoe de huidige situatie is.

In de Noordzee liggen ruim 30 Waddeneilanden met verschillende 
ontstaansgeschiedenissen. Ze liggen in twee groepen, van elkaar 
gescheiden door de mondingen van de Wezer en de Elbe (alleen 
Nigehörn, Neuwerk en Trischen liggen hier tussen in; figuur 1). 
Langs de kust van Nederland en Nedersaksen liggen de Nederlandse 
en Oost-Friese Waddeneilanden van west naar oost en langs de kust 
van Sleeswijk-Holstein en Deens Jutland de Noord-Friese 
Waddeneilanden van zuid naar noord. De Duitse Noord-Friese 

eilanden liggen kriskras 
gegroepeerd, Nordstrand is 
door dijken en polders sinds 
1987 met het vasteland 
verbonden, en een aantal is 
niet beschermd door dijken en 
loopt bij hoge vloed onder (de 
zogeheten Halligen). Er zijn 
ook veel zandplaten, die 
arbitrair wel of niet als eiland 
worden beschouwd. De 
Nederlandse eilanden behoren 
tot de grootste (tabel 1). In 
deze bijdrage worden alleen 
eilanden vermeld waarvan ooit 
gegevens van amfibieën en 
reptielen bekend zijn 
geworden. Het dichtbij gelegen 
Helgoland is een rotseiland en 
wordt niet tot de 
Waddeneilanden gerekend.

Het landschap op de 
Waddeneilanden
De Waddeneilanden hebben 
een flora en fauna die zijn 
aangepast aan de bijzondere 
omstandigheden van 
zandafzettingen, zout water en 
wind. De eilanden hebben als 
regel aan de zeekant strand en 
duinen en aan de andere kant 
kwelders en schorren. Centraal 
op de eilanden ligt vaak 
agrarisch gebied en er zijn 

kleine woon- en recreatiekernen, en verspreide boerderijen. De duinen 
zijn deels begroeid met bos, struweel, heide en grasvegetaties en er 
zijn vochtige duinvalleien. In de lage delen van eilanden liggen soms 
sloten en zoetwaterbekkens.

Hoe zijn soorten op de Waddeneilanden gekomen?
Om het strand, de duinen en landaanwinning te beschermen zijn in 

Figuur 1. Overzicht Waddeneilanden met gebruikte nummering.

Texel (1) NL 161

Rømø (22) DK 130

Sylt (21) D 99

Terschelling (3) NL 86

Föhr (20) D 82

Ameland (4) NL 59

Fanø (24) DK 56

Nordstrand (17) D 47

Schiermonnikoog (5) NL 44

Pellworm (18) D 37

Vlieland (2) NL 36

Borkum (8) D 30

Norderney (11) D 26

Langeoog (13) D 20

Amrum (19) D 20

Spiekeroog (14) D 18

Juist (10) D 16

Rottumerplaat (6) NL 8

Mandø (23) DK 8

Baltrum (12) D 7

Memmert (9) D 5

Wangerooge (15) D 5

Neuwerk (16) D 3

Rottumeroog (7) NL 2,5

Langli (25) DK 0,8

Tabel 1. De Waddeneilanden gerang-
schikt naar hun oppervlakte in km2. 
Voor nummers eilanden: zie figuur 1.

Figuur 3. Voorkomen van amfibieën en reptielen op de Nederlandse Waddeneilanden,  de Duitse Waddeneilanden  en de Deense Waddeneilanden .
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het verleden materialen aangevoerd, zoals steenblokken, rijshout, riet 
en plaggen (vgl. Löffler et al., 2008). Met die materialen zijn 
waarschijnlijk sinds de 19e eeuw dieren van het vasteland 
meegekomen, die zich al dan niet hebben kunnen handhaven. In de 
20e en 21e eeuw zijn bewuste uitzettingen gedaan met eenzelfde 
resultaat. Door veerbootverbindingen zijn met toeristen en goederen 
de laatste decennia op die manier mogelijk ook dieren meegekomen. 
Anders dan bij vogels, vissen en vliegende insecten zal spontane 
kolonisatie van het land door overige dieren moeilijk zijn: de 
Waddenzee is voor dieren een natuurlijke barrière en de zeegaten 
bemoeilijken de oversteek naar een naburig eiland. Het verklaart voor 
een deel het geringe aantal soorten amfibieën en reptielen dat op de 
Waddeneilanden is aangetroffen vergeleken met het naburige 
vasteland. Het noorden van Nederland en Duitsland is om 
klimatologische en historische redenen sowieso al armer aan soorten 
dan zuidelijker streken. Op de eilanden ontbreekt vaak zoet water of 
het is er schaars, waardoor amfibieën zich niet of moeilijk kunnen 
voortplanten. Langs de kust of op het strand worden soms 
zeeschildpadden aangetroffen, maar deze dwaalgasten worden hier 
buiten beschouwing gelaten.

Verzamelen waarnemingen
De Nederlandse Waddeneilanden zijn, in tegenstelling tot de Duitse 
en Deense, nooit systematisch geïnventariseerd. De meeste 
informatie over het voorkomen van amfibieën en reptielen is 

afkomstig van lokale inventarisaties, van meldingen in lokale en 
regionale blaadjes, van mondelinge mededelingen en van een 
beperkt aantal publicaties. Voor de Nederlandse Waddeneilanden 
zijn de meldingen vastgelegd in de Nationale Databank Flora en 
Fauna (NDFF, 2021). In Duitsland is in 2018 een digitale 
verspreidingsatlas gereedgekomen (DGHT, 2021), waarin de 
databanken van de betrokken deelstaten en van werkgroepen zijn 
samengevoegd; veel eilanden zijn gekarteerd. De Deense gegevens 
zijn vastgelegd in Grosse et al. (2015).

Verspreiding
De oorspronkelijke verspreiding van de soorten is meestal niet goed 
bekend, al is aan te nemen dat enkele soorten al lang op een eiland 
aanwezig zijn. Door de vele uitzetpogingen is het beeld verstoord. De 
al dan niet opzettelijke uitzettingen leveren een dynamisch beeld op: 
sommige soorten slaan tijdelijk aan, andere verdwijnen snel, een 
enkele handhaaft zich. Dat maakt het moeilijk om verspreidings-
kaarten te maken die bij de tijd zijn, en dit beeld zal in de toekomst 
kunnen veranderen. Deze bijdrage wil een overzicht geven van wat op 
dit moment bekend is en wat er veranderd is sinds de registratie van 
verspreidingsgegevens; ook recente nog niet gepubliceerde gegevens 
zijn opgenomen. Onbetrouwbaar geachte gegevens zijn weggelaten. 
Van enkele soorten blijft het onduidelijk of ze nog voorkomen of 
inmiddels toch zijn verdwenen. 

COMMENTAAR 

Op blz. 77 (Artikel 3) loopt het lijntje dat de kolommen 
scheidt door in het onderschrift (lila vlak) van de foto’s

Figuur 2. Drie voorbeelden van het landschap op de Waddeneilanden. Links: Noordsvaarder, Terschelling. (Foto: Ton Stumpel) Midden: Duinen-
landschap op Spiekeroog (D). (Foto: Richard Podloucky) Rechts: Kleinschalige afwisseling van droog en nat op Rømø (DK). (Foto: Pieter Slim)

Figuur 3. Voorkomen van amfibieën en reptielen op de Nederlandse Waddeneilanden,  de Duitse Waddeneilanden  en de Deense Waddeneilanden .
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In enkele overzichtspublicaties wordt een beeld gegeven van de 
historische en actuele verspreiding en bedreigingen voor hun 
voortbestaan (Lemmel & Smit, 1981, Bergmans & Zuiderwijk, 1986; 
Fog et al., 1996; Podloucky, 2008; Creemers & van Delft, 2009; Grosse et 

Amfibieën Reptielen

Bob Bov Bub Ec Ha Hi Ial Lv Pc Pe Pl Pr Pf Ra Rt Tc Tca Af Ca La Lb Nn Nt Pm Tse Tss Tst Vb Zv

NL

1 Texel v A A A A A A v v A

2 Vlieland A A A A A A

3 Terschelling A A v A v A v A v A A A A

4 Ameland A A A A A A A v

5 Schiermonnikoog v A A A A v A A v A

6 Rottumerplaat A

7 Rottumeroog v v

D

8 Borkum A A v A v v A

9 Memmert v A v

10 Juist v v v A v v v v v v v v v A v A

11 Norderney A v v A v v A

12 Baltrum v A v A

13 Langeoog A A v A

14 Spiekeroog A A v A v A

15 Wangerooge A v v A A v A

16 Neuwerk v

17 Nordstrand A v A A

18 Pellworm v v v v

19 Amrum A A A A v v v v A

20 Föhr A A A A A A A A v A

21 Sylt A A v v A A A A A A v A

DK

22 Rømø A A v A A v A A

23 Mandø A A

24 Fanø A A A v v A A A A v A A

25 Langli A

Tabel 2. Selectie van Waddeneilanden, geordend van west naar oost en van zuid naar noord met de bekende verspreiding van amfibieën en reptielen anno 2021.

Af=hazelworm, Bob=roodbuikvuurpad, Bov=geelbuikvuurpad, Bub=gewone pad, Ca=gladde slang, Ec=rugstreeppad, Ha=boomkikker, Hi=Italiaanse boomkikker
Ial=Alpenwatersalamander, La=zandhagedis, Lb=westelijke smaragdhagedis, Lv=kleine watersalamander, Nn=oostelijke ringslang, Nt=dobbelsteenslang
Pc=groene kikker onbepaald, Pe=bastaardkikker, Pf=knoflookpad, Pl=poelkikker, Pm=muurhagedis, Pr=meerkikker, Ra=heikikker
Rt=bruine kikker, Tc=kamsalamander, Tca=Italiaanse kamsalamander, Tse=roodwangschildpad, Tss=geelbuikschildpad, Tst=geelwangschildpad, Vb=adder
Zv=levendbarende hagedis

A = actueel aanwezig (oorspronkelijk of uitgezet), v = verdwenen (oorsprong onbekend of tevergeefs uitgezet)

Figuur 4. De rugstreeppad is de meest voorkomende soort op de 
Waddeneilanden. (Foto: Ton Stumpel) 

al., 2015). Er blijft discussie over de origine van bepaalde soorten en 
van de nodige soorten zijn uitzetpogingen bekend, zoals uitvoerig 
beschreven door Bergmans & Zuiderwijk (1986), Podloucky (2008) en 
Grosse et al. (2015). Van sommige soorten blijft het desondanks 
onzeker of die nu nog aanwezig zijn of inmiddels zijn verdwenen. 
In Tabel 2 wordt samengevat wat de verzamelde gegevens hebben 
opgeleverd; Figuur 3 laat dat per land zien. Van de Waddeneilanden 
Minsener Oog, Mellum, Nigehörn, Trischen, Hooge, Langeneß, Gröde 
en Oland zijn geen amfibieën en reptielen bekend. 

Soorten
De meest voorkomende soort is de rugstreeppad, gevolgd door de 
bruine kikker en de levendbarende hagedis. Onder de uitgezette 
soorten zijn ook gebiedsvreemde soorten en exoten, maar de meeste 
daarvan hebben geen stand gehouden. De invloed van uitgezette 
soorten op de ‘inheemse’ herpetofauna lijkt gering. Er zijn vreemde 
discrepanties tussen de eilanden, bijvoorbeeld wat betreft de 
verspreiding van de heikikker, de gewone pad en de hazelworm. Ook is 
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onduidelijk waarom schijnbaar inheemse soorten zijn verdwenen, 
zoals de zandhagedis op Schiermonnikoog en op Rømø. Op Juist zijn 
veel soorten uitgezet, maar die verdwenen weer snel. Tussen de 
Nederlandse, Duitse en Deense eilanden zijn weinig verschillen. Op de 
Oost-Friese eilanden komt wel vaak de combinatie van zand- en 
levendbarende hagedis voor. Slangen worden alleen op de noordelijke 
Noord-Friese eilanden aangetroffen. De Deense Waddeneilanden 
hebben zichtbaar minder last van stikstofdepositie vanuit de lucht 
dan de Nederlandse (minder verruiging en verbossing) en ook het 
toerisme is daar minder massaal. Het is nog onduidelijk of dit van 
invloed is op verschillen in het voorkomen en de reproductie van 
amfibieën en reptielen tussen de eilanden.

Het aantal soorten amfibieën en reptielen lijkt toe te nemen met de 
oppervlakte van het eiland (figuur 5), maar dit valt niet verder te 
onderbouwen. Er zijn te veel variabelen om te bepalen of de afstand van 
een eiland tot het vasteland bij de kolonisatie een rol heeft gespeeld en 
bovendien hebben de kunstmatige kolonisaties dit beeld vertroebeld.

Het beeld uit Tabel 2 is natuurlijk grof: alleen de presentie en absentie 
van soorten zijn te zien. Op een meer gedetailleerde schaal is het 
interessant om de soorten aan de verschillende habitats te koppelen, 
zoals nu al op Terschelling gebeurt door een monitoringsprogramma 
(Anoniem, 2021). Daardoor kan de verspreiding beter aan de 
ontwikkeling en de kwaliteit van die habitats worden gerelateerd.

Conclusie
Vanwege de wisselende aanwezigheid van soorten is hun verspreiding 
moeilijk op kaartjes weer te geven en ook de tabel ziet er over tien jaar 
ongetwijfeld weer anders uit. Niettemin blijft het van groot belang om 
alles goed te blijven documenteren, waardoor de informatie actueel 
blijft en mogelijk oude gebeurtenissen kunnen worden 
gereconstrueerd. Het moge duidelijk zijn dat het huidige beeld 
incompleet is en om nader onderzoek vraagt. 

Dankwoord
Pieter Slim en Richard Podloucky worden bedankt voor het kritisch 
doorlezen van het manuscript en voor aanvullende gegevens.

Summary
On the herpetofauna of the Frisian islands in the Netherlands, 
Germany and Denmark
The Frisian Islands are comprised of a di!erent herpetofauna compared 
to the neighbouring mainland. This fauna is less diverse and the species 
are unevenly distributed across the islands. Systematical surveys are 
lacking for most of the West Frisian islands. From many islands the 

historical species composition is unknown. Introduction of native and 
non-native species, both unintentional and deliberate, have occurred on 
multiple occasions. Many introductions escape notice, their success is 
varying and can be temporary. In this paper the present situation is 
listed and the current distribution of the herpetofauna is discussed.
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Amfibieën Reptielen

Bob Bov Bub Ec Ha Hi Ial Lv Pc Pe Pl Pr Pf Ra Rt Tc Tca Af Ca La Lb Nn Nt Pm Tse Tss Tst Vb Zv
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1 Texel v A A A A A A v v A

2 Vlieland A A A A A A

3 Terschelling A A v A v A v A v A A A A

4 Ameland A A A A A A A v

5 Schiermonnikoog v A A A A v A A v A

6 Rottumerplaat A

7 Rottumeroog v v

D

8 Borkum A A v A v v A

9 Memmert v A v

10 Juist v v v A v v v v v v v v v A v A

11 Norderney A v v A v v A

12 Baltrum v A v A

13 Langeoog A A v A

14 Spiekeroog A A v A v A

15 Wangerooge A v v A A v A

16 Neuwerk v

17 Nordstrand A v A A

18 Pellworm v v v v

19 Amrum A A A A v v v v A

20 Föhr A A A A A A A A v A

21 Sylt A A v v A A A A A A v A

DK

22 Rømø A A v A A v A A

23 Mandø A A

24 Fanø A A A v v A A A A v A A

25 Langli A

Af=hazelworm, Bob=roodbuikvuurpad, Bov=geelbuikvuurpad, Bub=gewone pad, Ca=gladde slang, Ec=rugstreeppad, Ha=boomkikker, Hi=Italiaanse boomkikker
Ial=Alpenwatersalamander, La=zandhagedis, Lb=westelijke smaragdhagedis, Lv=kleine watersalamander, Nn=oostelijke ringslang, Nt=dobbelsteenslang
Pc=groene kikker onbepaald, Pe=bastaardkikker, Pf=knoflookpad, Pl=poelkikker, Pm=muurhagedis, Pr=meerkikker, Ra=heikikker
Rt=bruine kikker, Tc=kamsalamander, Tca=Italiaanse kamsalamander, Tse=roodwangschildpad, Tss=geelbuikschildpad, Tst=geelwangschildpad, Vb=adder
Zv=levendbarende hagedis

A = actueel aanwezig (oorspronkelijk of uitgezet), v = verdwenen (oorsprong onbekend of tevergeefs uitgezet)
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Figuur 5a. Aantal inheemse amfibieën in relatie tot de oppervlakte 
van een eiland. Stippellijn: trend.

Figuur 5b. Aantal inheemse reptielen in relatie tot de oppervlakte 
van een eiland. Stippellijn: trend.

Figuur 6. Zandhagedissen leven op de eilanden in begroeiingen met 
helm en met heide. (Foto: Jelger Herder)

COMMENTAAR

Pag 78 bij tabel 2  
de v en A in de tabel overal centreren zodat het rustiger oogt

Pag 79 figuur 5a en figuur 5b
Titel boven figuren verwijderen
De titels van de x-as en y-as figuur 5a en figuur 5b graag in kievit 
bold 9 punt zwart zetten conform huisstijl.


