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Inleiding
In oktober 2015 is een start gemaakt met het heropenen van het stamboek voor Clemmys guttata.
Nadat in 2004, 2008 en 2009 een stamboek is bijgehouden, zijn na 2009 geen gegevens meer
geregistreerd. Het heropenen is gedaan op basis van de (contact)gegevens uit 2009, waarbij alle
gegevens over de gehouden dieren opnieuw zijn opgevraagd.
Dit jaarverslag betreft een voorlopig verslag van de registratie. Vanaf oktober zijn ruim 50 houders
uit 9 Europese landen gevraagd deel te nemen en het wachten is nog op een aantal reacties.
Daarnaast zijn er houders die wel willen deelnemen, maar waarvan de registratie nog niet is
ontvangen. 11 deelnemers aan het stamboek in 2009 hebben aangegeven geen Clemmys guttata
meer in bezit te hebben.
Het doel voor 2016 is uitbreiding van het aantal deelnemende houders en geregistreerde dieren om
een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de populatie en kweekresultaten in gevangenschap.

Populatie in het wild (in situ)
Clemmys guttata komt voor in de Canadese provincies Southern Maine, Quebec, Ontario en in
verschillende Staten van Amerika, te weten: Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Maine, Maryland,
Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio,
Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Virginia,
West Virginia.
Naar schatting is de populatie Clemmys guttata in dit gebied de
laatste 25 jaren met meer dan 50% gedaald. Een groot deel van
deze daling wordt veroorzaakt door het verlies of beschadiging
van leefomgeving. Van een andere oorzaak, het vangen en
verhandelen voor de huisdierenmarkt, lijkt de soort langzaam te
herstellen. Echter, dit herstel verloopt moeizaam omdat de soort
zich niet makkelijk weet aan te passen aan veranderende
omstandigheden. Door de strenge leefomgevingsvereisten lijkt
het innemen van nieuw leefgebied daarbij ook nog eens extra
moeilijk.
Hoewel de soort in Canada en in de meeste staten de VS door wet wordt beschermd, blijft het gevaar
van vervuiling of verdwijning van leefgebieden en het illegaal vangen van dieren bestaan en lijkt een
lange termijn oplossing nog niet per definitie in zicht.
De huidige trend van de populatie is nog steeds dalend en in 2013 is de status van Clemmys guttata
op de IUCN red list gewijzigd van Vulnareble naar Endangered (A2cde+4ce ver 3.1).
Bron: www.iucnredlist.org

Populatie in gevangenschap (ex situ)
Hieronder een overzicht van de geregistreerde populatie in gevangenschap tot nu toe:
Totaal aantal inschreven dieren
Aantal vrouwen
Aantal mannen
Aantal dieren waarvan geslacht nnb

82
47, waarvan 8 wildvang
11, waarvan 6 wildvang
24

Aantal houders
Deelnemers afkomstig uit nationaliteiten

17
NL, BE, DK, IT

Geboortes bekend tussen 2012 en 2015

88, waarvan 22 opgenomen in het stamboek

