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1.Inleiding:  

 

Twee jaar na de herstart van het stamboek is er een explosieve groei geweest 

van ingeschreven dieren wat resulteert in meer dan 150 ingeschreven 

exemplaren, bijna het dubbele van het vorige stamboekjaar. Op meerder locaties 

zijn er ondertussen geslaagde kweekervaringen geweest. Ook het internationale 

karakter is een stap vooruit gegaan met een actieve Britse deelnemer. De 

prioriteiten van het stamboek zijn momenteel het verder zoeken naar nieuwe 

dieren, het stimuleren en ondersteunen van de kweek en nauwere contacten met 

de stamboekleden aanhalen. 

 

 

 
 

 

2. Populatie in het wild: 

Clemmys guttata is omwille van zijn aantrekkelijk verschijningen geringe 

formaat een zeer gewilde schildpad in de dierenhandel. Hierdoor en ook door 

het verlies van natuurlijk habitat staan de wildpopulaties onder druk. Gelukkig 

wordt op de meeste locaties in noord Amerika waar deze soort voorkomt deze 

beschermt door lokale wetten. Import van deze soort naar europa en de rest van 



de wereld is er zo goed als niet.  Clemmys guttata staat niet op cites en wordt op 

de IUCN red list aangeduid als Vulnerable 

3. Populatie in gevangenschap  

Totaal aantal dieren ingeschreven: 158  

Totaal aantal levende dieren: 152  

Totaal aantal vrouwelijke dieren: 56  

Totaal aantal mannelijke dieren: 20  

Totaal aantal dieren waarvan geslacht niet bekend: 76  

Totaal aantal locaties: 26 

Locaties in Nederland: 18  

Locaties in België: 7  

Locaties in Engeland: 1 

 

4. Transfers 

In 2008 hebben zich verschillende transfers voorgedaan, het ging dan 

voornamelijk over jonge dieren die een nieuw thuis gevonden hebben. 

Eveneens was er een zeer geslaagde samenwerking tussen enkele deelnemers 

waarbij na het tijdelijk uitlenen van een man er nakweek is gekomen. 

 

5. Geboortes en overlijdens 

 

6 dieren zijn overleden in 2009 en 42 dieren zijn geboren op 5 verschillende  

locaties 
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