
Is het een landschildpad? 2

Het dier is 
gezond:

•  De dierenambulance haalt deze schildpadden niet op omdat ze in het 
wild een goed en vrij leven hebben. Het alternatief van een levenslange 
gevangenschap in een opvang komt het dierenwelzijn niet ten goede. 

•  Ook het advies van het ministerie van LNV aan burgers is om deze dieren 
in de natuur te laten zitten. 

•  Als blijkt dat het dier in winterslaap is, wordt hij teruggezet op de plaats 

•  LET OP: 
het dier terugzet op de plek waar hij gevonden is. 

Het dier is ziek 
en/of gewond:

•   
en/of fysieke verwondingen.

•   Het dier zwemt horizontaal in 
het water of ligt op een rots  
of takken in het water. 

•   Het dier wandelt op straat, op 
de weg, langs de waterkant.

•   Het dier is in winterslaap/rust.

We halen het dier niet op.

We halen het dier op.

Het dier lijkt 
dood:

Voor landschildpadden geldt dat zij niet in het wild kunnen overleven. 
Gevonden land schild padden zijn altijd afkomstig van particulieren die het 
dier als huisdier gehouden hebben.  
Bij meldingen van landschilpadden zal de dierenambulance het dier altijd 
ophalen. Afhankelijk van de gezondheid van het dier zal gekeken worden 
naar een passende opvang en/of medische zorg.
Dierenambulancemedewerkers beoordelen of het dier
• voorzien is van chip, zodat de eigenaar getraceerd kan worden.
•   gezond is, waarna hij naar een door RVO erkende schildpaddenopvangen  

(of erkende dierentuin) wordt gebracht.
•  in winterslaap/rust is. Het dier wordt meegenomen naar een RVO 

erkende schild paddenopvang. 
•  

schildpaddenopvang (Carnivora, MeerZoo). De dierenambulance neemt 
het dier mee. 

•  
afhankelijk van de afspraken met de Invasieve Uitheemse Soortenopvang 
(IUS) naar een dierenarts voor euthanasie.

• dood is. De dierenambulance neemt het dier mee.

We halen het dier op.

•  Het dier reageert niet meer.

Dierenambulancemedewerkers beoordelen of het dier 
•  

(Carnivora, MeerZoo). De dierenambulance neemt het dier mee.
•  alsnog wordt teruggezet omdat hij gezond is of de verwondingen niet 

levensbedreigend zijn.
•  

naar een dierenarts voor euthanasie.

Dierenambulancemedewerkers beoordelen of het dier
• dood is. De dierenambulance neemt het dier mee.
•  ernstig ziek is, maar wel behandelbaar. De dierenambulance neemt het 

dier mee naar een door RVO erkende schildpaddenopvang voor verdere 
verzorging (Carnivora, MeerZoo).

•  dermate ziek is dat er sprake is van ondraaglijk lijden. In dat geval neemt 
de dierenambulane het dier mee naar een dierenarts voor euthanasie.

•   
of fysieke verwondingen.

•   Het dier beweegt niet meer.

Roodwangschildpad 
(Trachemys scripta elegans)

Geelwangschildpad 
(Trachemys scripta troostii)

Geelbuikschildpad 
(Trachemys scripta scripta)

Zaagrugschildpad 
(Graptemys pseudogeographica)

Europese moerrasschildpad
(Emys orbicularis)

Bijtschildpad
(Chelydra serpentina)

Griekse landschildpad
(Testudo hermanni)

Moorse landschildpad
(Testudo graeca)

We halen het dier op.

Is het een waterschildpad? 1

Mississippi modderschildpad
(Kinoternon subrubrum)

INSTRUCTIE BIJ SCHILDPADMELDINGEN

Belangrijk! 
Pak een gevonden 
schildpad niet op, 

hij kan bijten!

Muskusschildpad
(Sternotherus odoratus)

Vierteenlandschildpad
(Testudinella horsfieldii)

Panterschildpad
(Stigmochelys pardalis)

Sporenschildpad
(Centrochelys sulcata)

Kolenbranderschildpad
(Chelonoidis carbonarius)

Sterke bijtkracht

meer informatie op 
www.dierenbescherming.nl/schildpadden 

Het dier is 
gedumpt:

•  Het dier is in een doos of 
ander onnatuurlijk materiaal We halen het dier op.

Dierenambulancemedewerkers beoordelen of het dier
•  is gedumpt. De dierenambulance neemt het dier mee naar een erkende 

schildpaddenopvang.


