Het risico bestaat dat ziektes die rep�elen en amﬁbieën die als huisdier worden gehouden bij
zich dragen over worden gebracht op wilde rep�elen en amﬁbieën. Dit kan desastreuze gevolgen
hebben voor inheemse soorten die geen weerstand hebben tegen deze vaak exo�sche ziektes.

De chytride-schimmels Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) en B. salamandrivorans (Bsal) hebben zich
via de handel in amﬁbieën over de
hele wereld verspreid. Door deze
schimmels worden veel popula�e in
hun voortbestaan bedreigd of zijn
soorten uitgestorven. In Nederland
is de vuursalamander bijna uitgestorven door Bsal, die via Azia�sche
salamanders in de natuur terecht
is gekomen. De schimmels kunnen
ongemerkt worden verspreid.

De huidziekte ‘Snake Fungal Disease’
(SFD) bij slangen wordt veroorzaakt
door een schimmel. Verschillende
schimmels (CANV-complex) kunnen
een dodelijke huidziekte veroorzaken bij hagedissen. In Noord-Amerika zorgt SFD voor afnemende
wilde slangenpopula�es. Inmiddels
is SFD ook aangetoond bij wilde
slangen in Europa. Beide schimmels
(CANV-complex en SFD) komen bij
gehouden dieren voor. De overdracht naar wilde slangen en hagedissen kan grote nega�eve gevolgen
hebben.

Ranavirussen komen voor bij vissen,
amﬁbieën en rep�elen. Ranavirus
kan massaster�e veroorzaken bij
amﬁbieën. Ranavirussen kunnen ongemerkt aanwezig zijn en lang overleven waardoor ze makkelijk door
de mens verspreid kunnen worden.
In Nederland is ranavirus bij gehouden en wilde amﬁbieën aangetroffen, onder andere bij de zeldzame
en bedreigde knoﬂookpad.

Een rep�el of een amﬁbie kopen als huisdier?
• Bereid je goed voor, wat hee� het dier nodig en kan ik dit bieden?
• Koop alleen gezond ogende dieren, bij voorkeur nakweekdieren van een betrouwbare kweker.
• Houd een quarantaineperiode van ten minste 6 weken in acht (let op! Sommige ziekteverwekkers
kunnen via de lucht worden overgebracht en dus moet de quarantainebak idealiter in een andere
ruimte worden geplaatst).
• Laat geen dieren los in de natuur, in parken of in tuinvijvers.
• Let op dat gehouden rep�elen of amﬁbieën niet in contact kunnen komen met wilde soortgenoten.
Huisdieren kunnen ziektes overbrengen en zo inheemse popula�es in gevaar brengen (en vice versa).
• Zorg voor een goede bioveiligheid, ook bij het afvoeren van je terrarium- en aquariummaterialen.
• Meld een (mogelijk) geval van besme�ng bij RAVON.
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