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Guløret terrapin Trachemys scripta scripta 

Beskrivelse  
Videnskabeligt navn: Trachemys scripta scripta 

Kaldenavn: Guløret terrapin 

Synonymer: - 

Beskrivelse: Ferskvandsskildpadde der er 

kendetegnet ved en bred gul plet bag hvert 

øje1. Skjoldet er typisk mellem 125-289 mm. 

langt1 og olivenfarvet/brunt med gule 

markeringer2. Undersiden af skjoldet er 

enten helt gult eller har mindre mørke 

plamager, ofte ses to pletter ved bagenden1,2. 

Med alderen kan skjoldet blive helt sort2. 

Huden er mørk med gule striber.  

 

Forvekslingsmuligheder 
Rødøret terrapin (Thrachemys scripta elegans) ligner 

meget, men har en bred rød plet bag hvert øje. Arten 

er i stand til at krydse med rødøret terrapin1. 

    

 

 

Spredningsvej og nuværende udbredelse  
Guløret terrapin stammer fra Nordamerika, og det vides ikke om den findes i den danske natur. Da den 

i høj grad minder om rødøret terrapin, kunne det tænkes at de af og til forveksles. Guløret terrapin 

holdes som kældyr, og bliver formegentlig udsat ulovligt i samme grad som rødøret terrapin, når de 

opnår en pladskrævende størrelse. 

Baggrund for score 
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til ingen/lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj påvirkning. 

Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- eller 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystemer 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

Harmonia Samlet 

2 1 2 1 1 1 6 8 

 

Spredningspotentiale: 2 (middel). Den kan ikke yngle i den danske natur, og derfor er det kun 

udsætninger der kan sprede arten. Skildpadderne kan blive op til 40 år gamle og kan sprede sig lokalt 

via vandløb5. De er også i stand til at vandre længere distancer på land3. 

http://www.mst.dk/


 

Miljøstyrelsen 2017. Faktaarket er udarbejdet af COWI/IGN for Miljøstyrelsen i 2015 og revideret i 2016 af DCE. 

Citeres: Miljøstyrelsen 2017. Faktaark for invasive arter - Guløret terrapin Trachemys scripta scripta - fra www.mst.dk. Hentet dd.mm.åååå. 

 

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 1 (lav). Levestedets naturværdi anses for lav, da de fleste 

individer lever i søer af begrænset økologisk værdi tæt ved byer1. 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Påvirkning af hjemmehørende arter anses for 

middel. I søer af værdifuld økologisk værdi, kan den dog forventes at have en negativ effekt på den 

naturlige flora og fauna, såsom invertebrater, ynglefugle og padder1. Arten kan konkurrere med og 

sprede sygdomme og parasitter til hjemmehørende arter som f.eks. Europæisk sumpskildpadde3. 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkning af økosystemers processer og struktur anses som 

lav, men der mangler viden på området6. 

Økonomiske effekter: 1 (lav). Guløret terrapin reguleres ikke og derfor er der ingen økonomiske 

udgifter til dette7. 

Helbredseffekt: 1 (lav) Helbredseffekten anses for lav. Skildpadder kan dog overføre salmonella, 

selvom det sjældent er set i Europa6,8. Store eksemplarer kan give smertefulde bid5. 

Total score = 6 

Kilder 
1 USGS http://nas.er.usgs.gov/queries/factsheet.aspx?SpeciesID=1262 Besøgt 29/07/2015 IGN1715 
2 Virginia department of game and fisheries http://www.dgif.virginia.gov/wildlife/information/?s=030058 

Besøgt 29/07/2015 IGN1716 
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