Rubriek Uit de validatiefabriek
Ook in 2020 weer ruïnehagedissen
waargenomen
Dat de ruïnehagedis (Podarcis siculus) een notoire meelifter
is vanuit Italië naar nieuwe leefgebieden, waaronder Nederland, mag ondertussen geen verrassing meer zijn. De dieren
duiken soms op de raarste plekken op: in een broccoli-stronk
in Arnhem (2010), in een opgevouwen tent in Grolloo (2010)
en in een zak veldsla in
Zwaansbroek (2017). Losse
waarnemingen komen onder
andere ook uit Halsteren
(2011), Enschede (2014) en
de Alblasserwaard (2019).
Op 8 april jl. werd midden in de
bebouwde kom van Gouda een
hagedis thuisgebracht door de
kat des huizes. De waarneming
werd doorgegeven via
Waarneming.nl, inclusief
foto, waarop een ruïnehagedis
stond. De herkomst van het
dier is onduidelijk. Een andere
melding kwam binnen bij
de RAVON-helpdesk op 18
juni, van een hagedis in een
achtertuin in Enschede. Ook
hier bleek een ruïnehagedis
op de foto te staan. De
waarneming is op ruime
afstand van de eerdere
waarneming in Enschede.
Verspreiding vanaf die eerdere
locatie zal dus niet aannemelijk
zijn. De waarneemster is op
vakantie geweest naar La Palma, maar hier komt de ruïnehagedis
niet voor, dus een meelifter is uit te sluiten.
In augustus werd het pas echt druk
Allereerst werd op 1 augustus een waarneming van een
ruïnehagedis doorgegeven in de bebouwde kom van Boekel, via
Waarneming.nl. Dit dier werd al enige weken waargenomen.
Op 16 augustus werd vervolgens een waarneming van een
levendbarende hagedis doorgegeven nabij Weert. Die soort
komt in de omgeving van Weert verspreid voor, dus een
waarneming zou niet ongewoon zijn. Op de foto stond echter een
ruïnehagedis. Het dier was aangetroffen op een composthoop
naast een bedrijf dat onder andere bomen vanuit Italië importeert.
De herkomst laat zich dus raden. Dit dier zal meegelift zijn op een
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Portret van een
ruïnehagedis.
(Foto: Jelger Herder)

De ruïnehagedis die in een
achtertuin in Enschede
werd waargenomen en op
18 juni bij RAVON werd
gemeld.
(Foto’s: Els Fransen)
zending bomen en is na aankomst de omgeving gaan verkennen.
Twee dagen later, op 18 augustus, kwam een melding binnen van
een hagedis die gevangen was in Schoonebeek in Drenthe. Ook
hier komt levendbarende hagedis in de omgeving voor. Het dier
scheen echter deels groen te zijn. Zandhagedissen zijn een wat
zeldzamere verschijning en de dichtstbijzijnde populatie bevindt
zich een stuk verder weg, ten noorden van Emmen. Dit dier was
gevangen en bij navraag konden er foto’s gemaakt worden. Ook
hier stond een ruïnehagedis op de foto. De herkomst van het dier
is nog onduidelijk, maar naar alle waarschijnlijkheid is ook dit
exemplaar vanuit Italië meegelift.
Zo blijven er dus over de jaren heen verspreid door het land
ruïnehagedissen opduiken (zie verspreidingskaart : https://
www.verspreidingsatlas.nl/R728). Ook de muurhagedis duikt,
al een stuk langer, op allerlei plaatsen op. Ook hier zitten soms
exemplaren bij met een Italiaanse oorsprong en groene ruggen.
We blijven deze soorten en hun verspreiding in de gaten houden,
dus klop na de vakantie de tent bij het weer opbergen even goed
uit op meelifters en geef je waarnemingen door!
Rémon ter Harmsel

