Levendbarende hagedis top
voedselbron voor de teek
eens iets in de struiken moet fotograferen,
werkt dit uitstekend.
We zien in deze gebieden vooral de
laatste jaren een toename van het aantal
teken (schapenteek, Ixodes ricinus?) op
de zand- en levendbarende hagedis. Op
bijna alle foto’s die gemaakt worden van
de volwassen hagedissen zitten meerdere
teken rond de voorpoten, waarschijnlijk
zijn ze hier niet af te krabben en worden de
teken die zich wat meer naar achter op het
lichaam proberen te vestigen eraf gebeten.
Levendbarende hagedis met in totaal 41 teken. (Foto’s : Corlène van den Camp en
Ronald de Boer)
In de nummers 28 en 33 van Schubben & Slijm waren onder
het kopje “Parasieten bij reptielen” én “Teken lusten ook
hagedissenbloed” zowel bij een levendbarende hagedis als een
zandhagedis teken achter of bij de voorpoten gezien.
Vooral in gebieden waar veel grof wild rondloopt, zoals in het
Nationaal Park Veluwezoom en het Deelerwoud wordt ik als
onderzoeker ook vaak als voedselbron gezien. Wel moet ik zeggen
dat ik het sinds vorig jaar zat was om steeds met de lucht van
een anti-tekenspray (zonder DEET) rond te lopen, en ben daarom
overgestapt op het dragen van een regenbroek over mijn laarzen
in het veld zodat ik nu tekenvrij ben. Het ziet er natuurlijk niet
uit, maar op een enkele teek op de armen als ik weer zo nodig

Dubbel pech
Een wanhopige geelbuikvuurpadman heeft zich vastgegrepen
aan een gewone padvrouw. De gewone pad heeft echter
nog meer pech, want die is inmiddels al bezweken aan de
parasitaire paddenvlieg.
Naomi Lambrikx

Amplex geelbuikvuurpad x gewone pad.
(Foto: Naomi Lambrikx)
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De levendbarende hagedis op bijgaande
foto’s was wel erg in trek! Tijdens een
excursie, die een 15-tal IVN-cursisten en hun begeleiders als
afsluiting volgende voor de cursus Herkennen reptielen en
amfibieën, kon dit hagedisje na te zijn gevangen goed bekeken
worden. Achter de rechtervoorpoot zijn zeker 15 teken te tellen.
Aan de andere kant zitten ongeveer 26 teken achter de poot én
is ook nog een exemplaar achter de kop te zien. Het beestje leek
geen last te hebben van zijn gasten en was erg actief op een
stukje waar de zon op deze warme ochtend niet echt doordrong.
Met dank aan Natuurmonumenten voor de toestemming voor
de excursie/cursus op landgoed Beekhuizen.
Ronald de Boer

