Uit de validatiefabriek
Schijn bedriegt!
Muurhagedissen die door het hele land opduiken; het is bijna
geen verrassing meer. In Schubben & Slijm nr. 38 (december
2018) is hierover een kort artikel opgenomen, met daarbij de
oproep om nieuwe vindplaatsen door te geven. In RAVON
73 (juni 2019) werd een nieuwe vindplaats beschreven in
Walcheren, Zeeland, op de muren van Fort Rammekens.
Op 16 mei jl. zijn hier dieren waargenomen door Kees Musters
(KNNV Walcheren) en Karel Leeftink (Staatsbosbeheer).
Waarnemingen van soorten buiten hun normale
verspreidingsgebied, komen al snel voorbij in de diverse
validatieportalen (Waarneming.nl/NDFF). De foto rechtsboven
werd door Karel Leeftink geüpload op waarneming.nl bij zijn
vondst. De foto was niet haarscherp, en op het eerste gezicht
werd door ons validatieteam gedacht aan een zonnend vrouwtje
levendbarende hagedis. Ook deze soort gaat immers wel eens
de hoogte in om te zonnen en komt op Walcheren voor. Ook de
lichaamsbouw en de op het oog stompe kop deden ons in eerste
instantie, met de nodige twijfel, neigen naar levendbarende
hagedis.
Gelukkig had ook Kees Musters zijn waarneming
gedocumenteerd en deze geüpload in de NDFF. Aan de vorm
van de stenen en begroeiing daaromheen, was te zien dat de
foto van hetzelfde dier was, hoewel het net in een andere positie
was gaan zitten. Deze foto, in hogere resolutie en van dichterbij,
liet er geen twijfel over bestaan; met de spitse en afgeplatte
kop en lange poten en tenen, keken we wel degelijk naar een
muurhagedis. Schijn bedriegt!
Al met al een zeer nuttige waarneming van wederom een
nieuwe vindplaats van muurhagedis (in het 'uitzet-archief' van
de muurhagedis zijn inmiddels 58 locaties opgenomen) en
een goede oefening om altijd scherp te blijven bij de validatie.
Gebruik dus vooral foto’s om waarnemingen te documenteren!
Rémon ter Harmsel

De foto van Kees Musters van hetzelfde
dier waarop duidelijk te zien is dat het
om een muurhagedis gaat.
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De foto van Karel Leeftink waarbij eerst gedacht werd aan een
levendbarende hagedis.

