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MAASHAGEDISSEN EN ANDERE VREEMDE VOGELS

met dank aan Alex Kloor & Han Meerman

Ieder jaar ontvangen wij wel meldingen van soorten die buiten hun bekende verspreidingsgebied worden 
waargenomen. De laatste jaren helaas steeds vaker als gevolg van illegale uitzettingen maar zo nu en dan 
betreft het echte nieuwe vindplaatsen die of jarenlang over het hoofd zijn gezien, of recent zijn gekoloniseerd.

Maashagedis
Het is natuurlijk spectaculair als er een hele nieuwe 
groep van ons zeldzaamste reptiel wordt ontdekt. 
Dat lukte Alex Kloor dit jaar:
“Vanmorgen heb ik in Boschpoort een nieuwe 
deelpopulatie muurhagedissen ontdekt. Deze 
bevindt zich op ongeveer één kilometer van de 
andere deelpopulaties. Het is zeer aannemelijk dat 
deze hier langs natuurlijke weg zijn gekomen, mede 
gezien de ligging: in het tussenliggend gebied heb 
ik namelijk op verschillende plekken 
muurhagedissen waargenomen. Op de 
nieuwe plek langs de Maas planten ze zich 
met zekerheid voort, ik telde hier binnen 10 
minuten tijd al negen muurhagedissen: drie 
volwassen, één subadult en vijf juveniele 
dieren. Een paar honderd meter verder zat 
ook nog een juveniel in een tuintje aan de 
rand van een vijver. Ze leven hoofdzakelijk 
in het stenig talud van de Maas, maar ook 
op bouwwerken en in tuintjes in de directe 
omgeving. Daarnaast zijn juveniele 
muurhagedissen gezien op een heel andere 
plaats en wel voorbij de Belvedère 
steenberg in de buurt van de Brusselseweg. 
Het is goed mogelijk dat een en ander te 

maken heeft met de activiteiten op het 
spoor (zie Nieuwsbrief 41).”

Italiaan op Voorne
Ver buiten het natuurlijk areaal werden 
dit jaar op twee plaatsen 
muurhagedissen waargenomen op 
Voorne. Hoogstwaarschijnlijk is een 
van deze meldingen terug te voeren op 
een vakantie aan het Gardameer waar 
het plaatselijk wemelt van de 
muurhagedissen. Een muurhagedisje is 
helemaal meegelift naar Voorne! Het 
komt trouwens wel vaker voor dat 
exoten meeliften naar Nederland, zo is 
er een melding bekend van een 
dobbelsteenslang (Natrix tessellata) 
die ook op deze manier in Nederland 
terecht kwam.

Niet zonder gevaar
Inmiddels zijn er bij RAVON meerdere plekken 
bekend waar uitgezette/aangevoerde 
muurhagedissen zich lijken te handhaven. Dat dit 
niet zonder gevaar is blijkt uit een recente studie 
naar uitgezette muurhagedissen in Duitsland. Daar 
is op meerdere plekken vastgesteld dat uitgezette 
muurhagedissen de inheemse hagedissen (zand- en 
levendbarende hagedis) weg concureren. In dit licht 
bezien is het interessant om de situatie op de 
Bemelerberg in Zuid-Limburg goed in de gaten te 
houden want hier zijn recent muurhagedissen 
waargenomen in het leefgebied van de 
levendbarende hagedis en juist die soort heeft het 

niet gemakkelijk 
de laatste jaren. 

De habitat van de nieuwe groep muurhagedissen, de 
maaskade (Foto Alex Kloor).

Ook de 
muurhagedis heeft 
ontdekt dat dijken 
prima 
reptielhabitats zijn 
(Foto Alex Kloor).


