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Een week later werd ik via via getipt over een hagedis die 
tevoorschijn sprong bij het snijden van een in folie verpakte 
broccoli-stronk uit de supermarkt! Dat de dame die deze 
ontdekking deed zich rot schrok, laat zich makkelijk raden. 
Oorsprong van deze broccoli, jawel, Italië. Een berichtje over dit 
voorval verscheen woensdag 1 december op www.natuurbericht.

nl onder de titel ‘Pasta con broccoli e Lacertola’. Hier is het 
diertje foutief gedetermineerd als Westelijke smaragdhagedis 
(Lacerta bilineata), gezien de foto betreft het ook hier een 
ruïnehagedis! De toekomst van dit exemplaar is ongewis, het 
is in de tuin vrij gelaten, waar het weg kroop tussen de bielzen. 
Koning winter viel kort daarna onverbiddelijk in. Afwachten dus 
of het diertje zich straks in de voorjaarszon op de warme bielzen 
komt koesteren...

Geruchten over mee liftende reptielen en amfibieën zijn er al 
langer. Erg bijzonder dus dat er in één maand tijd twee goed 
gedocumenteerde gevallen opduiken! Zijn ruïnehagedissen 
van zins ons koude kikkerlandje te koloniseren? Ze schuwen 
overduidelijk geen middelen om hier terecht te komen, zoveel 
is zeker! Na alle negatieve berichtgeving eindelijk eens een 
leuke anekdote omtrent, voor onze inheemse soorten voorlopig 
ongevaarlijke, introducties!

Stephan Huijgens

‘Op de visafslag in Breskens is tussen de garnalen een Mediterrane 
boomkikker (Hyla meridionalis) aangetroffen. De boomkikker 
is meegelift met een van de garnalentransporten uit Marokko, 
waar onze Hollandse garnalen worden gepeld. Dankzij de koeling 
in de vrachtauto heeft de kikker Nederland levend bereikt’. 
(Natuurbericht 5 september 2010)

Augustus en september zijn de maanden dat er relatief 
veel exotische amfibieën en reptielen in Nederland worden 
gemeld. Meestal zijn deze afkomstig uit de vakantielanden 
rond de Middellandse Zee en dat heeft alles te maken met de 
teruggekeerde vakantiegangers. Soms kan het echter ook op 
andere manieren en blijken dieren onbedoeld mee te reizen in 
vrachtwagens.
Zo werd op de visafslag in Breskens, tussen de garnalen, een 
mediterrane boomkikker aangetroffen (Hyla meridionalis), een 
niet-inheemse soort. Deze boomkikker komt in Nederland niet 
voor maar wel rond de Middellandse Zee. De boomkikker bleek 
te zijn meegelift met een van de garnalentransporten van Klaas 
Puul uit Volendam. Onze Hollandse garnalen gaan ongepeld 
naar Marokko en komen netjes gepeld weer enkele dagen later 
terug. In Marokko is de boomkikker opgestapt voor een coole 
reis van meer dan 2000 kilometer naar Nederland. Omdat de 
boomkikker koudbloedig is kan hij eenvoudig enkele dagen 
overleven in een koelcel. De boomkikker werd gevonden door 
Johny de Burck en gedetermineerd door Fred Schenk.
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Boomkikker tussen de garnalen

Jonge ruïnehagedis in Arnhem (Foto: Lydia Titzing)
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