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Marianne Mol stuurde 9 augustus een foto van een apart 
getekende kikker in haar tuin in Zaamslag (Zeeuws-Vlaanderen) 
met de vraag welke soort het is. Het lijkt te gaan om een extreem 
afwijkend getekende bruine kikker, met naast een raar gemarmerd 
kleurpatroon en ook nog grote melanomen op zijn rug. Van bruine 
kikkers is bekend dat ze een zeer gevarieerde tekening kunnen 
hebben. De door Marianne gefotografeerde kikker heeft wel een 
heel bijzondere tekening. 

Blauwe boomkikker 
in de Mortelen

In Schubben & Slijm 38 werd aandacht besteed aan 
muurhagedissen op afwijkende locaties. Zo ontvingen 
wij ook dit jaar weer verschillende meldingen. Inmiddels 
is het aantal locaties waar muurhagedissen in Nederland 
opduiken buiten het normale leefgebied in Zuid-Limburg 
ruim de zestig gepasseerd. 

Gelukkig sturen waarnemers meestal bewijsplaatjes mee en 
konden een aantal waarnemingen worden gedetermineerd als 
ruïnehagedis, zie rubriek Uit de Validatiefabriek in dit nummer. 
Vier nieuwe locaties van muurhagedissen die we hier graag 
willen melden zijn:

• Een tuin in Lelystad op 23 juni 2020 door Aran Uijthoven, 
de eerste melding van een muurhagedis in Lelystad. (NB Bij 
RAVON ontvangen we wel regelmatig waarnemingen van 
zandhagedissen langs de Randmeren en in het Roggebotsbos 
waar deze soort is uitgezet.)

• Een tuin in Reuver op 7 juli door Herman Horstman op 1,3 
km afstand van een andere locatie in Reuver die in 2019 was 
gemeld. Op deze nieuwe locatie blijkt de muurhagedis al 
jaren voor te komen.

• Een tuin in het dorpje Boskant (Gemeente Meierijstad, 
Brabant) op 6 augustus 2020 door Lonneke en Marcel de 
Leest.

• Een kantoor op het industrieterrein in Zaltbommel op 13 
augustus 2020 door Thijs van Groenesteijn.

Deze hagedissen zijn waarschijnlijk via transport of uitzettingen 
op deze locaties terecht gekomen.

Blauwe boomkikker in de Mortelen bij Oirschot op 18 juli 2020 
om 08.35 uur.  (Waarnemer: Bas Koomen; Foto: Gijs Koomen).

Muurhagedissen 
op nieuwe locaties
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2 Na een tip van een kennis zijn Gijs Koomen en zijn vader Bas op 18 
juli op zoek gegaan naar boomkikkers in de Mortelen bij Oirschot. 
Naast acht groene exemplaren, variërend in formaat, zagen ze ook 
deze boomkikker met een kleurafwijking, prachtig blauw. Hierover 
is in ons tijdschrift RAVON 43 (maart 2012) een artikel verschenen. 
De afgelopen jaren heeft RAVON regelmatig meldingen ontvangen 
van blauwe boomkikkers uit de Doort bij Echt (ruim 70 km afstand 
van Oirschot), maar nog nooit uit de Mortelen. Een bijzondere 
waarneming dus die we in ons archief opnemen. 


