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Tijdens mijn werkzaamheden in het Haaksbergerveen op 21 
augustus jl. trof ik op een routepaaltje een zonnende zwarte 
levendbarende hagedis aan. Ben snel weer terug naar de 
dichtbijstaande auto gelopen om mijn camera te pakken. Deze 
melanistische hagedis liet zich gelukkig mooi fotograferen dus 
maar gelijk een hele serie foto’s gemaakt. Op 10 april 2008 had 
ik ook al eens een zwarte hagedis op de foto gezet maar de 
weersomstandigheden waren anders en het diertje bleef toen 

niet zo mooi zitten. Later die avond thuis de foto’s bekeken en 
de aantekeningen van toen erbij opgezocht. Bleek dat de foto 
gemaakt in 2008 op ongeveer dezelfde plaats was gemaakt. 
Hooguit een tiental meter uit elkaar, misschien wel het zelfde 
exemplaar? Hoe dan ook het blijft een mooie waarneming van 
zo’n zwarte (melanistische) hagedis. 

Roy dear, 
Staatsbosbeheer beheerseenheid Salland Twente
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Zwarte levendbarende hagedis

Kikker met staart
Deze foto's ontvingen wij via Kees Margry. Ze zijn gemaakt 
in een tuin te Liempde vlak bij de Dommel. De kikker was 
best groot (5 cm in totaal, kop-romp 3 cm, staart 2 cm) en het 
is niet gebruikelijk dat zo'n groot exemplaar nog een staart 
heeft. Annemarie van Diepenbeek heeft namens RAVON 
geantwoord dat het bij groene kikkers wel vaker voorkomt dat 
relatief grote dieren laat aan land kruipen, en ook zo'n grote 
staart komt incidenteel voor. 
Ook was er een vreemde tekening op de borst te zien 
('het lijkt wel of hij riemen heeft van een rugzak' alsdus de 
eigenaresse van de tuin). De gekruiste lijnen lijken in ieder 
geval niet op de paringslittekens die bij amfibieën wel eens 
op de buik ter hoogte van de oksels, waar een mannetje 
een vrouwtje te lang in de houdgreep heeft gehad, worden 
aangetroffen. Mogelijk zijn deze gekruiste lijnen littekens 
die zijn ontstaan doordat het dier te lang heeft vastgezeten, 
bijvoorbeeld tussen touw, draad, een gaasconstructie of taaie 
plantenstengels. 

We wilden in ieder geval melding maken van deze 
waarneming in schubben & slijm.


