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VIJFENTWINTIG NIEUWSBRIEVEN
beschrijven negen jaren tellen en observeren
van slangen en hagedissen in het gehele land.
In 1994 zijn we als RAVON-Werkgroep
Monitoring officieel gaan monitoren onder
de vleugels van het Centraal Bureau voor de
Statistiek en het Ministerie van LNV. Dat
betekent dat we volgend jaar echt iets te
vieren hebben. Juist, en de vraag is hoe we dit
tienjarig jubileum gestalte gaan geven!
We denken aan een dubbeldikke Nieuwbrief
en daarin interviews met de oudste en jongste
en met de langste en kortste waarnemer. We
denken aan zeven kleurenfolders over de
zeven reptielsoorten zodat iedereen de
bontgekleurde slangen nu ook eens in kleur
kan zien. We denken vooral over een dag met
een programma van filmpjes en praatjes -en
wie weet met excursies- voor de tellers, voor
jullie dus. Laat maar eens weten wat meer en
minder gewenst is.
De winter is begonnen na EEN ZEER
GOED JAAR reptielen tellen. We hebben
gegevens ontvangen van een recordaantal
trajecten. Heel veel dank daarvoor, ook voor
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de vlotte bezorging van de formulieren. Het
was nog nooit zo vroeg en zo veel! Met de
vele interessante berichten en observaties uit
het veld die met de formulieren meekwamen
konden we moeiteloos deze Nieuwbrief
vullen. Veel leesplezier onder de kerstboom
en dan lekker de winter ingaan en volgend
jaar opnieuw beginnen.
AZ

Nieuwe trajecten in het Bargerveen
Foto: Wim Andela

Het Bargerveen in Zuid-Oost Drenthe
was tot voor kort het enige grote
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Drentse natuurgebied waar het
Meetnet Reptielen nog geen trajecten
had. Daar is nu verandering in
gekomen. De heer en mevrouw Rocks
vullen een flink deel hun
pensioengerechtigde vrije tijd in met
het monitoren van drie trajecten. En
met succes! Het Bargerveen blijkt een
oase voor slangen. Héél veel adders
vooral.
Zo werden op 11 augustus veertig
adders gezien op één van de drie
trajecten. Het record van Wim Andela
op de Duurswouderheide is hiermee
aan gruzelementen! Ook de gladde
slang werd regelmatig gespot op alle
drie de trajecten. Er blijkt ook nog
ruimte te zijn voor de levendbarende
hagedis. We zijn erg blij met deze
nieuwe trajecten en ook met het feit
dat de familie Rocks het eerste jaar
van monitoring zo perfect heeft
ingevuld, met heel veel bezoeken.
Hierdoor is gelijk al het eerste jaar een
goed beeld tot stand gekomen van de
reptielen in het Bargerveen. We hopen
dat jullie de monitoring nog vele jaren
voortzetten.
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Zandhagedissen (her)ontdekt
Zuidwest- versus Oost-Drenthe
Nog in de vorige nieuwsbrief gaven we
een overzicht van de huidige situatie
van de zandhagedis in Drenthe. Daarin
gaven we te kennen, dat er sterk aan
getwijfeld werd of de zandhagedis ooit
in het zuidwesten van Drenthe
voorkwam. Hier waren slechts oude
waarnemingen van bekend, zonder
foto’s of museummateriaal. En enkele
van deze oude waarnemingen bleken
achteraf vrijwel zeker op onjuiste
determinatie te berusten. Oost-Drenthe
daarentegen, waarvan slechts weinig
oude waarnemingen bekend waren,
blijkt echter verschillende kleine
zandhagedis-populaties te herbergen.

van gemaakt. En in samenwerking met
mensen van de Werkgroep Amfibieën
en Reptielen Drenthe zijn er weer
eiafzetplekjes gecreëerd en is de
bosopslag teruggezet om daarmee meer
leefruimte voor de dieren te creëren.

Vledder
Gelukkig laten niet alle waarnemers
zich leiden door dergelijke bekende
gegevens en gaan evengoed op zoek
naar leuke nieuwe vindplaatsen. Zo ook
Edo van Uchelen, monitoorder in
Zuidwest-Drenthe. Tijdens één van zijn
speurtochten in de omgeving van zijn
huis in Vledder stuitte hij in juli 2002
op een klein heidesnippertje. In dit
gebiedje van nog geen hectare groot
vond hij, naast een aantal levendbarende
hagedissen, twee vrouwtjes en één
mannetje zandhagedis. Tijdens
vervolgbezoeken werden er nog meer
dieren waargenomen. In het terreintje
leven naar schatting tussen de 20 en 50
zandhagedissen. Ook werden er in het
najaar acht juvenieltjes gevonden.
Hoewel het gebiedje ooit groter moet
zijn geweest is het nu vanuit de randen
volledig dichtgegroeid met opslag. Edo
heeft hier samen met SBB meteen werk

Noord-Brabant
Ook in Noord-Brabant heeft het
afgelopen jaar een spectaculaire
ontdekking plaatsgevonden. Lange tijd
werd aangenomen dat ‘die ene’
populatie bij Deurne de enige
vindplaats in Noord-Brabant was. En
aan de herkomst van die populatie
wordt door velen getwijfeld.
Hemelsbreed zo’n 25 kilometer
verderop, moest Leo Klok dit voorjaar
vleermuizen inventariseren op het
gebied van de zinkfabriek bij Budel.
Tijdens zijn zoektocht zag hij in het
stuifzand bij een hekwerk iets
ongewoons lopen. Met een ferme
snoekduik kreeg hij het beestje te
pakken. Wat hij in zijn hand had was
een volwassen mannetje zandhagedis
die nog volop in kleur was! Uit de
omgeving van de Weerter- en
Budelerbergen, een groot
stuifzandcomplex in de uiterste
zuidoosthoek van
Brabant, waren in
het verleden al
vaker
waarnemingen van
zandhagedissen
gemeld. Maar deze
werden door velen
niet serieus
genomen. Onterecht
naar nu blijkt. Leo
is van plan om
komend voorjaar de
omgeving nog eens
grondig uit te
pluizen op zoek
naar meer dieren.

speculaties
De ontdekking van deze populatie, zet
meteen ook de deur open voor
speculaties over het verdere voorkomen
van zandhagedissen in ZuidwestDrenthe. De Havelterberg is niet ver
weg, evenals Berkenheuvel en het
Dwingelderveld. Al ligt voor die laatste
de Drenthse Hoofdvaart een natuurlijke
verbinding in de weg.

Mannetje zandhagedis.
Foto: Edo van
Uchelen
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Zandkleurige zandhagedissen
Tijdens een veldbezoek aan een
heidesnipper in de omgeving van
Bennekom, vond Egil Droge, zoals
gewoonlijk, weer veel zandhagedissen.
Omdat het midden in de paartijd was,
21 april 2002, waren de mannetjes
weer op hun mooist smaragdgroen.
Op zich is het al opvallend dat er op
dit kleine stukje hei zoveel
zandhagedissen zitten. Vooral omdat
de heide zeer intensief wordt gebruikt
voor recreatie met veel loslopende
honden en kinderen. Nog opvallender
was de tekening van één van de
aangetroffen mannetjes. Het was een
jong volwassen mannetje, waarbij elke
vorm van tekening ontbrak. Dat wil
zeggen dat hij een licht bruine,
zandkleurige rug had en groene
flanken. Beide geheel egaal van kleur
en vloeiend in elkaar over lopend.
even verderop
Enkele weken later kwam er uit
diezelfde omgeving (drie kilometer
verderop) nog een gelijksoortige
melding. Op 16 juni zag Jur ter Borg,
tijdens een excursie op het traject van
Tale Evenhuis in de buurt van
Wolfheze, eveneens een egaal
gekleurde zandhagedis. Dit maal
betrof het een vrouwtje wat vrijwel
geheel zandkleurig was. De tien

Mannetje
zandhagedis uit de
omgeving van
Bennekom, april
2002. Tekening
ontbreekt volledig.
Foto: Arjan
Borghuis
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overige hagedissen die tijdens de
excursie werden waargenomen waren
‘normaal’ gekleurd.
ook in de duinen
Deze kleurafwijking is van nog een
aantal gebieden bekend. Trouwe
lezers van de nieuwsbrief kennen ze
ook uit de verhalen van Conn Barrett
en zijn ‘Lizard Hill’ in de duinen bij
Katwijk (Nieuwsbrief 16: 9-10). Ook
van een traject in het Coepelduin bij
Noordwijk, vijf kilometer noordelijker,
zijn mannetjes en vrouwtjes met deze
kleurafwijking bekend.
oude waarnemingen
Na enig speurwerk in de literatuur en
navraag elders, bleek dat iets ten
zuiden van Lizard Hill, al in 1949
dieren met een dergelijke afwijking
zijn waargenomen. In de collectie van
Naturalis in Leiden bevinden zich ook
enkele zandhagedissen zonder
tekening. Deze zijn afkomstig uit de
duinen bij Hoek van Holland en in
1960 door Dr. M.S. Hoogmoed
verzameld. Hij vermeldt daarbij dat
een aanzienlijk deel van de
zandhagedissenpopulatie daar deze
kleurvariant had. Helaas komen
zandhagedissen daar nu niet meer
voor.
Van de Bund (1955) maakt in een
artikel in de Levende Natuur al in
1955 al melding van egaal groen
gekleurde dieren uit de omgeving van
Wageningen en Rhenen.
kleurvariatiant
Deze kleurvariant lijkt dus zowel in de
duinen van Zuid-Holland als in het
zuidwesten van de Veluwe een vrij
normaal verschijnsel te zijn, die
blijkbaar in populaties van beide
gebieden regelmatig opduikt.
Waarschijnlijk heeft deze variatie een
genetische achtergrond, net als bij
albinisme en melanisme. Helemaal
zeker is dat niet, daar zou meer
onderzoek naar verricht moeten
worden
Wellicht dat deze kleurvariant ook
zomaar ergens kan opduiken. Mocht
je zo’n afwijkend gekleurd exemplaar
tegenkomen, maak er dan even
melding van.
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Als zandhagedis en levendbarende hagedis
vlakbij elkaar voorkomen
Op sommige monitoringroutes worden zowel zandhagedissen als levendbarende
hagedissen geteld. Deze situatie komt op 57 trajecten voor: op Terschelling, in
Drenthe, in Twente, de Achterhoek, op de Veluwe, in Utrecht, het Gooi en in Limburg.
De twee hagedissoorten hebben ieder een eigen voorkeurbiotoop; zo houdt de
zandhagedis van warm en droog, terwijl de levendbarende vochtiger omgeving
prefereert. Meestal zijn die voorkeuren in het veld goed terug te vinden. Maar niet
altijd. Daarover gaan de hier volgende observaties van Wim de Wild, die in de
provincie Utrecht met beide soorten te maken heeft, en van Ronald de Boer, die
voorbeelden geeft van de Veluwe. Voor iedereen met de twee soorten op zijn/haar
route is dit relevante informatie uit het veld, maar misschien is het bij jou weer anders.
Graag reacties aan de auteurs of redactie.

Wim de Wild over situatie in Utrecht
Eind juni trof ik op landgoed
Heidestein te Zeist een flink
zandhagedisvrouwtje aan die zonder
pardon een kanaaltje invluchtte en een
veilig heenkomen zocht aan de
overkant van het water. Langs het
kanaaltje gaat het terrein vrij steil
omhoog naar de droge heide met zand.
Dit is op het zuiden gericht en hier
zonnen veel zandhagedissen. Langs de
vochtige delen van het terrein verwacht
ik levendbarende hagedissen maar tot
nu toe heb ik ook daar alleen
zandhagedissen gezien.
veel zandhagedissen op Heidestein
In het voorjaar, bij mooi weer,
'struikelde' ik op sommige plekken
bijna over de zandhagedissen. Maar bij
erg warm of langdurig zonnig weer zijn
er minder. Het tijdstip van de dag en het
seizoen luistert wel nauw: op warme
dagen zijn de meeste vóór 11 uur actief,
als je daarna telt vind je ze wel, maar
minder. Later op de middag zie je ze
dan soms weer in mooie aantallen.
Waarom er op Heidestein zoveel
zandhagedisssen zijn? Dat lijkt mij door
de biotoop: veel mooie structuurrijke
struikheide, veel reliëf (heuveltjes en
taluds), open stukjes zand. Ook leven er
veel insecten. Een gedeelte van
Heidestein is vergrast; daar zijn dan ook
minder zandhagedissen, alhoewel ik
regelmatig dieren vind in de pollen
pijpenstro. Opvallend is ook dat de
meeste hagedissen pal langs een druk
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wandelpad leven en zich daar kennelijk
goed weten te handhaven. Heidestein
wordt begraasd door een flinke kudde
heideschapen die echter geen voorkeur
lijken te hebben voor het meest
heuvelachtige/zanderige gedeelte, waar
niet zo veel gras is. Daar zie ik namelijk
weinig schapen maar wel veel
hagedissen.
veel levendbarende hagedissen in
bossen Doorn
In de Kaapse Bossen bij Doorn was de
situatie andersom: zeer veel
levendbarende hagedissen en maar een
paar zandhagedissen (en regelmatig
hazelwormen) op een een heel
geschikte zandhagedisplek, namelijk:
een schuine, droge zonbeschenen wal
naast hakhoutbosje en zandpad met
struktuurrijke struikheide en open
plekjes. Op die lokatie heb ik nooit een
zandhagedis gezien. De overige plekjes
bij Doorn voldoen wel meer aan het
typische biotoop van de levendbarende
hagedis, zoals struikjes in het bos en een
vochtig heideveldje met veel hoog gras.
Ginkelduin & De Krakeling
Bij het Ginkelduin bij Leersum, een
lokatie die hier en daar met zand en
hoge pollen struikheide zeer geschikt
lijkt voor de zandhagedis, en waar geen
begrazing plaatsvindt(!), heb ik de
laatste jaren 'slechts' levendbarende
hagedissen aangetroffen.
Bij de heirand van De Krakeling van
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Utrechts Landschap en de
nabijgelegen heideveldjes/bospaden met
heidevegetatie van Boswachterij
Austerlitz bevinden zich juist weer veel
zandhagedissen maar niet veel
levendbarende.
de één of de ander - concurrentie?
Uit mijn veldervaring kan ik niet goed
wijs worden. Vaak lijkt het erop dat de
ene soort de ander uitsluit vooral omdat
de typische biotopen voor de beide
soorten in het gebied aanwezig zijn.
Misschien wordt de levendbarende
hagedis in Heidestein
weggeconcurreerd door de hoge
dichtheden van de zandhagedis? Een
gedeelte van het terrein lijkt hoe dan
ook een goed biotoop voor de
levendbarende hagedis.

levendbarende hagedis gevoelig voor
grazers?
Een andere mogelijke verklaring (echt
een gok): zijn levendbarende
hagedissen gevoeliger voor grazers dan
zandhagedissen? Op het Leersumse veld
vind ik meer levendbarende hagedissen
langs de struktuurrijke paden waar niet
veel gegraasd wordt, dan bij de kleine
struikjes die overblijven na het grazen.
In Doorn, waar helemaal geen grazers
zijn (behalve reeën), is plaatselijk een
hoge dichtheid van de levendbarende
hagedis.
Wim de Wild
Couwenhoven 7221
3703 HW Zeist
wim.de.wild.@wanadoo.nl

Zandhagedis versus levendbarende hagedis
Ronald de Boer over situatie op de Veluwe
grote leefgebieden met beide soorten
Groot Heidestein, waar Wim de Wild
over praat is een redelijk groot
heideveld, echter niet te vergelijken met
de uitgestrektheid van bijvoorbeeld de
Terletse heide, Rhederheide en het
Herikhuizerveld in het Nationaal Park
Veluwezoom.
Op deze heel grote heideterreinen
komen beide soorten naast elkaar voor,
waarbij de levendbarende hagedis een
voorkeur lijkt te hebben voor de lager
liggende delen en ook vaker in de wat
dichtere stuctuurloze heide voorkomt.
De zandhagedis heeft hier een voorkeur
voor hellingen en randen met oudere
heidestruiken met daartussen veel open
plekken.
Aan de randen van zandpaden en de
overgangen naar bos, waar toch wat
meer structuur en relief is vind je de
soorten vaak vlak bij elkaar, van
concurrentie lijkt dan geen sprake.
beide soorten ook in Stikke Trui
Ook in de Stikke Trui, de voormalige
zandafgraving bij het dorp Rheden,
vind ik op mijn monitoring route zowel
zandhagedis als levendbarende hagedis.
Hier wordt de zandhagedis per ronde
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over de jaren heen meer gezien dan de
levendbarende hagedis (verhouding 3
op 2) , dit blijft over de afgelopen 10
jaar redelijk constant.
We hebben hier echter te maken met
een redelijk klein gebied, waarbinnen
de hagedissen zich gemakkelijk kunnen
verplaatsen en gedurende het seizoen
altijd wel een optimaal stukje biotoop
kunnen vinden.
alleen zandhagedissen
Wel zijn er in het Nationaal Park
Veluwezoom een tweetal kleinere
heideveldjes waar al jaren alleen maar
zandhagedissen worden gevonden.
Beide terreinen liggen in het noorden
van het Park, een ervan is een zuidwest
helling met een verval van ca 50 meter,
de andere heide ligt in een omgeving
die redelijk vochtig is, vlak bij de
bronnen van de Soerense beek.
Op een lezing voor RAVON Gelderland
die ik voor een paar jaar terug gaf, zei
ik mij hierover te verwonderen. Vooral
omdat langs de paden tot vlakbij beide
terreinen wel levendbarende hagedissen
worden gezien. Henk Strijbosch gaf mij
hierop antwoord.
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Levendbarende hagedis op de broekspijp van boswachter Kees
van der Meer in het Zeepeduin op Schouwen. Op Schouwen
komen tegenwoordig alleen levendbarende hagedissen voor.

De levendbarende hagedis kan in
tegenstelling tot de zandhagedis veel
minder goed vocht vasthouden.
Daardoor kan de zandhagedis in een
veel droger biotoop overleven.
bodemstructuur
Dit antwoord bracht mij op het
volgende spoor:
In ogenschijnlijk goed biotoop voor
beide soorten, kan de bodemstructuur
het verschil uitmaken. Die structuur kan
er op de heitjes in het noorden van het
Nationaal Park toe leiden dat de
neerslag snel wegzakt, en niet wordt
gecompenseerd door bijvoorbeeld een
hoge grond-water of schijn-grondwater
spiegel.
Hierdoor wordt het biotoop te droog
voor de levendbarende hagedis.
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Op de grotere heidevelden zijn ook
altijd wel wat lagere plaatsen te vinden
waar het relatief veel vochtiger is.
Een mooi voorbeeld wat dit betreft was
de al eerder genoemde zandkuil "de
Stikke Trui". Ook hier leek het erop dat
het midden gedeelte erg droog was.
Toen er halverwege de jaren negentig
een poel gegraven moest worden, bleek
dat er vlak onder het zand een hoge
schijngrondwaterspiegel was. Bij iedere
schep van de kraan stond er direct water
in het gegraven gat. Achteraf gezien
niet vreemd dat ook de levendbarende
hagedis het daar goed doet.
Ook op de Wolfheezer heide worden
alleen maar zandhagedissen gevonden,
dit ondanks de aanwezigheid van de
Wolfheezerbeek.
pro’s en contra’s begrazing
Ook ik heb in een groot gebied te
maken met begrazing, deels door
IJslandse ponies, deels door Schotse
hooglanders.
Op de Terletse heide, waar de koeien
lopen, zie ik meer zandhagedissen dan
in de beginjaren, dit heeft echter
volgens mij niet zozeer te maken met de
begrazing, alswel met het feit, dat de
brede brandgangen aan de randen van
de heide niet meer open worden
gehouden en langszaam dichtgroeien
tot smalle zandpaden, waarlangs zich
een geschikte vegetatie ontwikkelt. (Dit
echter met de kanttekening dat over
enkele jaren de grove dennen zo de
overhand krijgen, dat deze stukken ook
weer verloren gaan voor de reptielen).
Wat wel een probleem is voor de
hagedissen is het feit dat er op de
Terletse heide veel te veel koeien lopen,
die vooral bepaalde gedeelten heel
intensief begrazen, daardoor zijn de
afgelopen jaren veel hectaren, vooral
rond poelen én rond de voormalige
landbouwgronden ongeschikt geworden
voor reptielen, vooral omdat alles hier
kaal wordt gevreten.
Dat is te vergelijken met de situatie op
de Heidestein, waar er meer hagedissen
zitten op stukken die minder intensief
begraasd worden.
Ik ben dan ook benieuwd hoe de
komende jaren de vegetatie zich zal
herstellen op de Terletse Heide. Nu de
kudde hooglanders met de helft is
teruggebracht en er niet meer
bijgevoederd gaat worden in de winter,
Die dieren zullen zich dan veel meer
over het terrein moeten verspreiden om
aan geschikt voedsel te komen.
Ronald de Boer
Teteringenstraat 145
6844 DC Arnhem
rj.deboer@pinkroccade.com
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RESUMEREND
Wim de Wild vraagt zicht af of er
competitie bestaat tussen de
levenbarende en de zandhagedis. En of
begrazing in het nadeel werkt van de
levendbarende hagedis.
Ronald de Boer geeft aan dat het
uitmaakt of je met grote of kleinere
heideterreinen te maken hebt. In
grotere terreinen vinden beide soorten
hun plek, in kleinere overheerst er
(meestal) eentje. Hij vond daarbij dat de
bodemgesteldheid kan verklaren
waarom levendbarende hagedissen soms
ontbreken in habitats waar je ze
verwacht, maar waar het dan bij nader
inzien te droog blijkt te zijn.
Begrazing lijkt inderdaad vooral voor
levendbarende hagedissen nadelig te
zijn. Zie het verhaal van Henk
Strijbosch in Nieuwsbrief nr.15. Van
zandhagedissen is dat niet zo duidelijk
en zijn er ook positieve neveneffecten,
zoals meer open plekken. Het schijnt
dat het typische levendbarende
hagedishabitat nogal vertrapt wordt en
dat de structuurvariatie bij
overbegrazing met runderen afneemt.

Competitie is moeilijk te definiëren en
aan te tonen. Op Terschelling lijkt het
voor te komen tussen zand- en
levendbarende hagedis. Daar gaat de
levendbarende hagedis vooruit en de
zandhagedis achteruit en is bijvoorbeeld
verdwenen uit de duinvalleien.
Vergrassing van die duinvalleien werkt
er in het voordeel van de levendbarende
hagedis. De heftige predatie van
roofvogels, met name Blauwe
kiekendief en Buizerd èn fazanten, is
vooral gericht op zandhagedissen in de
zeereep (Zie Nieuwsbrief 21: 14-15).
Waarnemingen van Piet Zumkehr uit
2002 bevestigen dit. Als hij aan het
tellen was op zijn traject in de zeereep
van Terschelling, waren er tegelijkertijd
één of twee blauwe kiekendieven èn een
fazant aan het jagen.
Of je dit competitie noemt? In ruime
zin wel. Het is in feite zo dat er een shift
optreedt in de geschiktheid van de
habitats: die worden beter voor de één,
en voor de ander slechter of
gevaarlijker. MET GEVOLGEN!

Mannetje zandhagedis

Vrouwtje zandhagedis

Mannetje levendbarende
hagedis

Vrouwtje levendbarende
hagedis

Tekeningen van hagedissen uit Engeland (© Denys Ovenden)
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 25
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Fossiele en nieuwe ringslangen in Zuid-Holland
De ringslang kent in Zuid-Holland
een zeer beperkte verspreiding.
Populaties komen eigenlijk alleen
voor rondom Gouda, waar op enkele
trajecten van ons Meetnet zéér
regelmatig ringslangen in soms grote
hoeveelheden worden gezien.

Bergmans & Zuiderwijk in hun atlas
de ringslang op voor Leiden (1918),
Voorschoten (1953), Rijswijk (1952)
en Delft (1972). Recente
waarnemingen uit deze omgeving
ontbreken echter en van populaties
leek geen sprake.

vraagtekens
De herkomst van deze populaties is
met veel vraagtekens omgeven:
stammen ze af van uitgezette dieren
uit de jaren vijftig of zijn het toch
autochtone ringslangen?
Begin september kregen we berichten
binnen van Gert-Jan de Bruyn en
Frans Hagedoorn over ringslangen
nabij Leiden. In een volkstuincomplex
nabij de A4 kwamen tijdens het
onkruid wieden 3 eieren van de
ringslang tevoorschijn. Deze lagen net
onder de oppervlakte; in het
naastgelegen perceel werden zelfs 20
eieren gevonden tijdens het spitten,
deze lagen op zo’n 20 cm diepte.
Bovendien is er ook nog een
zwemmende ringslang waargenomen
in ditzelfde volkstuinencomplex. Ook
zijn er recent ringslangen gezien bij
Alphen aan de Rijn, wat precies tussen
Leiden en de bekende vindplaats bij
Gouda ligt.

een ver verleden
Hoewel het voorlopig blijft gissen naar
de herkomst van deze dieren is het
inmiddels wel duidelijk dat de
ringslang in het verleden een veel
ruimere verspreiding kende in ZuidHolland. Tijdens opgravingen zijn
resten (meest eieren en wervels) van
ringslangen gevonden nabij
Hardinxveld-Giessendam,
Vlaardingen, Rotterdam, Schiedam,
Gouda en Maasland. Deze vondsten
dateren van de late middensteentijd via
de ijzertijd, tot in de middeleeuwen.

Uit het verleden zijn er wel enkele
waarnemingen van ringslangen
bekend uit deze omgeving; zo geven

droge voeten
Opvallend is dat bovengenoemde
eieren meestal werden gevonden in de
vloeren van de nederzettingen. De
toenmalige huizen stonden op een
venige ondergrond en de vloer moest
regelmatig worden opgehoogd om
droge voeten te houden. Daarvoor
gebruikte men stro en mest met daarin
dus de ringslanglegsels. Ook toen al
broeihopen dus, al zullen die niet
speciaal voor de ringslang zijn
aangelegd!

Ringslangeieren in
een composthoop
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 25
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Gladde slangen op nieuwe en oude trajecten
Het ziet ernaar uit dat 2002 voor de
gladde slang een goed jaar was. Deze
moeilijk waarneembare slang werd
bijvoorbeeld gevonden op twee
nieuwe trajecten in de Peel die daar
speciaal voor deze soort zijn
gesitueerd. Ook op de terreinen van
de Koninklijke Luchtmacht is naarstig
gezocht naar gladde slangen. En ja
hoor: van vliegbasis Deelen kwam een
melding. Henk Heimans vond daar
een vervellingshuid. Toen hij deze
oppakte schoot er een slang onder
vandaan; te snel om te herkennen.
Maar het slangenhemd gaf uitsluitsel
en bleek inderdaad afkomstig te zijn
van een gladde slang.
Bargerveen
Op de drie nieuwe trajecten in het
Bargerveen (zie ook elders in deze
Nieuwsbrief) werden eveneens gladde
slangen waargenomen. Hoewel de
soort bekend is uit deze omgeving is
het toch opvallend dat hij ook
daadwerkelijk gezien is op alle drie de
nieuwe trajecten.
de Kempen
Wiek Mattheijssen deed dit jaar voor
het eerst mee aan het Meetnet
Reptielen. Omdat hij eerst de
omgeving wilde verkennen voordat hij
zich vastlegde op een traject, heeft hij
in 2002 in samenwerking met SBB de

Kempen geïnventariseerd. En bepaald
succesvol! In totaal wist hij 15
waarnemingen van gladde slangen op
te diepen, waarvan 6 op de
Cartierheide en 9 in de Reusselse
Moeren. Vanaf volgend jaar gaat Wiek
serieus met monitoren aan de slag op
de Cartierheide, samen met enkele
leerlingen van het Rythovius College
waar hij les geeft.
nieuw op traject
Verrassend zijn de waarnemingen van
gladde slangen op trajecten waar al
jaren wordt gekeken en niet eerder
een gladde slang werd waargenomen.
Dit was het geval in het
Doldersummerveld en de Hooge
Stoep, beide in Drenthe, en de
Mokerheide in Noord-Limburg.
De trend van de gladde slang laat een
significant zéér sterke toename zien en
het lijkt er nu op dat deze positieve
trend dit jaar wordt doorgezet.
Berichten uit het veld ondersteunen
die trend. Zo liet bijvoorbeeld ook
Ton Lenders ons weten dat hij meer
gladde slangen ziet dan vroeger op de
Meinweg, maar helaas niet meer
zoveel adders.
Zou het zo zijn dat gladde slangen, net
als zandhagedissen (waarschijnlijk),
profiteren van het broeikaseffect?

Twee juveniele gladde slangen
op de Kalmthoutse Heide.
Foto: Arnold van Rijsewijk
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Hazelworm nu in alle grote duingebieden
In 2002 zijn flink wat hazelwormen
gezien op trajecten waar ze wel vaker
gezien worden, maar daarbuiten was
het ook raak. Op diverse nieuwe
plaatsen in de kustduinen is het dier
aangetroffen. Op het bijgaande kaartje
zijn deze ‘nieuwe’ vindplaatsen
aangegeven. We bespreken ze hier van
zuid naar noord.
De Nolle bij Vlissingen
Deze verrassende vindplaats bereikte
ons via Rinse van der Vliet en is
afkomstig van Arjan Boele, die
trekvogels telt op de Nolle, een smalle
duinstrook langs de zeedijk
noordwestelijk van Vlissingen. Tussen
de kruisbekken door zag hij een jonge
Hazelworm die aan de voet van het
duin bij telpost Nolledijk rondkroop
op zand tussen vetplanten. Achteraf
bleek ook al in 2001 een hazelworm
te zijn gezien op die locatie. Toen een
dier van ongeveer twintig cm lang. Die
waarneming werd toen geïnterpreteerd
als "mogelijk uitgezet door werknemer
IGUANA" Dit is een opvangcentrum
voor schildpadden en andere exoten,
gevestigd in Vlissingen.
Meiendel
Onbevestigde berichten over het
voorkomen van de hazelworm in de
duinen bij Wassenaar circuleren al
lang. Dit jaar gelukkig een
waarneming die door meer mensen
bevestigd is: een dier van ruim twintig
cm lang in de buurt van De Boerderij,
door vogelaars waargenomen.
Achteraf blijkt dat 20 jaar geleden een
doodgereden hazelworm is gezien
door Tom van der Meij op een

fietspad langs de duinen bij Rijnsburg.
Amsterdamse Waterleidingduinen
Via Jan Tolner kregen we twee
waarnemingen binnen Uit de AWD.
Een dier dat dood uit het gehooide
gras tevoorschijn kwam en een
waarneming van een levend dier bij de
Scheidingsbaan. Van vorig jaar was
ook reeds een dood dier uit
vogelenzang gemeld. Vroegere
waarnemingen van hazelwormen zijn
bekend vanuit de buurt van
Zandvoort.
Zuid-Kennemerland
Hazelwormen in Zuid-Kennemerland
zijn allang niet niet meer ongewoon.
Ruud Luntz (Natuurmonumenten,
Duin en Kruidberg) heeft daarover al
diverse keren geschreven. Ook nu
weer een verslag van Ruud over zijn
eigen hazelworm-waarnemingen en
die van wandelaars en joggers in 2002
op een tiental(!) locaties in Zuid
Kennemerland en ook in de
grafkelders van Westerveld, brrr.
Noord-Kennemerland
Cees de Vries van PWN liet weten dat
op 26 mei 2001 een volwassen
hazelworm is waargenomen in de
binnenduinrand tussen Heemskerk en
Castricum (preciese locatie bekend) en
dat het een betrouwbaar bericht
betreft. Voor zover ons bekend is dit
de tweede melding van een hazelworm
in de duinen ten noorden van het
Noordzeekanaal. In 1995 is ooit al
eens een hazelworm uit Den Helder
gemeld (zie Nieuwsbrief 7).

Een Zeeuwse Hazelworm:
Lengte circa 8 cm,
zwartbruine buik & flanken,
grijzige rug met een zwarte
rugstreep, zwart-grijze kop.
Foto Arjan Boele
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 25
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HAZELWORM WAARNEMINGEN IN ZUID-KENNEMERLAND 2002
Ruud Luntz
Er zijn maar weinig mensen die
gericht kijken naar hazelwormen,
opvallend is dat veel waarnemingen
komen van wandelaars en joggers die
ze bij toeval zien.
Jelle Harder heeft daar in een artikel
over trimmers en hazelwormwaarnemingen al eens op gewezen.
Hoewel navraag bij de diverse
trimgroepen in ons terrein niets
opleverde kwamen er toch wel
waarnemingen van indviduele joggers.
Ik vermoed dat er in ZuidKennemerland veel meer
hazelwormen gezien worden dan wij
denken. Wij zijn nu van plan om via
een kranten artikeltje aandacht te
besteden aan het voorkomen van de
hazelworm in de duinen en mensen op
te roepen waarnemingen door te
geven.

Foto: Jelle Hofstra

begraafplaats Westerveld
Ik ben dit jaar ook eens op de
begraafplaats Westerveld gaan kijken.
Hoewel de mensen daar slecht te
bewegen zijn om hun waarnemingen
op te schrijven lieten ze mij wel de
plaatsen zien waar zij hazelwormen
hadden waargenomen.
He gaat hier vooral om sterk
beschaduwde hellingen met
mosvegataties afgewisseld met klimop,
de dieren lagen vaak ook op steen en
tussen het grind. Er werden ook
dieren gevonden in grafkelders. Om
hoeveel dieren het nu exact gaat op
die grote lommerrijke begraafplaats is
moeilijk te achterhalen , er worden
daar jaarlijks 5-8 dieren

waargenomen.
De overige waarnemingen komen
allemaal uit de binnenduinrand van
Duin en Kruidberg en Bleek en Berg
Ook was er weer een waarneming iets
ten zuiden van de spoorlijn OverveenZandvoort, dichtbij Overveen.
De vindplaatsen in Duin en
Kruidberg liggen geconcentreerd
langs de Zeeweg en het Wesenpad:
Op 1 juni werden langs de zeeweg in
Duin en Kruidberg door mij 2
parende hazelwormen waargenomen,
beide dieren waren ruim 40 cm lang.
Door de schaduw kon ik geen
duidelijke kleurverschillen zien.
Helaas verdwenen de dieren snel
tussen de begroeiing.
Op 17 augustus werd op de zeeweg in
Duin kruidberg een 20 cm dood
exemplaar aangetroffen, vermoedelijk
overreden door een fiets (de kop was
plat). En op 19 augustus in de avond
vond een trimmer langs de rand van
deze zeeweg een forse hazelworm, die
snel tussen het gras verdween.
Op het wesenpad in Duin Kruidberg is
drie keer een hazelworm gezien: op 3
juni een dier van 20 cm, op 11
augustus werd een 35 cm lang
exemplaar aangetroffen en op 12
oktober zag een wandelaar er een 15
cm "slangachtig beest" zo dik als een
regenworm. Hij beschreef het dier als
bruin met meen zwarte streep!.
nog steeds een onbekende "slang"
Op de Brederodeberg werd door een
wandelaar nog een hazelworm gezien
van ongeveer 40 cm; en een dood
mannetje van 35 cm lang werd door
een kind gevonden op een speelveld
en naar mij toegebracht op 7
september tijdens een druk bezochte
ledendag van Natuurmonumenten.
Het speelveld was enige dagen
daarvoor gemaaid, en vermoedelijk
ligt daar de doodsoorzaak. De laatste
waarneming van 2002 werd gedaan
door een wandelaar tijdens de storm
van 27 oktober. Deze zag een lange
hazelworm langs het fietspad in de
buurt van de Oosterplas, in de
Kennemerduinen.
Gezien de vele reacties die ik van
publiek krijg is de hazelworm nog
steeds een onbekend fenomeen, vaak
gehoorde reactie "een slang". Men
weet dus niet dat het een hagedis is
zonder pootjes.

Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 25
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Spanning op het Forteiland blijft aanwezig
Nadat de populatie zandhagedissen geschat was op circa 60 volwassen dieren in
2001 en nadat de puinhelling voor een deel was gesloopt en afgevoerd, en nadat er
een nieuw zandhagedisbiotoop van 1.5 ha was aangelegd op het eiland, gingen we
vol goede moed 2002 in.
tegenvallers
open zandplekken en zandpaden
Echter er waren onvoorziene
verdwenen.
tegenvallers:
Onder de hagedissen zijn slachtoffers
maatregelen
gevallen door het puinruimen
Eind juli hebben we (beheerders en
ondanks de goede voorzorgen.
onderzoekers) de koppen bij elkaar
Afgezien daarvan leven er ook nog
gestoken en plannen gemaakt om het
wilde katten die hun tol opeisen en af
tij te keren. Dat heeft ertoe geleid dat
en toe een zandhagedis in de klauwen
in augustus al begonnen is met
krijgen.
maaien, het herstellen van de
Het mislukken van de nieuw
zandpaden, en het creëren van
aangelegde duintjes was de tweede
zandplekken in de buurt van
forse tegenvaller.
duindoornstruiken. Daarnaast zijn drie
Een derde zorg was de zeer snel
schapen geïntroduceerd op het eiland
toenemende verruigging waardoor
om verdere verruiging tegen te gaan.
Schapen moeten de
verruiging
tegenhouden,
voorlopig gras genoeg.
Foto: Leen de Jager

ook een meevaller
Positief waren de waarnemingen van
zes jonge hagedisjes. Dat wil zeggen
dat de voortplanting op het eiland
succes heeft gehad en de kleine
populatie versterkt is met jonge

dieren. Omdat de zes pas geboren
diertjes op vier uiteengelegen locaties
te vinden waren, betekent dit
waarschijnlijk minstens vier vrouwtjes
nakomelingen hebben gekregen.

Jong
hagedisje op
Forteiland,
29-08-2002,
Foto: Annie
Zuiderwijk
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 25
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Evaluatie herstel eilegplaatsen
Rob van Westbroek
In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van het herstellen van eilegplaatsen
voor de zandhagedis langs het traject van Rob van Westbroek, in de duinen nabij
Heemskerk. Door vergrassing en verbossing waren open zandplekjes een
zeldzaamheid geworden. Samen met PWN-boswachter Simon Aardenburg heeft Rob
drie locaties handmatig vrijgemaakt van begroeiing. Zie hier het resultaat.
De herstelwerkzaamheden werden
uitgevoerd op 31 mei 2002. Per
locatie zal ik een korte toelichting
geven over de locatie zelf en over de
waarnemingen.
de helling
De eerste locatie was een door helm en
duinriet dichtgroeiende helling, waar
een eik en enkele meidoorns voor
schaduw zorgden. Op de helling
werden verschillende, voorheen open,
plekken weer vrijgemaakt van
vegetatie. Daarbij werden de meeste
wortels uit deze ketels verwijderd,
zodat ze niet te gemakkelijk weer
dicht groeien. Ook werden de eik en
wat meidoornopslag weggezaagd. De
laatste jaren werden op deze locatie
steeds minder volwassen dieren en
nagenoeg geen juvenielen meer

geheel niet gezien. Deze grootste open
plek leverde uiteindelijk elf
uitgekomen eieren op. Dit is een leuk
resultaat, omdat op deze locatie al
jaren geen eieren meer werden
gevonden.
de oude eilegplaats
Deze laatste locatie is de oudst
bekende eilegplaats, op de top van een
helling. De plek ligt enige tientallen
meters verwijderd van de overige twee
locaties. Op de helling grenzend aan
deze eiafzetplaats werden, evenals
voorgaande jaren, gedurende het
seizoen 2002 regelmatig hagedissen
gezien. Het aantal jongen dat ik rond
deze plek gezien heb is gering; twee
tot vier per bezoek. Het aantal
gevonden eischalen was echter
spectaculair te noemen. Werden vorig
jaar nog maar drie eieren opgegraven,
nu konden 48 uitgekomen eieren
worden geteld!
veel jongen elders op traject
Rond de nieuw aangelegde
eiafzetplekken werden in 2002 weinig
juvenielen waargenomen. Dit in
tegenstelling tot de rest van het traject,
waar op 24 september maar liefst 76
juvenieltjes werden geteld! Zo’n groot
aantal was door mij nog nooit eerder
gezien.

Lege eischalen van
uitgekomen
zandhagediseitjes
liggen op de
eiafzetplek. Foto:
Annie Zuiderwijk.

geteld.
Het seizoen 2002 liet geen
opmerkelijke toename zien van het
aantal hagedissen. Wel werden er op
de helling dit najaar drie jonkies
geteld. Op 24 september is naar
eischalen gezocht. Er werd maar één
legsel van vijf eieren gevonden op de
hoogst gelegen open plek. Van dit
legsel was één ei niet uitgekomen. Dit
bevatte de resten van een embryo.
de vlakke top
Deze locatie bestond uit een voor ca.
70 % dichtgegroeide, voormalige
grote open plek op een vlakke top
naast de eerste locatie. Het aantal
waargenomen hagedissen rond deze
plek is gering. Jonkies zijn er in het
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Hieruit valt af te leiden dat op meer
plaatsen eieren uitkomen dan op de
drie gerestaureerde plekken.
Waarschijnlijk zijn dat open plekken
langs een ruiterpad en een plek waar
kinderen spelen.
conclusie
De eerste twee locaties waren tot voor
kort hoogstwaarschijnlijk niet in
gebruik als eiafzetplek. De
maatregelen hebben er toe geleid dat
hier toch enkele eieren werden
afgezet. Op de oude bekende
eiafzetplek hadden de maatregelen
een nog groter effect. Blijkbaar keren
de vrouwtjes graag terug naar een
reeds bekende locatie, zodra deze weer
geschikt is gemaakt voor de eiafzet.
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Muurhagedissen op de Lage Fronten
Alex Kloor
De Lage Fronten en omgeving
vormen de leefomgeving van de
tweede populatie muurhagedissen
binnen Maastricht. Hoewel deze
populatie slechts enkele honderden
meters van die van de Hoge Fronten
leeft, leidt ze toch een geïsoleerd
bestaan. Uitwisseling tussen deze
populaties is nagenoeg onmogelijk
omdat de gebieden door een zeer
drukke verkeersader gescheiden
worden.
spoorhagedis
De Lage Fronten is samen met het
aangrenzende spoorwegemplacement
ongeveer twee hectare groot. Samen
met de niet meer in gebruik zijnde
spoorlijn richting België, vormt het
een aaneengesloten leefgebied, waar
de muurhagedis volop de
mogelijkheid heeft om te gedijen.
Hoewel de muurhagedis een voorkeur
voor bepaalde muren of spoordelen
heeft, waar dan ook de meeste dieren
zitten, kom je ze verspreid over het
gehele gebied tegen. Ook komt de
hazelworm in het gehele gebied voor.
Maar omdat deze een vrij verborgen
leven lijdt kom ik deze maar af en toe
tegen.

Een gedeelte van de
vestingwerken van
de Lage Fronten

ontdekking
Tijdens mijn zoektochten in het
gebied kom ik regelmatig nieuwe
dier- en plantsoorten tegen, zoals de
vos, das, steenmarter, wezel, hermelijn,
ijsvogel, steenuil, patrijs, groene
specht, draaihals, verschillende soorten
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vleermuizen, tientallen soorten
vlinders, sprinkhanen, 135 soorten
wespen en zo kan ik nog wel even
doorgaan. De meest bijzondere
ontdekking van het afgelopen jaar was
die van een populatie levendbarende
hagedissen. Deze deelt het biotoop
met de muurhagedis in het
noordelijkste puntje van diens
verspreidingsgebied. Mij was wel
bekent dat een dikke tien jaar geleden
deze soort voorkwam enkele
kilometers verder, op Belgisch
grondgebied. Maar dat ze nu ook in
Maastricht blijken te zitten was een
leuke verrassing.
autorecycling
Naast de bovengenoemde vindplaatsen
van de muurhagedis, bevindt zich ook
een kleine deelpopulatie op het terrein
van het autorecycling-bedrijf van Jef
Roberts. Deze populatie lijkt geheel
geïsoleerd van de andere twee
populaties te leven. De eigenaar van
het bedrijf wist me te vertellen dat de
hagedissen er zeker sinds 1990 zitten.
Hij is zeer begaan met ‘zijn’
populatie. Hij houdt er bij zijn
bedrijfsvoering dan ook op allerlei
manieren rekening mee, zodat de
activiteiten op het terrein geen
verstoringen vormen voor de daar
aanwezige muurhagedissen. Sterker
nog, hij probeert zelfs hun
leefomstandigheden constant te
verbeteren. Zo stapelt hij bijvoorbeeld
stenen op voor de muren waar de
dieren zitten waardoor hij meer zonen schuilplekken creëert. Ook
zorgt hij er voor dat de zwerf
katten, die regelmatig op zijn
terrein opduiken en achter zijn
hagedissen aanjagen, elders een
goed tehuis krijgen.
Dit jaar ben ik twintig keer op
zijn terrein hagedissen gaan
tellen en trof daar 18
verschillende dieren aan,
waarvan een flink aantal jongen
dieren. Omdat deze populatie
op het geheel omheinde terrein
van Jef Roberts voorkomt, is de
kans dat kwaadwillende
personen de dieren komen
wegvangen, nagenoeg
uitgesloten. Zeker daar het
terrein ook nog voorzien is van
een zeer vernuftig alarm
systeem. We mogen dus stellen
14

dat de dieren daar voorlopig nog een
rooskleurige toekomst hebben.
Belvédère
Helaas moet ik hierbij het woord
‘voorlopig’ gebruiken, omdat de
gemeente Maastricht grootse plannen
heeft met het gebied. Het valt binnen
het stadsvernieuwingsplan Belvédère

en staat dus op de nominatie om in de
toekomst volgebouwd te worden met
woningen, winkels en bedrijfspanden.
Hopelijk biedt de beschermde status
van de muurhagedis voldoende
bescherming tegen de ongebreidelde
expansiedrang van gemeente
Maastricht.

Adder eet kikker
Wintertijd betekend voor het
coördinatieteam vooral veel invoerwerk.
Een straf is dat overigens niet want vaak
staan de telformulieren vol met leuke
extraatjes.
kikkerbilletjes
Zo stond erop de telformulieren van
Dhr. Henckel een bijzonder leuke
waarneming: op 10 mei vond hij op zijn
traject nabij Dwingelo (Dr) een
mannetjes adder met een kikker in zijn
bek! Navraag leerde dat dit de tweede
keer was dat Dhr. Henckel een adder
met een prooi in z’n bek zag. Eerder
had hij al eens een adder met een muis
als prooi gezien.
Voor ons was deze melding genoeg
reden om voedselkeuze van de adder
eens onder de loep te nemen. Het
aandeel amfibieën als prooidier van de
adder is afhankelijk van de habitat; in
natte en vochtige gebieden staan
kikkers uiteraard vaker op het menu,
dan in droge habitats waar logischer
wijs minder kikkers voorkomen. In een
Pools natuurgebied langs de oevers van
de Weichsel vormden heikikker en
bruine kikker zelfs 46% van het
voedselspectrum. Interessant in dit
kader is dat een kikker de adder minder
energie oplevert dan een even zware
muis.

juvenielen
Voor juveniele adders kan het aanbod
aan (juveniele) kikkers belangrijk zijn
voor de overlevingskans. Jonge adders
voeden zich hoofdzakelijk met jonge
levendbarende hagedissen en indien
aanwezig kleine hei- of bruine kikkers.
Duits onderzoek geeft aan dat de
overlevingskans van juveniele adders
significant hoger is in die gebieden
waar zowel levendbarende hagedissen
als jonge kikkers voorhanden zijn
(vochtige gebieden), vergeleken met de
overlevingskans van jonge adders in
gebieden waar alleen de levendbarende
hagedis als prooidier aanwezig is
(kapvlaktes).
kop voorop
De adder die Dhr. Henckel zag had de
kikker, zoals het hoort, met de kop eerst
naar binnen gewerkt, alleen de
achterpoten staken nog uit de bek.
Jammer, want zodoende was
determinatie van de kikker onmogelijk
terwijl het ven waar deze waarneming
werd gedaan wemelde van de
poelkikkers; en juist deze is volgens de
literatuur nog nooit aangetroffen in het
voedselspectrum van de adder. Bijna
een primeur dus!

Adder eet kikker.
Foto: Dick van Dorp
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Goede voortplanting zandhagedis
Dat het goed gaat met de zandhagedis,
dat weten we al een tijdje. Uit de
trendanalyses van voorgaande jaren
kwam steeds naar voren dat de
zandhagedis vaker gezien werd. Sinds
de start van het meetnet in 1994 is de
stand meer dan verdubbeld. En als we
de voorlopige gegevens van 2002
moeten geloven is aan die groei nog
geen einde gekomen.
2002 topjaar
Uit alle uithoeken van Nederland
kregen we dit jaar waarnemingen van
‘veel’ tot ‘heel veel’ juvenieltjes
binnen. Op 27 van de 89 onderzochte
zandhagedistrajecten (30 %) bleek dat
2002 een topjaar was wat betreft het
aantal waargenomen jonge dieren.
Met natuurlijk enkele uitschieters. Rob
van Westbroek is absoluut
recordhouder met 76 juvenieltjes op
één bezoek aan zijn traject in de
duinen van Noord-Kennemerland.
Ook zijn nieuwe traject in ZuidKennemerland kende een goede start
met in totaal 36 juvenieltjes tijdens
drie bezoeken. Tweede in de ranglijst
van meeste juvenieltjes is het traject
van Han Meerman in het Voornes
Duin. Met een maximum van 26
juvenieltjes tijdens één bezoek, zijn

beste score ooit. Uit het oosten van het
land brak Wilfried de Jong zijn record
met gemiddeld 14 juvenieltjes tijdens
de telrondes in het najaar. In MiddenNederland had Wim de Wild op
Heidestein, nabij Zeist, een mooi
gemiddelde, met een uitschieter van
maximaal 22 jonge diertjes tijdens één
bezoek. Maar ook het uiterste
zuidpuntje van de verspreiding van de
Nederlandse zandhagedissen had een
goed jaar. De telgroep van Dhr.
Reyntjes had op de
Brunssummerheide een zeer goede
opbrengst, met twee bezoeken van
respectievelijk 9 en 8 juvenieltjes.
Moe Koomen
Het traject ‘Hekje van Moe Koomen’
in de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt al zeven jaar lang, zeer
consequent gelopen door Hein den
Elzen. Desalniettemin werden er
zelden juveniele zandhagedisjes
waargenomen. Drie exemplaren was
de hoogste score ooit. Tenminste,
totdat seizoen 2002 aanbrak. Met een
maximum van 17 diertjes tijdens zijn
trajectbezoek op elf september,was
Hein de koning te rijk. Van één
groepje van vier juvenieltjes maakte
hij onderstaande mooie foto.

Vier juveniele
zandhagedisjes op een
duindoorn-stronk.
Foto: Hein den Elzen.

totalen
Het afgelopen jaar gaat dus de boeken
in als een zeer goed voortplantingsjaar
voor de zandhagedis. Ook als we naar
de totalen kijken (zie grafiek) blijkt
2002 het beste voortplantingsjaar
sinds 1994.

onder de loep nemen, blijkt dat deze
sinds 1993 met één week vervroegd is.
Van grofweg de eerste week van
augustus naar de laatste dagen van
juli. De eerste hagedissen van dit jaar
werden op 29 juli gezien door Ruud
Luntz in Duin en Kruidberg.

verschuivingen
Als we van ieder jaar de ‘dag van het
verschijnen van het eerste juvenieltje’

Ook lijken de adulte zandhagedissen
steeds eerder te ontwaken uit hun
winterrust. Uit een analyse van de
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waarnemingen uit het landelijke
databestand blijkt dat de datum van
het verschijnen van de eerste

hagedissen tussen 1982 en 2000
gemiddeld naar zo’n twee weken
eerder verschoven is.
klimaatsverandering
De meest simpele verklaring lijkt het
steeds warmer worden van ons
klimaat. Hierdoor kunnen de dieren
eerder uit de winterslaap ontwaken en
eerder aan de voortplanting beginnen.
Waardoor ook de juvenielen eerder
zullen verschijnen en dus in een betere
conditie de winterslaap in gaan. Zij
hebben dientengevolge een grotere
overlevingskans om op hun beurt weer
een nieuwe generatie zandhagedissen
het licht te doen laten zien.

Gemiddeld aantal juveniele zandhagedissen
per telronde
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In deze grafiek is per jaar het
gemiddelde aantal juvenielen
tijdens de najaarstellingen van
alle zandhagedistrajecten
weergegeven (N = 158).
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Florence Pieters had
drie eiafzetplekken
van zandhagedissen
op haar traject in
Duin en Kruidberg.
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De beste wensen voor 2003
van regio- en andere coördinatoren
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