Schoorlse
zandhagedissen

Boven: erg donkere vrouw zandhagedis.
Onder: man zandhagedis met nieuwe staart.
(Foto's: Mariska de Wild-Scholten)

Op 11 augustus ontvingen we van Mariska de Wild-Scholten
twee foto's van mooie zandhagedissen waar iets aparts mee
was. Ze deed de waarnemingen langs een zandig wandelpad in
de Schoorlse Duinen.
In eerste instantie dacht Mariska een slang te zien, maar bij
nader inzien bleek het een extreem donkere vrouw zandhagedis
te zijn. Niet melanistisch want dan had ze geheel zwart en
zonder tekening moeten zijn. Deze vrouw zandhagedis had ze
waargenomen op 29 en 30 juli en 7 augustus.
Op 31 juli zag ze enkele meters verderop een zandhagedis
man met een donkere, en te korte staart. Deze hagedis is
zijn oorspronkelijke staart waarschijnlijk kwijtgeraakt om te
kunnen ontsnappen aan een predator. De nieuwe staart zal
nog wel wat bijkleuren, maar wordt nooit zo mooi en lang als
de originele staart.

Overname traject Mulderskop
Op 14 april 2016 ontvingen wij bericht dat Wilfried de Jong (72
jaar) was overleden. Wilfried was een echte meetnetter van
het eerste uur (vanaf 1991) en liep voor het Meetnet Reptielen
diverse routes in Heumensoord en op
de Mulderskop nabij Nijmegen. Hij
schreef met enige regelmaat stukjes
voor onze nieuwsbrief Schubben & Slijm
en deelde zijn mooie waarnemingen
van zandhagedis, hazelworm en gladde
slang met ons.
In 2016 hebben twee Nijmeegse
RAVON-medewerkers het verlaten
traject bij Mulderskop bezocht
als voorbereiding om het traject
Mulderskop over te nemen. Tijdens
de eerste ronde werden al vele zandhagedissen waargenomen
en ook een jonge gladde slang, zie foto. Vanaf 2017 zullen
Peter Hoppenbrouwers en Kris Joosten zijn monitoringstraject
voortzetten.
Ingo Janssen
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Monitoringsronde op 13 augustus 2016 op het traject
Mulderskop. Tijdens deze ronde werd een jonge gladde
slang waargenomen (detail). (Foto's: Kris Joosten)

