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Vos plundert zandhagedissennest

ANTON VAN BEEK loopt sinds 1999
het traject Holterheide op de Sallandse
Heuvelrug, waar zandhagedissen,
levendbarende hagedissen en
hazelwormen samen voorkomen. Hij
verraste ons met een schitterend
rapportje met foto's en teksten over
bijzondere waarnemingen.
Anton vertelt:

Zaterdag 12-8-2000, 12.00 uur:
Het monitoren zit erop voor vandaag.
Ik ga nog een kijkje nemen bij een
zandplaat op een helling, waar ik al
eens zandhagedissen gezien heb. In
het zand staan prenten van een ree.
Het is lekker warm. Dan zie ik de
uitwerpselen van een vos. Op de
Sallandse Heuvelrug groeit veel
vossebes en de bessen zijn duidelijk  in
de uitwerpselen te zien.

Een eindje verderop is een kuiltje
gegraven. In het kuiltje en ook er
omheen liggen tot mijn verbazing
eieren van een zandhagedis.
Helemaal verbaasd ben ik als uit een
eitje zowaar het kopje van een
hagedisje steekt (zie foto). Levenslustig
wringt het diertje in het ei als ik het
oppak. Normaal komen deze eieren
onder de grond uit. Ik help het diertje
en even later kruipt het vliegensvlug
rond. Speciaal voor de foto heb ik de
vossenkeutel naast de uitgegraven kuil
gelegd. Deze lag op ruim een meter
van het uitgegraven nest en was nog
heel vers. De andere eitjes, een stuk of
vijf, heb ik weer in het kuiltje
gedeponeerd en toegedekt met zand.

Conclusie: ik heb een vos gestoord
die bezig was uitkomende eieren
van een zandhagedis op te graven

.

Wie de nieuwsbrieven 1 en 2 nog heeft
kan daarin lezen dat vossen
zandhagedissen en eigeren van
zandhagedissen vreten. Floor van de Vliet
en ook studenten van de UvA hebben
vossenkeutels uit de duinen uitgeplozen
om hier achter te komen. Hierbij werd
duidelijk dat vossen zowel versgelegde
eieren uitgraven, als eieren die al langer
in de grond zaten en dus verder
ontwikkeld waren(Red.).

Hagedissenkopje komt uit ei

Vossendrol met vossebes


