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Jonge zandhagedisjes in schapenvacht
Ingo Janssen

Tijdens een symposium over reptielen
en natuurbeheer in Augsburg (Dld)
werden allerlei veldervaringen
uitgewisseld. De mensen daar waren zeer
geïnteresseerd in onze onderzoeken
over de ringslang. Dat was leuk.
Ik hoorde daar iets geheel nieuws over
zandhagedissen. Wat blijkt:
In de vacht van de schapen die rond het
riviertje de Lech grazen zijn juveniele
zandhagedissen aangetroffen, levend !!
Behalve zandhagedissen werden ook
veel insecten gevonden zodat de
schapenvacht min of meer gezien kan

worden als een wandelend luilekkerland
voor jonge hagedissen. Dispersie van
jonge hagedissen op deze manier is voor
ons nieuw en we zijn erg benieuwd of
zoiets dergelijks ooit bij Nederlandse
schapen is gezien.

Wat wel eens in Nederland gebeurt, dat
jonge hagedisjes in je kleding gaan
zitten. Als je bijvoorbeeld in de duinen
een tijdje op het zand zit, komt het wel
voor dat zo’n kleintje in je broekzak
kruipt.

Hardlopen en hazelwormen tellen in 2001
Jelle Harder

In het Gooi hebben we in 2001 voor het
derde achtereenvolgende jaar
hazelwormen geteld met de recreatieve
hardlopers van de Gooise Atletiekclub
(GAC). In het RAVON tijdschrift
(nr.10, april 2001) heeft al een artikel
gestaan over de eerste twee jaar van
onderzoek. Met behulp van de
zogenaamde 'REN-methode' bleek het
mogelijk in een gebied van circa 28
km2 heel veel hazelwormen te tellen.

De REN-methode
De REN-methode houdt in dat in het
clubgebouw van de GAC een plattegrond

hangt van de natuurgebieden waar de
meeste trimgroepen hun trainingsroutes
lopen. Dat beslaat grofweg het gebied
tussen Hilversum en Lage Vuursche. Na
afloop van de trainingen kunnen
mensen eventuele hazelworm-
waarnemingen met een genummerde
punaise op de kaart aangeven en de
overige gegevens op een formulier naast
de kaart invullen bij het betreffende
nummer.

Record-oogst
Deze methode is behoorlijk succesvol
gebleken. In 1999 telden de GAC-ers 45

‘Natuurlijke dispersie’:
bewust of onbewust, de

mens levert absoluut een
aanzienlijke bijdrage aan

de verbreiding van
zandhagedissen
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