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HET VOORJAAR IS IN VOLLE GANG
en zes reptielsoorten hebben zich reeds
laten zien, alleen de gladde slang nog niet. In
deze brief worden de resultaten van vorig
jaar gepresenteerd. De groei van het
Meetnet vanaf 1990 is uitgewerkt; een
kaartje met alle locaties waar een traject ligt;
de som van alle getelde dieren enzovoorts.
Van enkele soorten zijn de aantallen lager,
soms veel lager dan in 2000. In de teksten
hebben we dat vooral toegeschreven aan de
MKZ-ramp, waardoor veel trajecten lange
tijd niet toegankelijk waren. We zijn zeer
gelukkig dat deze beperkingen er nu niet zijn
en we hopen dat jullie daarvan profiteren.

Zullen we een oude traditie in ere herstellen?
Namelijk allemaal op dezelfde dag tellen!
Daarvoor is maar een datum geschikt, vrees
ik, namelijk 30 april, valt op een vrije
maandag. Idee?
DOE DAN MEE !!!!                              AZ

Slachtoffers in vroege
voorjaar
Op 12 februari zag Jan van den Burg
(SBB Hollands Duin) in de zeereep van
Berkheide een dode zandhagedis liggen
vlak naast het fietspad. Dezelfde dag
werd ook op het Forteiland (IJmuiden)
een dode zandhagedis aangetroffen in
een zandberm naast een pad waar
ijzeren platen op liggen.
Beide slachtoffers hadden verwon-
dingen die kennelijk tot de dood geleid
hebben.

Het Berkheide dier was een vrouwtje
van vier of vijf jaar oud.
Aan de dikke staart en dikke poten te
zien verkeerde ze in goede voedings-
toestand. Het dier had een grote diepe
wond (15 mm doorsnee) op de
bovenkant waar de rug overgaat in de
staart. De hele zone van de wond zag
er bruin, ruw, korstig uit alsof er een
schimmel woekerde. Dit bleek vuil te
zijn: zand, geronnen bloed, en er was
wildvlees-vorming. Nog zo’n bruine
plek was er op de staart, minder diep.
Ook was er een kneuzing te zien aan
de rechterflank die een inwendige
bloeding had veroorzaakt.
We denken dat de verwonding is
toegebracht vlak vóór de winterslaap,
waarschijnlijk door een vogel. Dat het
dier mogelijk door het warme weer
(één dag eerder was al een zandhagedis
in Berkheide gezien), of misschien

door irritatie van de infecties,
tevoorschijn is gekomen en geen
kracht meer hads om terug te keren.

Het Forteiland dier, ook een vrouwtje
van vier à vijf jaar, wat magertjes, had
een duidelijke kneuzing aan de
buikzijde en botfracturen. Het lijkt
erop alsof het dier bekneld heeft
gezeten tussen ijzeren platen die daar
in het pad liggen op het moment dat
er iets zwaars overheen is gegaan.
Misschien heeft ze zich verplaatst
wegens het warme weer en is
vervolgens op die onveilige plek
terecht gekomen. Misschien
overwintert ze wel onder die platen.
Dat zou dan een erg gevaarlijke
overwinteringsplek zijn. Met name in
het voorjaar, als ze weer naar buiten
komt.

Iedereen die wel eens adders of
ringslangen aangetroffen heeft naast
de uitgang van hun winterverblijf
beseft hoe belangrijk het is voor
slangen en ook voor hagedissen
natuurlijk dat de uitgang en directe
omgeving van hun winterhol een
veilige plek is. De dieren zijn dan nog
traag en moeten elk moment in een
veilige plek kunnen terugkeren.
De eerste ringslang van het jaar was
ook al dood, en gevonden langs de weg
in Loenen aan de Vecht, op 13
februari.

Dood zandhagedis-vrouwtje
van het Forteiland, ware
grote. De borstkas is
geplet (zie pijl)


