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DROOG IS HET OP MIJN RINGSLANGTRAJECT

en droog is het in de duinen. Op weg naar
mijn hagedissen stek aan het Vogelmeer kruis
ik een zandwoestijn. Vele hectares vergrast
duin zijn in kaal zand omgetoverd. Tot mijn
opluchting is een stukje van het
‘nachtegalenbos’ overeind gebleven. Het is
nog te vroeg om te horen of de nachtegalen
hun gereduceerde verblijfplaats weer willen
bezetten. In de woestijn zijn ook watertjes
gemaakt: kraakhelder ondiep water waar nog
geen kruid of dier te vinden is. Een meer dat
drie jaar geleden al tot stand kwam is wèl al
bezet door Bufo bufo, de gewone pad. Hier is
echt goed te zien hoe droog het is. Het meer
is namelijk half drooggevallen en opgesplitst
in zeven delen, wat vorig jaar pas aan het eind
van de zomer gebeurde. Overal is het water
ondiep, in enkele, de grootste delen, lopen
mannetjes padden en uit gepaarde koppels
komen eislierten. Lange pasgelegde snoeren
fonkelen in de zon. Het knorren van de
mannetjes heeft iets tevredens in mijn oren.
Het plaatje is ook mooi: de padden zijn
schitterend van kleur in de zon en heel goed
zichtbaar in het ondiepe, onbegroeide en
blinkendheldere water. Ook niet zonder
gevaar. Langs de randen van de waterplassen
liggen talloze lijken van zowel mannetjes als
vrouwtjespadden, aangepikt en meer of
minder leeggegeten. De boosdoeners hebben
in het vochtige zand hun pootafdrukken
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achtergelaten en bevinden zich in de struiken
rondom het meer. Kraaien en spreeuwen.
Geen zandhagedis te bespeuren op mijn
traject. Het is erg droog. Zou dat van invloed
kunnen zijn op het verschijnen van de
zandhagedissen? Ik zie nauwelijks
voorjaarsviooltjes en al helemaal geen
winterpostelein. Op de terugweg, langs het
paardenpad zie ik normaliter vroege
hagedissen. Oh jee, ook hier ingrepen. Dit
deel van het traject is gesneuveld. Opgeofferd
aan ‘verbetering infrastructuur toeristische
voorzieningen’ of zoiets dergelijks,
AZ

Uit het veld
Boomfeest met hazelwormpjes
Harm Hofman speelde ons een
zeer aardige én zeldzame
waarneming door. Woensdag
26 maart, boomfeestdag, was
Harm met enkele kinderen op
de hei bij Wolfheze bezig met
het uitgraven van dennen.
Tijdens dit uitgraven kwamen
er twee jonge hazelwormpjes
naar boven!
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