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Opmars duinhagedissen
Vorig jaar was een recordjaar voor de
zandhagedis in de duinen. Daardoor
werden ook op landelijke schaal veel
hagedissen gezien. Niet alleen werden
er meer hagedissen gezien dan ooit,
ook het aandeel jonge hagedisjes was
erg hoog. Van de 4319 waargenomen
zandhagedissen in 2002 bestond meer
dan 16 procent (712) uit juveniele
dieren. In alle voorgaande jaren was
dit steeds ongeveer tien procent.
Behalve in de warme en zonovergoten
zomer van 1997, toen dertien procent
van de waarnemingen uit juvenielen
bestond. 1997 Was dan ook een
extreem goed voortplantingsjaar. Het
mooie is dat dit in de indexen nog
steeds terug te vinden is. In 1998
schiet de index van de (sub)adulten
namelijk de lucht in (zie Nieuwsbrief
26).
We verwachten dus dat ook dit jaar
weer een heel goed jaar wordt voor de
zandhagedis. Want al die juvenielen
van vorig jaar kruipen nu rond als
subadultjes.

Nu al horen we van veel waarnemers
uit de duinen dat zij relatief veel
dieren zien, waaronder heel veel jonge
dieren die in 2002 geboren zijn. Zo
zag Rob van Westbroek op zijn traject
bij IJmuiden al op 27 maart drie
volwassen dieren en tien jonkies van
vorig jaar. Ruud Luntz had een
monsterscore op een traject in Duin en
Kruidberg. In 20 minuten tijd zag hij
56 zandhagedissen, waarvan 23
subadulte beestjes. Een zeer geslaagd
veldbezoek mag je wel zeggen. Zelf
hadden we dankzij de jonge dieren
van vorig jaar ook weer eens een
goede score op het Forteiland bij
IJmuiden. Want hoewel het daar
momenteel niet zo goed gaat met de
hagedissen hadden we op 8 mei toch
nog zestien dieren, waaronder tien
jonkies van vorig jaar.......

Vaak worden er dus zelfs meer jonge
dieren gezien dan volwassenen. En dat
wil toch heel wat zeggen, want de
kleintjes zijn veel lastiger te vinden.

Mannetje zandhagedis met regenererende staart en drie teken bij zijn rechtervoorpoot. Rob van
Westbroek fotografeerde deze hagedis in de duinen van Sparreberg (Duin & Kruidberg). “Erg veel
teken in dat bosgebied daar. Net als vorig jaar levert alleen de wandeling naar de duintop over het
bospad al diverse kleine teken op. Vier of zes teken lopen dan al over je kleding. Tijdens
monitoring loop ik constant teken van mijn broek te vegen. Hele kleine. Alle hagedissen hebben
er ook veel, dat is te verwachten.”
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