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de Hoge Veluwe
Hier zag Geoske Sanders vroege
gravende vrouwtjes: eind mei en begin
juni.
In de duinen was het wat later: Conn
Barrett liet weten dat op zijn traject
(bij Wassenaar) de vrouwtjes vroeger
waren dan in andere jaren. Dat wil
zeggen tussen 10 en 20 juni, maar op
1 juli trof hij nog een zwanger
vrouwtje aan. Variatie in vroegere en
latere legsels is er natuurlijk altijd.

jonkies laat
Hoewel de ei-afzet vroeg was hebben
we nu, half augustus, slechts enkele
meldingen van juveniele zand-
hagedisjes. Harm Hofman zag er een
op 11 augustus. Juveniele
levendbarende hagedissen werden half
juli waargenomen door Wim de Wild.
Juveniele muurhagedissen werden op
27 juli gezien, wat erg laat is voor
muurhagedis. De eerste juveniele
hazelworm werd eveneens door Harm
Hofman gezien: op 18 augustus.

Perfecte timing
heide Ugchelen in de regen
Het komt voor dat het weer absoluut
ongeschikt is om het veld in te gaan
en dan opeens kantelt en juist heel
goed wordt. Vrijdag 25 juni was zo’n
dag. Op het programma stond
trajectenbezoek op de Veluwe en bij
vertrek in Amsterdam regende het
pijpestelen. De ochtend brachten we in
Ugchelen door om daar met Jochem
Oostendorp en in de regen een nieuw
traject uit te zetten. Toch nog een
waarneming: aan de oever van een
heideven een ringslangvel. –

spoorberm Ede in de zon
’s Middags bezochten we met Anne
van Wely haar spoortraject bij Ede,
een traject waar veel zandhagedissen

voorkomen en, hoewel zelden, ook wel
hazelworm en gladde slang.
Op het moment dat we de auto
uitstapten hield het op met regenen.
Even later brak de zon door. De eerste
15 minuten zagen we nog geen
hagedissen. Opeens een vrouwtje,
midden op een heipol. Nat was ze en
koud, je kon haar zo oppakken. Toen
was het hek van de dam. Links en
rechts zagen we hagedissen, soms
meer tegelijk. Na enkele dagen regen
zaten de hagedissen kennelijk heel erg
op een zonnebad te wachten! Erg leuk
om zo’n moment mee te maken. Zo’n
situatie levert dan wel gelijk een
monsterscore op, drie keer zo veel als
gewoonlijk. Op terugweg mochten we
ook nog een zwanger vrouwtje gladde
slang ontmoeten! Een mooi bezoek.
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