
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 31 8

De broeihoop in het Oostvaardersveld is
weer succesvol geweest. Dit seizoen
(2004)  hebben de ringslangen 1481
eieren in de broeihoop gelegd. Zo’n 90 %
lijkt succesvol te zijn uitgekomen. Jaar-
lijks wordt deze grote broeihoop omgespit
om een indruk te krijgen inhoeverre
ringslangen er gebruik van maken. In
2003 zijn er  maar liefst1145 eischalen
opgegraven!

Broedsucces in Flevoland

Op de foto staat Jan Verbraaken bij de broei-
hoop in het Oostvaardersveld waarop de
eischalen linksonder te zien zijn.

Herstel zandhagedis eilegplaatsen bij Heemskerk deel 2
Tekst en foto’s Rob van Westbroek

In Nieuwsbrief 24 van de zomer van 2002 werd verslag gedaan van het pro-
ject dat door mij in samenwerking met Simon Aardenburg, boswachter bij PWN in het duin-
gebied bij Heemskerk werd uitgevoerd.

Voorgeschiedenis
Op 31 mei 2002 werden als experiment
diverse met gras en mos dichtgegroeide
stroken, in grootte variërend van ca. 1 tot 2
m2, weer vrij gemaakt van de begroeiing
en wortels zodat er weer open zandplekken
ontstonden. Enkele hogere struiken en een
aanwezige wilg werden flink terug-
gesnoeid, zodat de zon daar weer de hele
dag kon schijnen. Omdat het aantal gevon-
den zandhagedissen in de omgeving van
de vergraste eileglocaties de laatste jaren
sterk afnam, werd dit experiment gestart.
Als de hagedissen terug zouden keren naar
de nu weer voor eiafzet mogelijk geschikte
hellingen, ondersteunt dit de stelling dat
het verdwijnen van open zand een belang-
rijke reden kan zijn voor het verdwijnen
van de zandhagedis op bepaalde locaties.

Situatie in 2002
31 mei werden de nieuwe open plekken
gemaakt.  Ik verwachtte niet dat de
vrouwtjes de plekken al zouden gebruiken
in 2002.  Toch is dat wel gebeurd. Op 24
september 2002 vond ik een legsel van 5
(niet uitgekomen, afgestorven) eieren op
de hoogst gelegen vrijgemaakte plek op
een helling. Op de grotere plek met de
schep van de foto vond ik twee legsels
met totaal 11 uitgekomen eieren. Op de
oudste en grootste open plek waar de wilg
teruggesnoeid was, werden 48 uitgeko-
men eieren gevonden. Over het hele
monitor traject werden trouwens door mij
nooit eerder zoveel juvenielen geteld.
Maar liefst 76 tijdens een van de beste
telrondes. Vooral voor de grote plek een
heel mooi resultaat.


