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WE MAKEN DE TWEEDE LENTE MEE VAN
2005, het is einde maart. Na de korte maar
heftige vorst- en sneeuwperiode tijdens de eerste
weken van deze maand barstte de lente uit zijn
voegen en alle reptielsoorten kwamen te voor-
schijn! Te beginnen met de levendbarende
hagedis in Waalre, èn muurhagedissen in Maast-
richt, èn adders in Friesland en op de Veluwe,
ook ringslangen, zandhagedissen. Zelfs
hazelwormen en een gladde slang zijn al gesig-
naleerd. Heerlijk! en moeilijk om je bureauwerk
stoïcijns uit te voeren terwijl buiten de zon
schijnt en de eerste ringslangen op de basaltdijk
liggen. Het was ook daardoor dit jaar een hele
klus om deze postverzending in orde te krijgen:
Een dikke nieuwsbrief, telformulieren voor
ongeveer 400 trajecten en daarbij een veld-
kaart. Dat is iets nieuws. Wim Andela kwam
vorig jaar met het idee om een plattegrond van
het traject te combineren met de telformulieren.
We hebben dat uitgewerkt met hulp van het CBS
en onze RAVON-Nijmegen collega’s die de
kaartjes gemaakt hebben en ziedaar, vastgeniet
aan je telformulieren een plattegrond om je
waarnemingen in te tekenen zie blz 12. Rest me
niets meer dan jullie leesplezier toe te wensen en
hele fijne tochten in het veld! AZ

LEVENDBARENDE HAGEDIS
We kregen enthousiaste reacties op de vorige
nieuwsbrief vanwege de verhalen over de levend-
barende hagedis. Niet vreemd, het merendeel van
de trajectlopers heeft immers met deze soort te
maken. In deze nieuwsbrief enkele reacties met
weer nieuwe gegevens over uiterlijk en biotoop-
voorkeur van deze hagedis. Zie de duidelijke
beschrijving en fotoos van Alex Kloor (blz 10 &
11); het onderzoek van Bastiaan Walpot en Maryan
Verver (op blz 16); Arnold van Rijsewijk heeft
zelfs een boek gemaakt over de avonturen van een
levendbarende hagedis (blz 19)!

Domin Dalessi stuurde deze foto met bijgaande
tekst: Ik ontving deze foto gisteren (5 maart 2005).
Blijkbaar was er verwarring over de soort. Als ik
naar de tekening kijk van deze hagedis zie je
inderdaad “zandhagedis-trekjes”. Gelet op de
uiterlijke verschijning echter (kop  slank evenals
lichaam etc. etc.) dan is dit mijns inziens overdui-
delijk een  levendbarende hagedis. Maar ik kan me
de verwarring voorstellen die dit  beestje teweeg
bracht.

Inderdaad, een fraai getekende levendbarende
hagedis.

Levendbarende hagedis
Groei van het Meetnet
2004 Goed reprielenjaar
Trends en aantallen HAGEDISSEN
Trends en aantallen SLANGEN
De Muurhagedis
Uitleg veldkaart
Klapekster bezoekt Manderheide
Ringslangen
Vegetatievoorkeur van reptielen
Boekje Arnold van Rijsewijk
De Inhaalslag
Met DANK aan de WAARNEMERS
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