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Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Reptielen

DE LENTE IS KOUD IN 2006. OP 9 APRIL
IS HET NOG STEEDS ZOEKEN NAAR DE
EERSTE DAPPERE ZANDHAGEDIS. De zon
schijnt wel maar de wind is hard en koud. In
een beschutte duinkom gebeurt het dan toch.
Een mannetje is vóór de begroeiing gaan zitten.
Hij heeft een lange gave staart en is heel
donkergroen. Over een maand zal die kleur
bijna lichtgevend smaragdgroen zijn. Prachtig!
Het waarnemen en genieten is wederom
begonnen. Iedereen veel plezier en succes
gewenst tijdens de monitoringsronden.

In deze Nieuwsbrief kijken we terug op het
werk van 2005. Resultaten dus. Die zijn  goed,
de trends zetten zich voort, er zijn geen onaangename verrassingen, wèl een positief bericht:
de levendbarende hagedis werd in 2005 vaker gescoord, en dat is voor het tweede jaar op rij.
Hopenlijk is de jarenlange periode van achteruitgang definitief voorbij.
We hadden voor dit nummer zoveel teksten dat de omvang van de Nieuwsbrief wel erg groot
is geworden en nog zijn alle teksten niet geplaatst. Stukken van Maarten Wolf en Edo van
Uchelen over de Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Reptielenen zijn in de kast blijven liggen
en hetzelfde geldt voor stukken over het Meetnet Reptielen van onder anderen Frans van Erve
& Sietske van Maren en Herman Feenstra. Jammer, ze zullen in een van de volgende
nieuwsbrieven geplaatst worden..
Als reactie op het stuk WINTERRUST in de vorige nieuwsbrief kregen we fantastische
fotoos van een winterverblijf van adders en een winterverblijf van jonge hazelwormen. Op de
laatste bladzijde staan ze afgedrukt.

Nog eens over KANNIBALISME In Nieuwsbrief 34 kwam een artikel voor over kannibalisme bij
hazelwormen. Daarin kwam een tekst voor van Ilco van Woersem over de vondst van een dode, grote
hazelworm met een kleine hazelworm in de bek. We hebben daar nu een foto van die hieronder is afgedrukt
met de tekst van Ilco er nog eens bij.

In Zweden, tijdens de verbouwing van een typisch Zweeds houten huisje, een zogenaamde Stuga, trof mijn
schoonvader in de spouw, die daar met houtwol wordt opgevuld, een aantal verdroogde vezeltjes aan en,

tot zijn verbazing,
een grote
verdroogde
hazelworm met een
eveneens
verdroogde – veel
kleinere – andere
hazelworm vrijwel
geheel ingeslikt in
zijn lichaam (foto
Ilco van Woersem).


