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HAGEDISSENHOLLETJES OP DE PAPENBERG

tekst en fotoos Marga Born

Dit voorjaar begon ik aan een nieuw

traject voor de Zandhagedis. Dit traject ligt

in een duingebied bovenaan de Papenberg,

een zandhelling aan de rand van het Noord

Hollands duinreservaat bij Castricum. Het

is een veelbelovend hagedissen gebied met

vele zuidhellingen, een gevarieerde

begroeiing, met mooie randjes.

Bij de eerste telronde op 25 april 2006 viel

me op dat er hier en daar wat zwart

geblakerde stukken in de vegetatie zaten.

Navraag bij een boswachter leverde de

informatie op dat dit geen nieuwe

beheersmaatregel was. De hellingen waren

slachtoffer geworden van kleine brandjes

vermoedelijk aangestoken door jongeren

na een avondje stappen in het nabijgelegen

dorp.

Voor mij was het zo erg leuk hagedissen

tellen die eerste telronde: de strooisellaag

was plaatselijk volledig verbrand en onder

de kale braamstruikjes ontwaarde ik in alle

“gebrande” zuidhellingen holletjes met

een doorsnede van ca. 2 cm. In en rond

een groot aantal van die holletjes zaten in

allerlei posities zandhagedissen. Als ik aan

kwam sluipen, trof ik ze er naast. Bij te

dichte benadering of te veel beweging

doken ze er direct in. Vaak was dan alleen

nog het staartpuntje zichtbaar. Toen ik dit

doorkreeg heb ik op veilige afstand met

een verrekijker nog meer holletjes

gecontroleerd en ja wel hoor, nog een

aantal hagedissen met kopje of neuspunt

of staartpunt net uit het holletje stekend.

Vandaar ook die hoge score van 27

adulten aan het begin van het seizoen. In

voorgaande jaren werd dit traject door

anderen gelopen en lag de hoogste score

voor dit traject rond 10. Ik realiseerde me

dat zodra de braam er weer overheen staat

je dit soort zaken allemaal mist natuurlijk,

in ieder geval had ik zeker 14 beesten

gemist die eerste ronde.

De snelheid waarmee de afgebrande

stukken weer met braam en strooisel

bedekt werden, is achteraf meegevallen.

Het observeren ging echter toch een stuk

minder.

De beheerder PWN heeft op dit moment

de doorgang vanaf de Papenberghelling

naar het duin met stekelige stuiken

gebarricadeerd om de brandstichters te

weren. Ik hoop echter stiekem dat ze voor

het nieuwe telseizoen toch nog een

avondje actief zullen zijn…

De begeleidende foto’s zijn niet tijdens de

eerste telronde gemaakt maar op 7 mei en

laten zien dat de braam alweer gaat

uitlopen.


