


Annie Zuíderwük 

,18g 885-. 
- = : ~  

&-na 
na - Q 4 5 

§ .  .l:2_l1._ 

\"-~ 

Zandhagedis 
*. klimt uit put 

Foto: SAXIFRAGA/Kees Marghissen 

In Noord-Holland leven Zandhagedissen bijna overal in het open duin. In het 
Gooi kennen we maar een gebied, de Limitische Heide waar de soort nog met 
een flink aantal aanwezig is. Zandhagedissen komen voor op zandgrond waar ze 
de warme en droge plaatsen opzoeken. Het terrein mag niet te vlak zijn. 
Hellingen of greppels en steilrandjes zorgen voor variatie zodat de hagedissen 
kunnen kiezen tussen hoog en laag, droog of vochtig, meer of minder zon. 

Zand is essentieel om op te zonnen 
en om in te graven naar een over- 
winteringsplek of om eieren te leg- 
gen. Daarnaast is vegetatie onont- 
beerlijk voor dekking en beschut- 
ting en voor het vinden van voed- 
sel, zoals spinnen, vliegende en 
kruipende insecten en wormen en 
ook water, dat in de vorm van 
regendruppels of dauw aan planten 
blijft hangen. Maar er is altijd ook 
open grond nodig waar het zonlicht 
van alle kanten bij kan komen. De 
combinatie van open zand en lage 
struiken (Duindoorn, Dauwbraam. 
Vlier, Struikhei) met een warrige 
begroeiing van grassen daartussen 
en hier en daar een grotere struik 
of boom is kenmerkend. ln de zee- 
reep kan open zand met mooi vol- 
groeide helmpollen en hier en daar 
een Vlierstruik of Dauwbraam heel 
goed voldoen. 

Gevaren van versnippering 
In de jaren tachtig werd duidelijk 
hoezeer het leefgebied in de duinen 
in stukken uiteengevallen en ver- 
snipperd is door de uitbreiding van 
wegen. bebouwing en vakantie- 
voorzieningen. Alleen al in de 
duinstreek van Noord-Holland, 

vanaf Den Helder tot en met de 
Amsterdamse Waterleidingduinen 
tellen we minstens tien populaties 
Zandhagedissen die van elkaar 
gescheiden zijn door barrières 
(Overleg Duinhagedis, 1999). Dat 
is gevaarlijk: de kans dat kleine 
populaties uitsterven is namelijk 
groter dan bij grote populaties. 
Gelukkig bestaan er nog altijd 
grote populaties in het duin van 
duizenden dieren. Dat is bijvoor- 
beeld het geval in Zuid-Kennemer- 
land en in de Amsterdamse Water- 
leidingduinen. Ook in delen van de 
Kennemerduinen vinden we nog 
heel goede gebieden. 

Vooruitgang door het 
broeikaseffect? 
Uit de resultaten van het monito- 
ringonderzoek, dat nu al sinds 199 l 
loopt, durven we te constateren dat 
de Zandhagedis bijna overal waar 
we haar volgen, vooruitgaan vooral 
in c. 
het probleem van de versnippering 
niet is opgelost, zijn we natuurlijk 
erg blij met de toename in de 
afzonderlijke gebieden. 
We denken dat de vooruitgang van 
de Zandhagedis veel, misschien 

de grotere duineebieden. Hoewel 

alles, te maken heeft met de hogere 
temperaturen van de laatste tien, 
twaalf jaar. 

Zandhagedissen zen 
zonaanbidders. 
De Zandhaaedis is een warmtemin- 
nend dier. haar optimale tempera- 
tuur ligt boven de 3()oC. Zoals alle 
reptielen is de Zandhagedis 

Deze hagedis-man was een terras 
opgelopen van een woning in Zandvoort 
aan de rand van de duinen. Het was mei, 
mannetjes zen dan op hun groenst. Foto: 
Annie Zuiden/vük. 
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De grafieken laten zien hoe het gaat met de Zandhagedis vanaf 1994 
(Gegevens RAvON-Werkgroep Monitoring). De trends zijn berekend aan 
de hand van de gegevens van 161 trajecten waar Zandhagedissen wor- 
den geteld in Nederland. De linker grafiek geeft die landelijke situatie 
weer. Sinds 1994 worden ongeveer twee keer zovee|!1.Ã- „ 

ln de rechtergrafiek wordt onderscheid gemaakt tussen . .. Ã 

in de duinen en in het binnenland. Zowel in de duinenly „ " 

rand zijn de aantallen gegroeid. ln de duinen is de toename het grootst, 
hoewel daar in 2001 ook een terugval was te zien. 

Een vrouwe Zandhagedis graaft zich 
het zand in om eieren te gaan leggen. In 
de made cirkel is het vrouwtje te zien. 
De kop en een deel van de romp zen 
onder het zand verdwenen. Vrouwtjes 
doen dat tussen half juni en begin juli. 
Foto: Gert-Jan ll/larïens 

koudbloedig, dus de warmte moet 
van buiten komen, van de zon. 
Elke dag opnieuw zullen 
Zandhagedissen eerst moeten 
opwarmen tot bij voorkeur boven 
de 30oC voor ze andere activiteiten 
kunnen ondernemen. Die tempera- 
tuur bereiken ze door op een 
warme ondergrond in de zon te 
gaan zitten. Zand en dode bladeren 
warmen snel op. Zo zie je ze vroeg 
in het voorjaar wel tussen de nog 
kale struiken op een droog eiken- 
blad liggen. breeduit. en schuin 
naar de zon om zoveel mogelijk 
warmte op te vangen. Meestal zon- 
nen ze op een zand plek vlak vóór 
een struik of helm pol die ze op dat 
moment bewonen. Als het een tijd- 
je bewolkt is geweest, koud of 
regenachtig, is de drang om op te 

Dit ze)'n lege eitjes in het zand, uitgegra- 
ven tot op de plek, waar een vrouwtje 
gelegd had. Alle zeven eitjes zen leeg, de 
jongen zijN eruit gekomen. 
Foto Annie Zuiderwflk 

warmen heel groot geworden. Ik 
stond eens op een duintop toen de 
zon doorbrak na drie daten slecht 
weer. Ongeveer drie kwartier later 
stak een mannetje zijn kop uit de 
helm in de richting van de zon en 
kwam half verscholen uit het 
gewas een zandpad op. dat tussen 
de helmbearoeiinfl naar beneden 
liep. Vijf meter verderop verscheen 
een tweede mannetje. met feleroe- 
ne kop. precies in tiuelfde hou- 
ding, en vervolgens nog een en nog 
een. Na circa vijf minuten kwamen 
ook de vrouwtjes voor de dag. 
sommi.9.e vanuit dezelfde helmpol- 

len als de mannetjes die hen waren 
voorgegaan. en gingen vlak naast 
het mannetje zitten. Ineens waren 
er overal Zandhaaedissen te zien. 
Het was alsof ik droomde ' 

dan relatief vroeg. gepaard. soms 

De activiteit van de Zandhagedis- 
sen hangt helemaal af van de zon- 
newarmte. Is het voorjaar warm en 
zonnig. dan komen de hagedissen 
al in maart tevoorschijn. Er wordt 

c: al 
in eind april, zodat de eitjes al 
vroeg worden ingegraven. Vanaf de 
dag dat de eitjes gelegd zijn, 
bepaalt de temperatuur van het 
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› Goed habitat voor de Zandhagedis in 
de duinen. De hagedissen laten zich 
vooral zien in de randzone, met aan de 
ene kant helm, struiken met grassen, aan 
de andere kant open zand. Het is 
belangrijk dat er veel aNn/isseling is van 
zand en vegetatie, dus veel randzones. 
Foto: Annie Zuiderwi/l<. 
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omringende zand hoe lang het 
duurt eer de eitjes uitkomen. Zes 
weken is normaal, maar als de 
zomer koud is kan het wel acht 
weken duren. 
Een vrouwtje legt ongeveer zes eie- 
ren. Jonge, kleine vrouwtjes leggen 
er vier. heel grote vrouwtjes kun- 
nen tien tot twaalf eitjes leggen. 
Een vrouwtje heeft één legsel per 
jaar. In de literatuur wordt wel over 
meer legsels per jaar gesproken. 
maar wij hebben geen gegevens dat 
dat in ons land ook gebeurt. Wel 
zijn er vrouwtjes bekend die zes 
jaar achtereen een legsel hadden 
(Barrett. 1999). Zoen vrouwtje is 
dan al in haar negende levensjaar. 
Voor een Zandhagedis is dat oud. 
Een vrouwtje Zandhagedis graaft 
haar eieren in op een open zandige 
plek van twee meter of meer, waar 
de hele dag de zon bij kan. Zo kan 
de temperatuur van het zand. ook 
op de diepte waar de eieren liggen 
(tussen de 5 en 10 e n  diep) warm 
genoeg worden om de eieren uit te 
broeien. Meestal ligt zo9n plek op 
een zuidhelling. hij moet boven- 
dien horizontaal liggen en dichtbij 
vegetatie staan. waarin het vrouw- 
tje kan vluchten. Het ei-leggen 

dag. et vrouwtje graaft zich dan 

eerste jonge hagedissen al 

begint altijd aan het eind van de 
H J e: 

in de grond en het kan tot de vol- 
Qende dag duren voordat ze weer 
boven komt. Ze sluit die activiteit 
af door wat zand over de plek te 
schrapen. 
Als de jonkies vroeg uit het ei 
komen. dus eind juli. hebben ze 
ruimschoots de tijd om vetreserves 
aan te leggen vóór de winterrust. 
Sinds 1991 werden de eerste jonge 
Zandhagedissen in de duinen 
gezien tussen 25 juli en l() 
augustus. Ook in 2()()2 waren de 

in juli 
boven de grond. Alleen in 1996 en 
2()()0 werden relatief weinig jonge 
dieren gezien en in 1996 waren ze 
ook tamelijk laat. Over de gehele 
jaarreeks genomen zijn de jongen 
sinds 1990 vroeg geboren. 
We denken dat de afgelopen warme 
zomers ertoe hebben bijgedragen. 
dat grotere aantallen jongen levend 
en weldoorvoed de eerste winter 
ingaan en doorkomen, met andere 
woorden: we veronderstellen dat 
het broedsucces van de 
Zandhagedis in Nederland is toege- 
nomen als gevolg van de warme 
zomers. 
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