
16 nieuwsbrief  RAVON | NR 51 | OKTOBER 2022

Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfibieën | Meetprogramma's Zoetwatervissen | Reptielen | Amfibieën

Karin Meijer en Carlijn Laurijssens zagen in de eerste helft 
van maart 2022 regelmatig een boomkikker in een koude 
kas in het buitengebied van Neede (Gelderland). Neede en 
omgeving herbergt een kernpopulatie van de boomkikker in 
de Achterhoek. 

Dit diertje heeft zeer waarschijnlijk de 
winter in de kas doorgebracht. Elke 
ochtend kroop de kikker uit zijn holletje 
en kroop op de groente om daar van het 
zonnetje te genieten. Zijn soortgenoten 
in de buitenlucht waren nog in diepe 
rust. De kas bood een wat warmer 
microklimaat waar dit individu goed 
gebruik van heeft gemaakt. Naarmate 
de maand vorderde heeft het dier de kas 
op eigenkracht weer ingewisseld voor de 
frisse buitenlucht. 

Zandhagedis geflest

Boomkikker in de kas

Eindelijk bevrijd. (Foto: Angela de Wild)
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Op 28 april van dit jaar waren we reptielen aan het monitoren 
op het traject Heidestein dat vlakbij ons huis ligt. Het is een 
landschappelijk mooi gebied op de Utrechtse Heuvelrug met 
heide, bos en stuifzand, dat rijk is aan bijzondere soorten, 
waaronder de zandhagedis. Het natuurgebied heeft echter 
ook een grote aantrekkingskracht op recreanten. De meeste 
mensen houden zich natuurlijk aan de regels die nodig zijn 
om zo’n kwetsbaar gebied te beschermen. Maar regelmatig 
treedt er te veel verstoring op door recreanten die dat niet 
doen. Op de eerder genoemde datum stuitten we op een 
bijzonder negatief gevolg van de  recreatie op: Angela vond 
een bierflesje dat in de bodem was gestoken. Dat is op zich 
niets bijzonders. Maar toen we dit zwerfvuil wilden meenemen, 
brak de fles doormidden. Toen kwamen we er achter dat er 

drie zandhagedissen vast zaten in de fles. Waarschijnlijk zagen 
deze dieren het flesje aan voor een holletje om in te schuilen, 
maar konden ze niet meer naar buiten komen door de gladde 
wanden. Helaas was één exemplaar al overleden, de overige 
twee hagedissen waren nog in leven maar leken verzwakt en 
afgekoeld. De levende dieren hebben we op een zonnige plek 
in de dekking van een heidestruik geplaatst. Na enige tijd 
konden de dieren zich beter bewegen en na een kwartiertje 
waren ze gelukkig weer actief en vervolgden ze hun weg. De 
les is dat flesjes een potentieel gevaar vormen voor hagedissen. 
Check ze op hagedissen wanneer je ze tegenkomt en neem ze 
mee uit het terrein.
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