
oude Drentse oerstroomdalen voor de na
tuurwetenschap en het landschapsschoon. 
Het is daarom van het grootste belang dat 
bij de op handen zijnde normalisatie ook 
met deze belangen terdege rekening wordt 
gehouden. 
In een volgend artikel zal nader worden 
ingegaan op de flora en vegetatie van de 
groenlanden in de Drentse beekdalen. 

tjes van landschapsschoon, terwijl ze 
als refugia voor bosplanten van groot 
belang zijn. 

e. Beekdalen die over betrekkelijke grote 
lengte worden begrensd door heide
velden of natuurlijke bosresten. 

f. Beekdalen die van betekenis zijn als 
broedplaats voor weidevogels. 

Uit dit alles blijkt de grote waarde van de 
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DE Z A N D H A G E D I S , Uceru, aVi,s L 

C. F. V A N DE BUND. 

De Zand- of Duinhagedis, in het duinge
bied en de zandstreken van het midden van 
ons land de meest voorkomende hagedis
soort, is op het eerste gezicht van de Kleine 
hagedis en de Muurhagedis te onderschei
den aan haar stevige, gedrongen lichaams
bouw en haar dikke, stompe kop. De kleur 
is grijsbruin tot bruin met drie overlangse 
rijen van donkerbruine tot bijna zwarte 
vlekken, waarvan de meeste een witte stip 
bevatten. De mannetjes hebben in de paar
tijd groene tot geelgroene zijden. In de 
loop van de zomer verkleurt het groen via 
bruin- of grijsgroen tot bronskleurig bruin. 
Sommige mannetjes verkleuren echter 
maar zeer weinig en behouden hun groene 
flanken tot in het najaar. 
Variaties in kleur en tekening komen zeer 

veel voor. Een algemene afwijking is bij de 
mannetjes het ontbreken van de twee zijde
lingse vlekkenrijen, zodat alleen bovenop 
de rug een lengteband loopt; de zijden zijn 
dan geheel met kleine donkere vlekjes ge
tekend. Ook ziet men het zwarte pigment 
vaak verdwijnen. De zwartbruine vlekken 
worden dan bruin tot soms fraai roodbruin. 
Het pigmentverlies kan zelfs zover gaan, 
dat alleen de grondkleur van de rug over
blijft, zodat de dieren geheel egaal zand
kleurig zijn ; de mannetjes van deze varia
tie hebben effen groene zijden. In de om
geving van Wageningen en Rhenen heb 
ik deze vorm dikwijls gevonden. Ook kan 
het zwarte pigment zich uitbreiden, vooral 
bij de mannetjes. Hierdoor kunnen de 
zwarte vlekken groter worden en tevens 
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samenvloeien. Een enkele maal worden 
zelfs geheel effen zwarte exemplaren aan
getroffen. Zelf heb ik eens in 1937 een 
geheel zwart éénjarig mannetje in Drie
bergen waargenomen. 
De Zandhagedis komt in ons land voor in 
de duinen (is o.a. ook bekend van Schou
wen, Voorne, Rozenburg, Vlieland, Ter
schelling en Schiermonnikoog), het Gooi, 
de Utrechtse heuvels, de Veluwe, enkele 
zandstreken in Overijssel, het Rijk van 
Nijmegen, plaatselijk in Noordbrabant en 
Noord-Limburg en in Zuid-Limburg op de 
Brunsumerheide. Ze zoekt bij voorkeur 
warme droge en zonnige plaatsen in zan-
dige terreinen op. Het meest vindt men 
haar langs bosranden op het zuiden ge
legen, op heidevelden in de onmiddellijke 
nabijheid van vliegdennen of bremstruiken, 
op de zuidkant van spoorweghellingen, 
zuidhellingen van met lage struiken en gras 
begroeide heuvels en in de duinen op plaat
sen, waar voldoende begroeiing is, die be
schutting en dekking biedt. Op de open 
heide ziet men de Zandhagedis weinig, 
daar hier de dekking en beschutting te ge
ring en het biotoop wellicht te arm aan 
insecten is. 
De activiteit van de Zandhagedis hangt 
volkomen af van de zonnewarmte. In de 
zomer komt zij, zodra de zon de aarde ver
warmt, te voorschijn. Om zoveel mogelijk 
van de zonbestraling te profiteren, zoekt 
het dier een kaal plekje zand, een grote 
platte steen, een boomstronk of iets derge
lijks op. vlijt zich daar op neer en maakt 
zich, door de ribben te spreiden, zo breed 
en plat mogelijk (fig. 1); op vlakke grond 
gaat het tevens schuin liggen. Stijgt de 
luchttemperatuur boven ± 23° C, dan 
wordt de bodem sterk verhit. Doordat de 
luchtlaag vlak boven het bodemoppervlak 
dan eveneens zeer sterk verwarmd wordt, 
vaak tot twee a driemaal de luchttempera

tuur, wordt het voor de Zandhagedis spoe
dig te heet (de optimum temperatuur 
schijnt ± 39° C te zijn) en het dier kruipt 
weg in de schaduw of verdwijnt in zijn hol. 
Gedurende de warmteperioden in de zomer 
kan men de Zandhagedis alleen 's morgens 
vroeg tot ongeveer 8.30 uur talrijk waar
nemen, daarna verdwijnen de meeste exem
plaren in de grond, terwijl er tegen de 
avond weer enige toename van activiteit 
tot zonsondergang valt te bespeuren. Zo
dra de Zandhagedis 's morgens door de 
zonbestraling geheel verwarmd is, gaat zij 
op jacht. Zij zoekt daartoe het grootste 
deel van haar woongebied af. De grootte 
van dit woongebied hangt sterk af van de 
plaatselijke omstandigheden ; van verschil
lende exemplaren, die ik heb nagegaan, 
was het jachtterrein niet groter dan 100 m-. 
Om voedsel te kunnen bemachtigen wor
den elke graspol en elke hoop plantenafval 
en de dorre bladeren afgezocht. Zeer sterk 
reageert de Zandhagedis op lichte bewe
gingen tussen planten of dorre bladeren. 
Vliegende insecten, die ergens midden tus
sen de lage planten neerdalen en uit het 
gezicht geraken, worden door de jagende 
hagedis actief opgezocht op de plaats 
waar deze ze zag of hoorde neervallen. 
Ook volkomen stilzittende prooien worden 
direct als zodanig herkend, vooral als ze 
behoren tot soorten, die de hagedis reeds 
eerder heeft gegeten. Verschillende malen 
heb ik waargenomen, hoe hagedissen on
beweeglijk stilzittende sprinkhanen op 
korte afstand, rb 5 cm, direct herkenden en 
onmiddellijk grepen. Dat ze werkelijk on
beweeglijke prooien grijpen, wordt bewe
zen door de hagedis dode prooien aan te 
bieden, die dan onmiddellijk worden aan
genomen. Is het dier niet zeker van de 
eigenschappen van het stilzittende prooi
dier, dan wordt dit even met de tong be
tast voordat het opgepakt wordt. Dit jacht-
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gedrag is geheel in tegenstelling tot dat 
van al onze amphibieën, die hun actie sta
ken, zodra de prooi uit het gezicht ver
dwenen is of niet meer beweegt. 
Heeft een hagedis een insect waargeno
men, dan sluipt zij er voorzichtig op af om 
dan, als zij op korte afstand is genaderd, 
snel toe te schieten. Vlak voor het toe
schieten ziet men de hagedis met de staart 
schoksgewijze korte kronkelende bewegin
gen maken, die doen denken aan het 
zwaaien van de staartpunt van loerende 
katten. Heeft de hagedis haar prooi te pak
ken, dan wordt deze tegen de grond ge
drukt en stukgeknauwd. Grotere insecten, 
zoals sabelsprinkhanen en diklijvige nacht
vlinders, schudt zij heftig heen en weer. 
Vooral het borststuk en de kop kraakt zij 
kapot door er tevens op te kauwen. Is het 
insect gedood of verdoofd, dan trekt zij er 
de vleugels en poten af door deze vlak bij 
de basis beet te pakken en de prooi heftig 
heen en weer te schudden (fig. 2) . Dan 
wordt de prooi nog verder stuk geknauwd 
en tenslotte verzwolgen. Kleine prooien 
worden zonder meer na enkele kauwbe
wegingen geheel doorgeslikt. 
In het vroege voorjaar vormen spinnen een 
belangrijk bestanddeel van het menu van 
de Zandhagedis, terwijl ook rupsen veel 
worden gegeten, vooral als het voorjaar 
meer gevorderd is. Na half Juni, wanneer 
de sprinkhaanlarven groter worden en er 
zelfs enkele volwassen sprinkhanen te vin
den zijn, worden sprinkhanen het meest 
gegeten. Behalve uit spinnen, rupsen en 
sprinkhanen bestaat het voedsel van de 
Zandhagedis o.a. uit nachtvlinders, kre
kels, keverlarven, bastaardrupsen en 
regenwormen. Insecten, die zeer hard ge
pantserd of scherp en kwalijk van smaak 
zijn, bv. loopkevers, mestkevers, kortschild-
kevers, lievenheersbeestjes, de meeste 
wantsensoorten en mieren, behoren niet tot 

Fig. 1. Zonnende hagedis. 

Fig. 2. Plukken van de buit. 

Fig. 4. Paring. 



het menu. Ook stekende insecten, zoals 
bijen, hommels en wespen worden door de 
Zandhagedis niet gegeten. Merkwaardig 
is het te zien hoe hagedissen in gevangen
schap bang zijn voor stekende insecten, 
ook voor de niet stekende mannetjes, zoals 
de darren van de Honingbij ; het schijnt 
dat het sterke gezoem van deze insecten 
hun angst inboezemt. Slechts na lange aar
zeling, meestal als zij erg hongerig zijn, 
grijpen zij in het terrarium losgelaten dar
ren. Hebben zij echter éénmaal een dar 
verorberd dan worden deze insecten door 
de grotere hagedissen met graagte gegeten. 
Ook voor verschillende zweefvliegsoorten, 
vooral voor de Blinde bij, Eristalis tenax L., 
heeft de Zandhagedis dezelfde angst, die 
door nadere kennismaking overwonnen 
kan worden. Pas geboren hagedisjes voe
den zich vooral met kleine vliegjes, spin-
netjes, kleine rupsjes en motjes. Na 10 tot 
12 maanden zijn zij reeds in staat volwas
sen veldsprinkhanen (Chorthippus sp.) te 
bemachtigen. 
Hagedissen houden zich 's nachts en over
dag bij koud zonloos weer in hun schuil
plaatsen op. Deze schuilplaatsen zijn hol
letjes in de grond. In de regel maken zij 
gebruik van reeds bestaande holen, gegra
ven door muizen, mollen, c.d.. doch onder 
bepaalde omstandigheden graven zij hun 
holen zelf. Vele Zandhagedissen houden 
zich weken tot wel enige maanden lang of 
soms ook wel het gehele seizoen, dat zij 
actief zijn, op een terreintje van 100 tot 
200 m2 oppervlakte op, waar zij steeds de
zelfde schuilplaats gebruiken. Vaak wordt 
een gunstig gelegen schuilplaats door ver
schillende exemplaren benut, dat zijn 
meestal één of meer volwassen wijfjes met 
een volwassen mannetje of enkele nog on
volwassen exemplaren. Dikwijls echter 
zwerven er exemplaren schijnbaar zonder 
regelmaat rond zonder zich voor lange tijd 

ergens te vestigen. 
De paartijd begint gewoonlijk eind April 
of begin Mei en duurt tot omstreeks half 
Juni. Reeds zeer spoedig na de winterslaap 
beginnen de mannetjes intensiever groene 
flanken te krijgen, doch eerst na de ver
velling, drie tot vier weken later, zijn ze 
volledig op kleur. Zij verlaten hun woon
gebied en beginnen actief naar een wijfje 
te zoeken. Gedurende de paartijd kan men 
soms mannetjes van de Zandhagedis aan
treffen op plaatsen, waar men normaal zel
den een exemplaar zal vinden. Komt een 
rondzwervend mannetje in het woongebied 
van een wijfje, dan neemt hij dat vrij spoe
dig waar aan de reuksporen van het wijfje. 
Heeft het mannetje een reukspoor gevon
den, dan reageert hij hierop onmiddellijk. 
Met korte rukjes lopend volgt hij het spoor, 
terwijl hij met zijn tong de grond zeer in
tensief betast. Zodra hij het wijfje ziet, 
neemt hij de imponeerhouding aan : hij 
richt zich hoog op de poten op, kromt zijn 
rug. zoals een nijdige kat dat pleegt te 
doen, terwijl het lichaam zijdelings afge
plat wordt ; de kop buigt hij schuin om
laag. waarbij hij zijn keelzak opzet (fig. 3). 
Het effect van deze handeling is. dat de 
fraai groen gekleurde zijden sterk vergroot 
schijnen en daardoor extra in het oog val
len. Het imponeren van hagedissen heeft 
primair een intimiderende functie. Andere 
mannetjes gaan op de vlucht, of imponeren 
eveneens, waarna een gevecht ontstaat. 
Een bronstig wijfje reageert als volgt. In 
de regel loopt het, zodra het mannetje haar 
met korte rukjes tot op geringe afstand is 
genaderd, weg, echter niet zo snel, dat het 
mannetje haar kwijt zal raken. Na korte 
tijd heeft het mannetje het wijfje ingehaald 
en weet haar staart beet te pakken. Het 
wijfje echter blijft langzaam doorlopen. 
Samen lopen zij kortere of langere tijd zo 
rond, meestal 1 tot 3 minuten. Tijdens deze 
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wandeling, die men de paringsmars noemt 
(fig. 5), probeert het mannetje zijn bek 
steeds meer naar de staartbasis van het 
wijfje te brengen, en als hij de staartwortel 
heeft beetgepakt, houdt het wijfje halt. 
Vervolgens pakt het mannetje haar schuin 
opzij in de rug vlak bij achterpoten en 
staartwortel en brengt dan zijn anale ope
ning naar die van het wijfje. Het lichaam 
wordt daartoe hoefijzervormig gekromd 
(fig. 4) . Heeft het mannetje het wijfje aan 
de linker kant beetgepakt, dan wordt de 
rechterkant van de tweedelige penis in de 
geslachtsopening gebracht. De rechter 
achterpoot wordt over de rug van het 
wijfje gehouden, terwijl de linker achter
poot met de buitenkant van de dij tegen de 

gladde buikschilden van het wijfje wordt 
gedrukt. Zeer waarschijnlijk dient de dik 
vloeibare substantie die de klierrij aan de 
buitenkant van de dijen afscheidt, om het 
vasthouden van het •wijfje te vergemakke
lijken. Tijdens de copulatie laat het man
netje een duidelijk hoorbaar sissend ge
luid horen, dat met tussenpozen van 
± 1 tot 2 seconden kort stotend wordt 
voortgebracht. De copulatie duurt in de 
regel één tot drie minuten. Meestal breekt 
het wijfje de copulatie af door te gaan 
lopen, waarna het mannetje zeer spoedig 
loslaat. Na de copulatie blijft het mannetje 
in de meeste gevallen in de onmiddellijke 
nabijheid van het wijfje, vaak half over 
haar heen liggend. 
De bronstperiode van het wijfje duurt vrij 

kort, gewoonlijk ongeveer een week en 
zelden langer dan twee weken. Gedurende 
deze periode blijft het mannetje als regel 
bij het wijfje. Het aantal copulaties be
draagt in de regel twee tot drie per dag. 
Enige mate van trouw van de zijde van het 
wijfje aan het mannetje valt niet te be
speuren. Als het mannetje door een ander 
wordt verdreven, volgt zeer spoedig een 
copulatie met het nieuwe mannetje, vaak 
zelfs vlak na de copulatie met het vorige. 
Een mannetje, dat een bronstig wijfje heeft 
gevonden, probeert de omgeving van het 
wijfje vrij te houden van concurrenten, 
Komt hij een ander mannetje tegen, dat 
ongeveer even groot is, dan nemen beide 
dieren onmiddellijk hun imponeerhouding 

aan. In deze houding lopen ze schoksge
wijs op elkander toe, daarbij trachten beide 
hun groene zijden zo voordelig mogelijk te 
doen uitkomen in het gezicht van hun 
tegenstander, met het gevolg, dat zij een 
korte tijd om elkaar heen draaien. Dan 
grijpt één van de twee de kop van de 
tegenstander, •waarbij hij deze soms krach
tig heen en weer schudt, zoals een foxter-
rier dat met een rat doet. De vastgegrepene 
volhardt in zijn imponeerhouding en wordt 
na korte tijd losgelaten. Beide imponeren 
nog steeds zeer intensief, draaien vaak nog 
enkele malen om elkaar heen, waarna op
nieuw één van de twee de kop van zijn 
tegenstander grijpt. Dit afwisselend vast
grijpen en loslaten duurt totdat één van de 
twee zich gewonnen geeft. De verliezer 
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onttrekt zich aan het gevecht en vlucht 
ijlings weg. De imponeerhouding van het 
verliezende exemplaar is nu volkomen ver
dwenen. Weet de overwinnaar hem in te 
halen of zit hij hem te dicht op de hielen, 
dan ziet men het vluchtende exemplaar 
plotseling halt houden ; hij draait zijn kop 
in de richting van de achtervolger en voert 
dan een beweging uit die men het best 
trappelen zou kunnen noemen. Deze be
weging bestaat uit een langzaam knikken 
met de kop, terwijl de iets van de grond 
opgeheven voorpoten beurtelings snel op 
de grond tikken. 
Het trappelen heeft een tegenovergestelde 
functie als de imponeerhouding ; het drukt 
nl. een inferioriteitsgebaar uit, waardoor 
de achtervolger er van weerhouden wordt 
rechtstreeks een aanval te ondernemen. Hij 
gaat langzamer lopen of houdt soms zelfs 
even stil, versterkt zijn imponeerhouding 
en begeeft zich langzaam met korte rukjes 
naar het vluchtende exemplaar, zolang dit 
trappelt. Doch dit laat zijn tegenstander 
niet te dicht naderen en vlucht opnieuw en 
probeert uit het gezicht van zijn achter
volger te verdwijnen. Vanzelfsprekend 
komt het in de vrije natuur maar zeer wei
nig voor, dat het vluchtende mannetje niet 
onmiddellijk weg kan komen. In gevangen
schap echter, waar de dieren elkaar niet 
voldoende kunnen ontwijken, kan men 
het trappelen zeer dikwijls zien. Verschil
len twee elkaar ontmoetende mannetjes 
veel in grootte, dan ruimt de kleinste on
middellijk het veld, zonder zelfs maar ge
ïmponeerd te hebben. Wel trappelt het 
vaak voordat het wegvlucht. Een enkele 
maal ziet men een klein mannetje toch im
ponerend naderen en zelfs de kop van het 
grotere mannetje vastpakken. Echter plot
seling laat hij los, verliest zijn imponeer
houding, gaat trappelen en vlucht haastig 
weg zonder dat het grotere exemplaar zelfs 

maar een kans heeft gehad terug te bijten. 
Uit deze gedragslijn kan men zien, dat 
tijdens het gevecht de partners zowel door 
de imponeerhouding, het vastpakken van 
de kop, als door de omvang van de kop van 
de tegenstander, die vastgepakt wordt, ge
ïntimideerd kunnen worden. Bij hagedis
sen, vooral bij de mannetjes, wordt, naar
mate zij ouder worden, de kop relatief gro
ter en dikker. Grijpt een jong mannetje een 
ouder exemplaar bij de kop, dan ziet men 
duidelijk, dat hij met zijn relatief veel klei
nere kop meer moeite heeft zijn tegenstan
der vast te houden. Hij kan dan ook min
der kracht van zijn kaken uit laten gaan. 
Minnetjes, die door een soortgenoot op de 
vlucht zijn gedreven, wijken voor elk ander 
mannetje, zelfs voor jonge exemplaren, die 
pas geslachtsrijp zijn. In terraria, waar een 
aantal mannetjes bijeen wordt gehouden, 
ziet men één bepaald mannetje de rest 
tyranniseren. De overige zijn ook onderling 
bang voor elkaar, waardoor zij elkaar niet 
aanvallen. Er bestaat dus bij de Zand
hagedis geen ,,piklijst", zoals die bv. van 
kippen bekend is. Bij de Smaragdhagedis. 
die nauw verwant is aan de Zandhagedis, 
bestaat wel een duidelijke ,,piklijst". Hoe
wel de mannetjes elkaar bij de kop min of 
meer beschadigen kunnen, ziet men toch 
nimmer dat zij elkaar ernstig verminken. 
Het gevecht is in wezen een symbolische 
handeling en daardoor verwant aan de 
spiegelgevechten van Kemphaantjes en de 
baltshandelingen van Korhanen. Elk ge
vecht verloopt volgens een vastgelegd 
schema, op de wijze zoals hierboven be
schreven. Treedt een mannetje tijdens het 
gevecht al te heftig op, dan weet het be
dreigde exemplaar zich bijtijds uit de voe
ten te maken. Gevallen, waarin de manne
tjes elkaar ernstig zouden beschadigen, 
stammen vermoedelijk alleen maar uit ge-
vangenschapswaarnemingen, waar de die-
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ren elkaar niet voldoende kunnen ontlopen. 
Overigens zijn een aantal mannetjes, die 
bij elkaar in één verblijfsruimte worden 
gehouden, vrij spoedig aan elkaar gewend, 
waarna onderlinge vechtpartijen en klop
jachten zelden voorkomen. De wijfjes ge
dragen zich zowel in het vrije veld als in 
gevangenschap onder elkaar zeer vreed
zaam. Slechts eenmaal heb ik bij een zeer 
groot wijfje, dat pas haar eieren had afge
zet, de imponeerhouding gezien. Doch ge
vechten onder elkaar heb ik nog nimmer 
waargenomen. 

Ontmoet een mannetje een wijfje tijdens 
het begin van haar bronsttijd, dan blijft 
dikwijls een groot deel van de paringsinlei-
ding achterwege, doordat het wijfje dan 
stil op haar plaats blijft liggen. Zo kunnen 
de schijnachtervolging en de paringsmars 
geheel vervallen. Ook van jonge manne
tjes, die voor de eerste maal geslachtsrijp 
zijn, ziet men meestal geen paringsinlei-
ding, terwijl hier ook het imponeren achter
wege blijft. Hoe meer de bronsttijd ver
loopt, des te sterkere neiging krijgt het 
wijfje zich tegen de copulatie te verzetten. 
De eerste tekenen van weerstand ziet men 
als het wijfje met de staart gaat kronkelen 
als zij een mannetje ziet naderen. Nog 
meer tekenen van weerstand bestaan daar
in, dat het wijfje gaat trappelen. Merk
waardig is, dat de paringsdrift van het 
mannetje juist door deze, zij het nog zwak
ke tekenen van weerstand, in hoge mate 
wordt geprikkeld. Hij reageert hierop door 
sterker te imponeren. HH^wijfje gaat er in 
deze phase van de bronsttïJ>k,veel sneller 
toe over om weg te lopen, waardoor de 
schijnvlucht voor het mannetje en de pa
ringsmars sterk tot uiting komen, terwijl 
ze de copulatie vaak reeds vroegtijdig af
breekt. Is de bronstperiode voorbij, dan 
reageert zij op een naderend mannetje door 
met de staart te kronkelen en te trappelen. 

Zoals reeds vermeld, wordt het mannetje 
door dit gedrag sterk geprikkeld. Als het 
mannetje dichtbij komt, slaat zij in de regel 
op de vlucht. Het mannetje zet gewoonlijk 
een wilde achtervolging in, waarbij het 
wijfje zelfs tot in haar hol kan worden op
gejaagd. Heeft het mannetje haar bij de 
staart weten te grijpen, dan draait het 
wijfje zich wild om en bijt hem waar zij 
hem te pakken kan krijgen. Ook wijfjes, 
die niet vluchten, worden door het manne
tje vastgegrepen ; ook zij reageeren door 
van zich af te bijten, soms zelfs al voordat 
ze door het mannetje worden aangeraakt. 
Meestal zijn enkele van deze uitvallen wel 
voldoende om het mannetje af te wijzen. 
Ongeveer 6 tot 8 weken na de bronsttijd 
legt het wijfje haar eieren, dat is in de 
regel in de tweede helft van Juni ; het één 
en ander hangt in sterke mate af van de 
weersomstandigheden. Gedurende de laat
ste weken van de drachtigheidsperiode 
worden de wijfjes zeer dik. Verschillende 
wijfjes, die ik in gevangenschap observeer
de, namen gedurende de laatste twee 
weken geen voedsel meer op, vermoedelijk 
doordat het spijsverteringskanaal door de 
eieren te zeer in de verdrukking raakt. 
Enkele dagen voor het leggen kan men de 
eieren in het lichaam weernemen als zijde
lings uitpuilende knobbels. 
Is de tijd van de eiafzetting aangebroken, 
dan zoekt het wijfje een warme, beschutte 
plaats op. Dikwijls is dat een kaal zandig 
zuidhellinkje. Ook onder gunstig gelegen 
heide- en graspollen zet zij haar eieren dik
wijls af. In de namiddag ziet men de wijfjes 
een geschikte plaats zoeken, waarna zij 
een hol graven. In dit hol worden 's nachts 
de eieren gelegd, waarna het hol van bui
ten afgesloten wordt door het losse zand 
er over heen te harken ; dorre sprietjes, 
stokjes en bladeren, die in de onmiddellijke 
nabijheid beschikbaar zijn, worden over de 
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ingang van het nest gekrabd, zodat er na 
afloop niets van te bespeuren valt. 
Het aantal eieren, dat een wijfje legt, va
rieert van 3 tot 12 stuks. Jonge wijfjes, die 
rich voor het eerst voortplanten, leggen 
een gering aantal eieren, oudere hebben 
grotere legsels. Onder gunstige omstandig
heden, als het weer warm is, kunnen de 
jongen reeds na 6 weken uitkomen, dit is 
dan vaak begin Augustus. Is de zomer nat 
en koud, dan kan het uitkomen sterk ver
traagd worden, zelfs tot in de tweede helft 
van September. Ook in normale zomers 
kan men waarnemen, dat er nog jongen 
geboren worden in September, de laatste 
legsels kunnen zelfs eind September uitko
men. De grootte van de pasgeboren jongen 
is 2,6 — 3 cm voor kop en romp en 3,2^—3.8 
cm voor de staart. Laat geboren jongen 
gaan meestal na enkele dagen de winter
slaap in, zonder voedsel opgenomen te 
hebben ; zij teren dan op hun dooierzak. 
De vroeger geboren hagedisjes gaan zeer 
spoedig op jacht en verspreiden zich ; zij 
kunnen vóór de winterslaap begint 1 tot 2 
cm gegroeid zijn. Na een jaar is de lengte 
van kop en romp 5'—6 cm en van de staart 
8̂ —9 cm. Na de tweede winterslaap zijn 
de jonge mannetjes in de loop van het 
voorjaar voor het eerst geslachtsrijp. De 
wijfjes zijn dat doorgaans een jaar later. 
Het geslachtsonderscheid is in de regel in 
de loop van de zomer na de eerste winter
slaap voor het eerst waarneembaar. De 
kleur en tekening van de pasgeboren jon
gen wijkt in principe niet veel van het 
adulte kleed af ; de grondkleur treedt veel 
meer op de voorgrond en de donkere vlek
ken contrasteren minder ten opzichte hier
van, terwijl de witte vlekken naar verhou
ding groter zijn en daardoor scherper af
steken. Als de jongen groter worden, be
ginnen de vlekkenrijen donkerder te wor
den ; in de loop van het tweede jaar wordt 

het adulte kleed verkregen. De mannetjes 
krijgen pas in het tweede voorjaar hun 
groene zijden, doch het groen strekt zich 
op deze leeftijd niet zo ver naar de rug toe 
uit als dit bij oudere mannetjes het geval is 
en blijft meestal beperkt tot de wangen, de 
keel en de onderkant van de zijden tot het 
midden van het lichaam, terwijl de buik-
zijde groen tot geelgroen is geworden. Pas 
in het vierde of het vijfde jaar hebben 
Zandhagedissen hun volle grootte gekre
gen. Na die tijd groeien zij niet veel meer. 
Wel krijgen de mannetjes, naarmate zij 
ouder worden, naar verhouding steeds dik
kere en grotere koppen. Over het algemeen 
worden de wijfjes iets groter dan de man
netjes. 
De winterslaap begint in de regel half Sep
tember of begin October. Over het alge
meen verdwijnen de mannetjes het eerst, 
spoedig gevolgd door de wijfjes. De jon
gen kan men zelfs tot begin November nog 
op zonnige dagen op beschutte plaatsen 
waarnemen. In het voorjaar komen de 
mannetjes het eerst te voorschijn, dat is 
gewoonlijk eind Maart of begin April, 
maar op zeer gunstig gelegen zuidhellingen 
kan men op warme Februari-dagen reeds 
enkele exemplaren te zien krijgen. De 
wijfjes verschijnen ongeveer twee weken 
later, meestal tegelijk met de jongen. 
Het aantal vijanden, dat de Zandhagedis 
belaagt, is zeer groot. Van de kleine zoog
dieren zijn vooral Egels gevaarlijk, verder 
zijn er verschillende vogels, zoals Buizerd, 
Torenvalk, Kiekendieven, Wespendief, 
Kraai, Ekster, Vlaamse gaai en Klau-
wieren. Van de reptielen treden de Adder 
en de Gladde slang als roofvijand op. De 
Gladde slang is geheel op het vangen van 
hagedissen gespecialiseerd, en is zonder 
twijfel de gevaarlijkste. De Zandhagedis 
herkent haar instinctief als vijand. Zet men 
een Zandhagedis in een terrarium, dat be-
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woond wordt door een Gladde slang, die 
echter op dat moment in zijn hol verscholen 
is, dan reageert de hagedis onmiddellijk 
door zich doodstil te houden of door zeer 
wilde ontsnappingspogingen. Hieruit blijkt, 
dat de reukindrukken voldoende zijn om 
de vijand te kunnen constateren. Op een 
rondkruipende Gladde slang reageert zij 
op dezelfde wijze. Verder reageert de 
Zandhagedis als hierboven beschreven op 
de aanwezigheid van Toornslangen en 
Malpolons. Voor Ringslangen en haar 
naaste verwanten koestert zij geen vrees. 
Ik heb haar verscheiden malen in het vrije 
veld in de onmiddellijke nabijheid van een 
Ringslang zien zonnen. Ringslangen eten 
nl. geen hagedissen. Op overvliegende vo
gels reageert de Zandhagedis onmiddellijk, 
zelfs hoog vliegende vogels kan zij waar
nemen ; men ziet haar deze met schuin ge
houden kop in het oog houden. Op laag 
overvliegende roofvogels of kraaiachtigen 
reageert zij door onmiddellijk weg te vluch
ten in haar hol. Ten opzichte van de mens 
gedraagt zij zich schuw, wanneer hij snelle 
en onverwachte bewegingen maakt. Loopt 
een mens langzaam, zonder snelle bewe
gingen, en laat hij zijn schaduw niet op de 
hagedis vallen, dan kan hij het dier zeer 
dicht naderen. Toch ziet men dikwijls, dat 
er exemplaren vrij spoedig wegvluchten, 

In De Levende Natuur van Februari 1955 
verscheen het artikeltje „Kauwe-drukte", 
dat ik met veel belangstelling heb gelezen. 
Het doet mij veel genoegen, dat er eens 
wat aandacht besteed wordt aan het leven 

hoe voorzichtig men ook nadert. In dit op
zicht verschillen Zandhagedissen indivi
dueel sterk in gedrag, sommige zijn zeer 
schuw, terwijl men andere rustig kan be
kijken. Een hagedis, die verstoord en weg
gejaagd is, blijft in de regel maar kort in 
haar schuilplaats. Zij keert spoedig terug 
naar haar zonplekje als het gevaar is ge
weken. 

Bekend is het feit, dat wanneer men een 
hagedis bij de staart pakt, deze staart on
middellijk afbreekt, meestal bij de 6e of 7e 
staartwervel. Dit afbreken geschiedt door 
het dier zelf. De breuk vindt plaats midden 
in een staartwervel, dus niet in de verbin
ding tussen twee wervels. Elke wervel is 
voorzien van een speciaal breukvlak. De 
segmenten zijn met elkaar verbonden door 
8 spieren, die zo kort zijn, dat ze bij de 
breuk niet worden beschadigd. Zulk een 
staartbreuk kan zelfs plaats vinden zonder 
dat de hagedis wordt aangepakt. Het vrij
willig amputeren van een lichaamsdeel 
noemt men autotomie. Het aangevallen 
dier kan zich door dit vermogen een extra 
kans tot ontsnappen verschaffen. Het af
gebroken staartdeel blijft een korte tijd 
heftig kronkelen en kan zelfs een roofvijand 
van het eigenlijke prooidier afleiden. Dit 
heb ik eens bij een Gladde slang waarge
nomen, die een hagedis bij de staart greep. 

van deze weliswaar soms brutale, maar toch 
altijd montere, intelligente en gezellige 
stads- en dorpsgenoten. 
Al jaren lang heb ik zelf geprobeerd iets te 
weten te komen van het „gezellige" samen-

H E T K A U W E N V O L K 
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