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Drinkende zandhagedissen in 
het Bergherbos  
De extreme droogte van dit voorjaar leidde niet alleen tot het voortijdig 
stilvallen van de amfibieëntrek in de laatste week van maart, maar 
ook tot zeldzame waarnemingen van andere dorstige dieren. Ineke 
Schaars observeert elk jaar zandhagedissen in het Bergherbos. Al 
eerder kon ze zo waardevolle waarnemingen doen aan het paargedrag 
en partnerkeuze van deze soort. Hieronder beschrijft ze haar 
waarnemingen van dit voorjaar.
       
Dit jaar zag ik de zandhagedissen voor het eerst op 11 maart. Op 
de ochtend van 23 maart ging ik weer op zandhagedissen“jacht”. 
Sinds ze weer wakker zijn in ons Bergherbos had het nog helemaal 
niet geregend, het was al lang zeer droog. Op die ochtend zag ik 
dat de zandhagedissen probeerden de dauw van de blaadjes en 
grassprietjes te likken, ze hadden duidelijk dorst. Ik had dat nog 
nooit gezien, wat bijzonder! Zo vroeg in het jaar zijn er natuurlijk ook 
nog niet veel sappige insecten, dus er is niet veel vocht voor ze te 
vinden. Aan het gedrag kon je zien dat de dieren echt op zoek waren 
naar water.
Een dag later, op 24 maart, ben ik terug gegaan en heb ze lange tijd 
gevolgd en ik heb toen deze foto´s kunnen maken, geholpen door 
een drupje water dat ik nu bij me had. Wat een prachtig gezicht was 
dat: ze lieten niets achter van de aangeboden druppeltjes water. Hun 
tong is bijna net zo lang als hun hoofd, en na het drinken likten ze 
hun hele snuit schoon, daarna gingen ze weer liggen zonnen.
Een bevoorrecht mens ben ik, dat ik zulke mooie momenten mag 
zien in de natuur!
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Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft predeert dril bruine kikker
Op 22 maart fietsten wij, onderweg om ringslangen te monitoren, 
door de prachtige Krimpenerwaard. Halverwege maakten we een 
tussenstop bij de Berkenwoudse driehoek, een natuurgebied van 
het Zuid-Hollands-Landschap. Al snel vonden wij in een glasheldere 
sloot parende bruine kikkers (Rana temporaria). Er waren op dat 
moment al flink wat klompen dril gelegd. Het licht was goed, dus 
ideale omstandigheden om wat mooie plaatjes te schieten. 
 
Tijdens het fotograferen zagen wij dat een kreeftachtige zich, dwars 
door het vers gelegde dril, een weg naar boven baande. Het bleek 
een gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes limosus), één 

van de exotische kreeftensoorten die in het westen van Nederland 
steeds talrijker lijken te worden. De gevlekte Amerikaanse 
rivierkreeft is in Nederland de meest wijdverspreide van de acht (!) 
soorten exotische rivierkreeften.  
De kreeft die wij zagen maakte met zijn scharen grijpbewegingen in 
het dril en at er van. Een beter voorbeeld van directe predatie kan 
je niet krijgen. Deze waarneming is, voor zover we hebben kunnen 
achterhalen, de eerste in zijn soort in Nederland. Het is overigens 
voor ons niet de eerste keer dat we predatie op amfibieën door 
exotische rivierkreeften constateerden. Vorig jaar vingen we tijdens 
een monitoringsroute in polder Blokweer (Alblasserwaard) een 


