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Conclusies
De NDFF-gegevens en eigen waarnemingen van de zandhagedis in de 
Schoorlse Duinen laten een voorkeur voor struikheide zien met 
nabijheid van hogere struiken of bomen en open zuid-hellend zand op 
korte afstand van beschutting voor het afzetten van eieren.
De landelijke trend is een matige toename. Mogelijke bedreigingen 
vormen betonnen fietspaden, dichtgroeien van open zand, 
overgroeien van struikheide, toename van stuivende duinen en 
verhoging van de grondwaterstand.
Op basis van verzamelde en beschikbare data is bescherming van de 
soort in samenwerking met terreinbeherende organisaties zoals 
Staatsbosbeheer mogelijk.
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Summary
Sand lizards in the Schoorlse Duinen
The Schoorlse Duinen constitute an important area for Sand lizards 
(Lacerta agilis) in the coastal dunes of the province Noord-Holland (the 
Netherlands). Records derived from the Dutch National Database Flora 
and Fauna supplemented with private records indicate the species 
preference for heathland in this area. Within these heathland areas sites 
with shrubs or trees with patches of bare sand in the proximity are 

clearly preferred . The latter are important for oviposition and 
successful incubation of the eggs. The national trend is a moderate 
increase. Potential threats for the species in the Schoorlse Dunes 
include concrete cycle paths, loss of oviposition sites due to succession, 
the development of drift-sand dunes and an increase of groundwater 
levels. 
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Links: Brede gleuven in het zand met hieronder woelsporen duiden 
mogelijk op eiafzetplekken. Rechts: Zandhagedisvrouw (met 
afgebroken staart) graaft zich in het zand (22 juni 2017 12:21 uur). 
(Foto’s: Mariska de Wild-Scholten)
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Foerageerobservaties van een exotische 
geelbuikschildpad in natuurgebied 
‘t Hurkske, Gemeente Veghel
Richard P.J.H. Struijk & Carel van de Sanden

Veel exoten worden vanwege hun invasieve aard en negatieve eff ecten op onder andere de biodiversiteit vaak 
verketterd. De lettersierschildpad is daar een goed voorbeeld van, maar veroorzaakt deze eff ecten vooral in warmere 
contreien, bijvoorbeeld het Europese Middellandse Zeegebied. Vanuit Nederland zijn echte problemen niet of nauwelijks 
bekend. Dit artikel geeft inzicht in de voedselkeuze van een geelbuikschildpad in de Nederlandse natuur.  

Inleiding
Lettersierschildpadden (Trachemys scripta) worden al decennia in 
Nederlandse wateren aangetroffen, de roodwangschildpad (T. s. 
elegans) in het bijzonder (Veenvliet, 2009; Van Delft & Struijk, 2018). 
Deze ondersoort is de meest voorkomende en staat in de top 100 van 
invasieve soorten die mondiaal een ernstige bedreiging voor de 
biodiversiteit vormen (ISSG, 2010). 
In juli 2016 werd een volwassen vrouwelijke geelbuikschildpad (T. s. 
scripta) (lengte: 25,5 cm; gewicht: 2,46 kg.) in een poel in natuurgebied 
’t Hurkske (Gemeente Veghel) waargenomen. Vanaf 2012 maakte dit 
gebied deel uit van een herintroductieprogramma voor de 
knoflookpad (Pelobates fuscus) (Struijk et al., 2016; Bosman et al., 2016). 
Aangezien de geelbuikschildpad zich niet in een water bevond waarin 
knoflookpadlarven waren uitgezet, werd besloten om, alvorens het 
dier weg te vangen, het foerageergedrag (kortdurend) te bestuderen. 

Methode
In de periode van 26 juli tot 21 augustus zijn op tien verschillende 
dagen observatierondes van 2 tot 5 uur uitgevoerd. Deze vonden plaats 
op warme zonnige dagen tussen 10.00 en 18.00 uur. Vanaf de oever 
werd, zonder het dier te verstoren, het foerageergedrag bestudeerd. 
Daarbij zijn prooisoort, waterdiepte en gedrag geregistreerd. 
Waterdiepten zijn uitgepeild en in klassen van 10 cm verwerkt. Enkele 
malen is de waterdiepte niet bepaald, meestal omdat het te diep was, 
en zijn deze waarden als ‘onbepaald’ genoteerd.

Op 17 augustus bleek de geelbuikschildpad uit de poel te zijn 
verdwenen. Op 19 augustus werd het dier op circa 690 meter afstand 
gevonden in het Rauwven. Of het dier hier uit vrije beweging heen is 
gemigreerd of actief door iemand is verplaatst, is onbekend. Vanwege 
het feit dat er vanuit het herintroductieproject knoflookpadlarven in 
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De geelbuikschildpad in kwestie. (Foto: C. van de Sanden)
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het Rauwven waren uitgezet, is het dier hier weggevangen en in een 
nabijgelegen water losgelaten. De reden om het dier niet in de 
oorspronkelijke poel terug te zetten was omdat desbetreffend water 
vlakbij wandelpaden lag en wandelaars dikwijls voor verstoring 
zorgden tijdens het observeren. Na afloop van het onderzoek, op 21 
augustus 2016, is het dier gevangen en overgebracht naar Dierenpark 
Zie-ZOO te Volkel waar het is opgevangen.  

Resultaten
In de meeste gevallen was de schildpad vanuit de waterbies 
rondzwemmend actief op zoek naar prooidieren waarna deze werden 
beslopen van zowel onder als boven water. Verschillende malen werd 
opportunistisch gereageerd op prooidieren die zich per toeval in de 
buurt begaven. Gedurende alle tien de onderzoeksdagen is 
foerageergedrag vastgesteld, in totaal 23 foerageermomenten. 
Prooisoorten bestonden hoofdzakelijk uit amfibieën (87%; N=20), 
vrijwel uitsluitend groene kikkers (Pelophylax spec.) en eenmaal een 
onbepaalde kikkersoort. Verder is tweemaal de jacht op insecten 
vastgesteld (8,7%), namelijk imago’s van de grote keizerlibel (Anax 
imperator). Eenmaal is herbivorie vastgesteld (4,3%), waarbij een 
blaadje drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) werd gegeten. In 
21,8% van de gevallen dat op een prooidier werd gejaagd, was dit 
succesvol; de schildpad kreeg het prooidier in zijn bek te pakken. In 
geen van de gevallen kon worden vastgesteld of de prooi ook werkelijk 
is opgegeten. Tweemaal is na het succesvol grijpen van de prooi, in 
beide gevallen een bastaardkikker (Pelophylax kl. esculenta), het 
betreffende prooidier korte tijd nadien gewond teruggezien. 

Eenmaal is een vergelijkbaar gewonde bastaardkikker aangetroffen 
zonder oorzaak te hebben waargenomen. Binnen alle diepteklassen 

van de wateren werd foerageergedrag vastgesteld. De succesvolle 
jachtpogingen hebben in verschillende waterdieptes plaatsgevonden.

Discussie
Prooidetectie vindt bij lettersierschildpadden plaats op zicht, maar 
geur speelt ook een belangrijke rol (Parmenter & Avery, 1990). 
Eenmaal getriggerd door de beweging van een prooi, wordt deze actief 
achtervolgd (Ernst & Lovich, 2009). Binnen het onderzoek is duidelijk 
opgemerkt dat het visuele aspect van belang was en dat vooral 
bewegingen van prooidieren de geelbuikschildpad sterk triggerden. 
Het vaststellen van geurherkenning was binnen het huidige 
onderzoek niet mogelijk. 

Amfibieën vormden de voornaamste groep prooidieren die is 
waargenomen. Het ging vrijwel uitsluitend om groene kikkers, 
waarvan er in ’t Hurkske twee soorten voorkomen, namelijk 
bastaardkikker en poelkikker (Pelophylax lessonae). Alle groene kikkers 
die gefotografeerd zijn, waren bastaardkikkers. Naast deze soorten 
komen bijzondere amfibiesoorten als de kamsalamander (Triturus 
cristatus) en knoflookpad in het gebied voor. De knoflookpad stierf 
rond 2000 uit in het gebied waarbij de genadeklap is uitgedeeld door 
de exotische zonnebaars (Lepomis gibbosus) (Bosman, 2003), maar hij is 
recentelijk geherintroduceerd. 
Geen enkele maal is waargenomen dat een prooi, op het drijvende 
fonteinkruid na, is opgegeten. Wel zijn drie gewonde groene kikkers 
gevonden die ledenmaten misten of waarbij de ingewanden buiten 
het lichaam hingen. In twee van deze gevallen is gezien dat 
desbetreffende dieren daarvoor werden gegrepen door de 
geelbuikschildpad. Het is derhalve plausibel om te veronderstellen dat 
de geelbuikschildpad deze verwondingen heeft toegebracht. 
Waargenomen gedragingen en prooidieren kunnen onderwerp zijn 
van een waarnemerseffect; een deel zal buiten het gezichtsveld of 
observatieperiode hebben plaatsgevonden. Het is niet ondenkbaar dat 
ook salamanders en amfibielarven ten prooi zijn gevallen. Het 
waarnemen van predatie op deze dieren en stadia is lastiger, omdat zij 
(hoofdzakelijk) onder water leven. Lettersierschildpadden zijn van 
nature opportunistische omnivoren die een breed scala aan 

Bastaardkikker met afgerukte voorpoot; dit dier was kort ervoor door 
de schildpad gegrepen. (Foto: C. van de Sanden)

Prooisoort Aantal 
observaties

Aantal 
observaties (%)

Amfi bie (kikker) 20 87

Insect 2 8,7

Plantaardig 1 4,3

Tabel 1: Prooiwaarnemingen tijdens geobserveerde 
foerageermomenten (N=23)
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Figuur 1. Waterdiepte en mate van succes van de foerageer-
waarnemingen (N=23; onb.=onbepaald).
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plantaardig en dierlijk voedsel tot zich nemen (Dreslik, 1999; Ernst & 
Lovich, 2009). Doorgaans is er een geleidelijke overgang van 
hoofdzakelijk dierlijk voedsel naar plantaardig voedsel bij een 
lengtetoename (Moll & Legler, 1971; Hart, 1983). Echter, sommige 
studies laten het tegenovergestelde zien (Dreslik, 1999). Dierlijk 
voedsel bestaat veelal uit insecten, geleedpotigen, weekdieren, vis en 
amfibieën (zie Ernst & Lovich, 2009). Dat amfibieën, zowel adulten, 
larven als eieren, deel kunnen uitmaken van het natuurlijke dieet is 
frequent gemeld (Cahn, 1937; Ernst & Lovich, 2009). 
Larven van diverse amfibiesoorten bezitten het vermogen om op basis 
van chemische aanwijzingen de aanwezigheid van een predator op te 
merken; daaropvolgend kan een zogenaamde anti-predatorreactie in 
werking treden, bijvoorbeeld het reduceren van zwemactiviteiten. 
Diverse studies, ook in relatie tot de roodwangschildpad hebben 
aangetoond dat larven vaak geen nieuwe (uitheemse) predator 
kunnen herkennen, waardoor zij een verhoogd risico lopen om 
gepredeerd te worden (Polo-Cavia et al., 2010; Zang et al., 2015). Dit 
gaat echter niet altijd op, zoals uit experimenten met bruine 
kikkerlarven (Rana temporaria) in aanwezigheid van 
roodwangschildpadden is gebleken (Berec et al., 2016). 

Het uitgevoerde onderzoek is van beperkte omvang en is ook niet 
ingestoken om allesomvattend te zijn; bovendien is het gebaseerd op 
slechts één dier. Toch geeft het interessante inzichten en vormen de 
waarnemingen voor Nederland één van de weinige prooiregistraties 
vanuit het wild. De schade zoals deze dikwijls met 
lettersierschildpadden wordt geassocieerd, is vooral van toepassing op 
warmere regio’s in de wereld, waar voortplanting mogelijk is. De 
effecten op Europese soorten zijn hoofdzakelijk onderzocht bij 
inheemse schildpadsoorten (Cadi & Joli, 2003, 2004). Studies gericht 
op de effecten op de biodiversiteit in brede zin zijn echter schaars. 
Voortplanting in het wild in Nederland is vooralsnog niet aangetoond 
en door te lage zomertemperaturen wordt dit voorlopig nog 
onwaarschijnlijk geacht (Bugter et al., 2011). Dit én het feit dat de 
verkoop en kweek van lettersierschildpadden inmiddels bij wet zijn 
verboden, zullen er waarschijnlijk toe leiden dat zij binnen enkele 
decennia uit Nederland verdwijnen. En daarmee verdwijnen ook de 

mogelijke problemen in relatie tot biodiversiteitskwesties. Totdat de 
soort uit Nederland is verdwenen, blijft het wel zaak om een vinger 
aan de pols te houden en in te grijpen bij situaties waar deze 
schildpadden in wateren met een hoge ecologische waarde 
voorkomen. Dit kunnen bijvoorbeeld vennen en poelen in 
natuurgebieden zijn zoals in de hier beschreven casus het geval was.

Summary
Foraging behaviour of a yellow-bellied slider
A short term study on the diet and foraging behaviour of an adult 
female yellow-bellied slider (Trachemys scripta scripta) was performed in 
July and August of 2017. The specimen was found by chance in a pond in 
nature area ‘t Hurkske (Noord-Brabant, the Netherlands). A total of 23 
foraging events could be registered with a 21.8% average foraging 
success rate. Targeted prey consisted mainly (87%) of edible frogs 
(Pelophylax kl. esculenta), supplemented by emperor dragonfl y (Anax 
imperator) (8.7%) and broadleaf pondweed (Potamogeton natans) (4.3%). 
Although the actual ingestion of food items could only be observed with 
plant material, several edible frogs were found wounded with e.g. a leg 
missing or intestines hanging outside the body.  In one of these cases it 
was witnessed that the specifi c wounded frog had been caught by the 
turtle. The turtle was clearly triggered by prey movements in the water. 
Since some amphibian larvae have proven to be incapable of 
recognizing chemical cues of exotic predatory species such as turtles, 
this may result in unnatural mortalities. The turtle has been removed 
from the pond after our research and placed in an animal sanctuary.
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Een net gegrepen en onder water getrokken bastaardkikker (links) en hetzelfde dier korte tijd later met uitstulpende ingewanden (rechts). 
(Foto’s: C. van de Sanden)
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het Rauwven waren uitgezet, is het dier hier weggevangen en in een 
nabijgelegen water losgelaten. De reden om het dier niet in de 
oorspronkelijke poel terug te zetten was omdat desbetreffend water 
vlakbij wandelpaden lag en wandelaars dikwijls voor verstoring 
zorgden tijdens het observeren. Na afloop van het onderzoek, op 21 
augustus 2016, is het dier gevangen en overgebracht naar Dierenpark 
Zie-ZOO te Volkel waar het is opgevangen.  

Resultaten
In de meeste gevallen was de schildpad vanuit de waterbies 
rondzwemmend actief op zoek naar prooidieren waarna deze werden 
beslopen van zowel onder als boven water. Verschillende malen werd 
opportunistisch gereageerd op prooidieren die zich per toeval in de 
buurt begaven. Gedurende alle tien de onderzoeksdagen is 
foerageergedrag vastgesteld, in totaal 23 foerageermomenten. 
Prooisoorten bestonden hoofdzakelijk uit amfibieën (87%; N=20), 
vrijwel uitsluitend groene kikkers (Pelophylax spec.) en eenmaal een 
onbepaalde kikkersoort. Verder is tweemaal de jacht op insecten 
vastgesteld (8,7%), namelijk imago’s van de grote keizerlibel (Anax 
imperator). Eenmaal is herbivorie vastgesteld (4,3%), waarbij een 
blaadje drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) werd gegeten. In 
21,8% van de gevallen dat op een prooidier werd gejaagd, was dit 
succesvol; de schildpad kreeg het prooidier in zijn bek te pakken. In 
geen van de gevallen kon worden vastgesteld of de prooi ook werkelijk 
is opgegeten. Tweemaal is na het succesvol grijpen van de prooi, in 
beide gevallen een bastaardkikker (Pelophylax kl. esculenta), het 
betreffende prooidier korte tijd nadien gewond teruggezien. 

Eenmaal is een vergelijkbaar gewonde bastaardkikker aangetroffen 
zonder oorzaak te hebben waargenomen. Binnen alle diepteklassen 

van de wateren werd foerageergedrag vastgesteld. De succesvolle 
jachtpogingen hebben in verschillende waterdieptes plaatsgevonden.

Discussie
Prooidetectie vindt bij lettersierschildpadden plaats op zicht, maar 
geur speelt ook een belangrijke rol (Parmenter & Avery, 1990). 
Eenmaal getriggerd door de beweging van een prooi, wordt deze actief 
achtervolgd (Ernst & Lovich, 2009). Binnen het onderzoek is duidelijk 
opgemerkt dat het visuele aspect van belang was en dat vooral 
bewegingen van prooidieren de geelbuikschildpad sterk triggerden. 
Het vaststellen van geurherkenning was binnen het huidige 
onderzoek niet mogelijk. 

Amfibieën vormden de voornaamste groep prooidieren die is 
waargenomen. Het ging vrijwel uitsluitend om groene kikkers, 
waarvan er in ’t Hurkske twee soorten voorkomen, namelijk 
bastaardkikker en poelkikker (Pelophylax lessonae). Alle groene kikkers 
die gefotografeerd zijn, waren bastaardkikkers. Naast deze soorten 
komen bijzondere amfibiesoorten als de kamsalamander (Triturus 
cristatus) en knoflookpad in het gebied voor. De knoflookpad stierf 
rond 2000 uit in het gebied waarbij de genadeklap is uitgedeeld door 
de exotische zonnebaars (Lepomis gibbosus) (Bosman, 2003), maar hij is 
recentelijk geherintroduceerd. 
Geen enkele maal is waargenomen dat een prooi, op het drijvende 
fonteinkruid na, is opgegeten. Wel zijn drie gewonde groene kikkers 
gevonden die ledenmaten misten of waarbij de ingewanden buiten 
het lichaam hingen. In twee van deze gevallen is gezien dat 
desbetreffende dieren daarvoor werden gegrepen door de 
geelbuikschildpad. Het is derhalve plausibel om te veronderstellen dat 
de geelbuikschildpad deze verwondingen heeft toegebracht. 
Waargenomen gedragingen en prooidieren kunnen onderwerp zijn 
van een waarnemerseffect; een deel zal buiten het gezichtsveld of 
observatieperiode hebben plaatsgevonden. Het is niet ondenkbaar dat 
ook salamanders en amfibielarven ten prooi zijn gevallen. Het 
waarnemen van predatie op deze dieren en stadia is lastiger, omdat zij 
(hoofdzakelijk) onder water leven. Lettersierschildpadden zijn van 
nature opportunistische omnivoren die een breed scala aan 

Bastaardkikker met afgerukte voorpoot; dit dier was kort ervoor door 
de schildpad gegrepen. (Foto: C. van de Sanden)
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Tabel 1: Prooiwaarnemingen tijdens geobserveerde 
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Figuur 1. Waterdiepte en mate van succes van de foerageer-
waarnemingen (N=23; onb.=onbepaald).
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plantaardig en dierlijk voedsel tot zich nemen (Dreslik, 1999; Ernst & 
Lovich, 2009). Doorgaans is er een geleidelijke overgang van 
hoofdzakelijk dierlijk voedsel naar plantaardig voedsel bij een 
lengtetoename (Moll & Legler, 1971; Hart, 1983). Echter, sommige 
studies laten het tegenovergestelde zien (Dreslik, 1999). Dierlijk 
voedsel bestaat veelal uit insecten, geleedpotigen, weekdieren, vis en 
amfibieën (zie Ernst & Lovich, 2009). Dat amfibieën, zowel adulten, 
larven als eieren, deel kunnen uitmaken van het natuurlijke dieet is 
frequent gemeld (Cahn, 1937; Ernst & Lovich, 2009). 
Larven van diverse amfibiesoorten bezitten het vermogen om op basis 
van chemische aanwijzingen de aanwezigheid van een predator op te 
merken; daaropvolgend kan een zogenaamde anti-predatorreactie in 
werking treden, bijvoorbeeld het reduceren van zwemactiviteiten. 
Diverse studies, ook in relatie tot de roodwangschildpad hebben 
aangetoond dat larven vaak geen nieuwe (uitheemse) predator 
kunnen herkennen, waardoor zij een verhoogd risico lopen om 
gepredeerd te worden (Polo-Cavia et al., 2010; Zang et al., 2015). Dit 
gaat echter niet altijd op, zoals uit experimenten met bruine 
kikkerlarven (Rana temporaria) in aanwezigheid van 
roodwangschildpadden is gebleken (Berec et al., 2016). 

Het uitgevoerde onderzoek is van beperkte omvang en is ook niet 
ingestoken om allesomvattend te zijn; bovendien is het gebaseerd op 
slechts één dier. Toch geeft het interessante inzichten en vormen de 
waarnemingen voor Nederland één van de weinige prooiregistraties 
vanuit het wild. De schade zoals deze dikwijls met 
lettersierschildpadden wordt geassocieerd, is vooral van toepassing op 
warmere regio’s in de wereld, waar voortplanting mogelijk is. De 
effecten op Europese soorten zijn hoofdzakelijk onderzocht bij 
inheemse schildpadsoorten (Cadi & Joli, 2003, 2004). Studies gericht 
op de effecten op de biodiversiteit in brede zin zijn echter schaars. 
Voortplanting in het wild in Nederland is vooralsnog niet aangetoond 
en door te lage zomertemperaturen wordt dit voorlopig nog 
onwaarschijnlijk geacht (Bugter et al., 2011). Dit én het feit dat de 
verkoop en kweek van lettersierschildpadden inmiddels bij wet zijn 
verboden, zullen er waarschijnlijk toe leiden dat zij binnen enkele 
decennia uit Nederland verdwijnen. En daarmee verdwijnen ook de 

mogelijke problemen in relatie tot biodiversiteitskwesties. Totdat de 
soort uit Nederland is verdwenen, blijft het wel zaak om een vinger 
aan de pols te houden en in te grijpen bij situaties waar deze 
schildpadden in wateren met een hoge ecologische waarde 
voorkomen. Dit kunnen bijvoorbeeld vennen en poelen in 
natuurgebieden zijn zoals in de hier beschreven casus het geval was.

Summary
Foraging behaviour of a yellow-bellied slider
A short term study on the diet and foraging behaviour of an adult 
female yellow-bellied slider (Trachemys scripta scripta) was performed in 
July and August of 2017. The specimen was found by chance in a pond in 
nature area ‘t Hurkske (Noord-Brabant, the Netherlands). A total of 23 
foraging events could be registered with a 21.8% average foraging 
success rate. Targeted prey consisted mainly (87%) of edible frogs 
(Pelophylax kl. esculenta), supplemented by emperor dragonfl y (Anax 
imperator) (8.7%) and broadleaf pondweed (Potamogeton natans) (4.3%). 
Although the actual ingestion of food items could only be observed with 
plant material, several edible frogs were found wounded with e.g. a leg 
missing or intestines hanging outside the body.  In one of these cases it 
was witnessed that the specifi c wounded frog had been caught by the 
turtle. The turtle was clearly triggered by prey movements in the water. 
Since some amphibian larvae have proven to be incapable of 
recognizing chemical cues of exotic predatory species such as turtles, 
this may result in unnatural mortalities. The turtle has been removed 
from the pond after our research and placed in an animal sanctuary.
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Zoek je een 
artikel?

Al onze jaargangen van het 
tijdschrift RAVON (gehele 
nummers en losse artikelen) 
worden een jaar na verschijnen 
digitaal vrijgegeven via 
www.natuurtijdschriften.nl. 
Zoek je een artikel, dan zijn  
nummers te doorzoeken op 
bijvoorbeeld soortnaam of 
auteur. Vervolgens is de PDF 
van het specifi eke artikel te 
downloaden. 

Natuurtijdschriften.nl omvat 
inmiddels ruim 63.300 artikelen 
uit maar liefst 70 tijdschriften 
over de Nederlandse bio- en 
geodiversiteit. Ook alle korte 
artikelen uit onze nieuwsbrief 
Schubben & Slijm en de 
nieuwsbrief Kijk op Exoten zijn 
inmiddels opgenomen.

Kris Joosten
RAVON

Eff ecten van  
aanhoudende 
droogte op onze 
soortgroepen

De zomer van 2018 breekt 
vooralsnog alle records en 
medio augustus lijkt er nog 
geen eind te komen aan het 
warme, droge en zonnige weer 
dat eigenlijk al vanaf half april in 
Nederland heerst. Welke 
invloed hebben deze extreme 
weersomstandigheden op onze 
soorten?

Overzomeren
Een van de manieren waarop 
reptielen zo’n droge, warme en 
zonnige periode kunnen 
overleven is door te 
overzomeren. Enkele jaren 
geleden werd dit tijdens een 
droge, hete en warme zomer al 
vastgesteld bij adders in 
Engeland: de dieren begaven 
zich weer naar hun 
overwinteringsverblijven.

Bij amfi bieënlarven kan de 
metamorfose versnellen. Zo 
proberen ze net voordat een 
sloot, poel of ven droogvalt 
klaar te zijn met de 
metamorfose om het water te 
kunnen verlaten. 

Voor vissen is dat niet mogelijk. 
Dat bleek wel toen op de 
Veluwe en in Brabant een aantal 
beken droogviel. Hierover 
hebben wij op 20 juli jl. een 
natuurbericht uitgegeven met 
als titel: Rampscenario 
beekvissen voltrekt zich.        
(zie www.naturetoday.com)

Dag- en nachtactiviteit
Normaliter ga je er overdag op 

uit als je reptielen wilt zien maar 
bij aanhoudend hoge 
temperaturen kun je ook ’s 
avonds of ’s nachts hagedissen 
en slangen tegenkomen. Dat 
wijkt af van het normale patroon. 
Amfi bieën zagen we deze zomer 
tijdens de droogte zowel 
overdag als ‘s nachts zoals 
gebruikelijk is, al lijkt het erop 
dat ze overdag iets minder vaak 
zichtbaar waren.

Vroege juvenielen
Aangezien het al vanaf half april 
bijna onafgebroken goed weer 
was, waren er al vroeg in het 
jaar (juni/juli) juvenielen van 
amfi bieën en reptielen te 
vinden. De incubatie van 
reptieleneieren bij zowel de 
eierleggende- als de 
levendbarende soorten gaat bij 
deze temperaturen razendsnel.
Over de amfi bieën brachten wij 
op 7  juli jl. een natuurbericht 
uit met als titel: Juveniele 
amfi bieën vroeg aan wal. 
(zie www.naturetoday.com)

Tweede legsels
Gedurende dit soort warme 
zomers kan het voorkomen dat 

Snel artikelen zoeken op natuurtijdschriften.nl.

vooral onze eierleggende 
hagedissen (zand- en 
muurhagedis) een tweede 
legsel produceren. Een tweede 
eiafzet bij amfi bieën komt vaker 
voor en is niet specifi ek 
gerelateerd aan warme zomers.

Soorten in afwijkende 
habitats
Tot slot, onder deze 
omstandigheden kun je ook 
reptielen tegen komen in 
afwijkende habitats zoals 
zandhagedissen in een kletsnat 
veen en adders in een donker 
bos.

Ingo Janssen & Tariq Stark 
RAVON

In juli 2018 vielen op de Veluwe door de 
aanhoudende droogte beken droog waardoor 
vispopulaties van beekprik, elrits en 
donderpadden in gevaar kwamen. Diverse 
reddingsacties werden opgestart.
(Foto: Arthur de Bruin)

Oproep!
Heb jij deze zomer ook 
amfi bieën en reptielen 
gezien op afwijkende 
plekken, tijdens rare 
tijdstippen of met raar 
gedrag? Geef het door, 
liefst met foto en 
begeleidende tekst.
redactie@ravon.nl
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