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Kattendijkse 
muurhagedissen
Naar aanleiding van onze oproep in Schubben & Slijm nr. 38 
(dec 2018) om muurhagedissen op afwijkende (uitzet)locaties 
te melden ontvingen wij bericht van Kees Musters dat ze ook in 
Kattendijke (Zeeland, vlak bij Goes) zijn opgedoken. Op 19 april 
telde hij zeker 11 verschillende muurhagedissen, zowel adult als 
jongen van vorig jaar, dus er is ook sprake van voortplanting. 
Hij stuurde een paar bewijsplaatjes mee, zie foto's. Ook kon hij 
ons melden dat Thom de Bruijn deze muurhagedissen twee jaar 
geleden al had gezien (en gemeld?). Mensen uit het dorp zeggen 
dat ze er al zeker 10 jaar zitten.

Zwarte adders
In Nederland zijn 53 waarnemingen bekend van zwarte ad- 
ders uit de periode 1995-2006 (gegevens Werkgroep Adder- 
onderzoek Nederland). Deze waarnemingen komen vooral uit 
de provincie Drenthe (50 exemplaren). Zwarte adders worden in 
Europa voornamelijk aangetroff en op grotere hoogte (>500 m) 
en in de noordelijkste gedeelten van het verspreidingsgebied. Er 
is een verband tussen melanisme en klimaatfactoren. Drenthe 
ligt aan de ondergrens van het zogenoemde ‘boreale’ gebied. 
Deze klimaatgordel kenmerkt zich door lagere temperaturen en 
een daaraan aangepaste fl ora en fauna. Dat is de belangrijkste 
verklaring waarom er in Nederland vrijwel geen zwarte adders 
worden aangetroff en zuidelijker dan Drenthe.

Maar ook dit jaar zijn er weer zwarte adders gezien en gemeld 
in Drenthe. Zo zag Wim Bosch op zondag 21 april een zwarte 
adder van cira 70 cm lang vlakbij de Gasterendse Duinen, en kon 
er een mooie foto van maken. Blijf zwarte adders aan RAVON 
doorgeven!

Zwarte adder waargenomen vlakbij de Gasterendse Duinen. 
(Foto: Wim Bosch)

De locatie te Kattendijke (Zeeland) waar muurhagedissen 
zijn aangetroff en. (Foto's: Kees Musters)
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In ieder geval twee zandhagedissen hebben de heidebrand 
op de Soester Duinen op 18 april jl. overleefd; dat stemt 
hoopvol. (Foto's: Pascal Losekoot)

Zandhagedissen 
gespot ondanks 
heidebrand
Maandag 22 april werd ik aan de rand van het op 18 april door 
een heidebrand getroff en deel in de Korte Duinen bij Soest, blij 
verrast door twee zandhagedissen die met hun groene huid 
prachtig afstaken tegen de verder zwartgeblakerde omgeving.
De bosbrand is snel aangepakt door de brandweer waardoor de 
omvang van de brandschade relatief beperkt is gebleven tot 4 
hectare. Maar er is wel schade door zware brandblusvoertuigen. 
Dan is het mooi dat ik juist op die plek de eerste zandhagedissen 
van 2019 zag - twee exemplaren! Ze zaten lekker te zonnen 
waardoor ik meer dan voldoende gelegenheid kreeg ze te 
fotograferen.

Pascal Losekoot


