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Commentaar

Hoe een populier een hagedis vangt
Levendbarende hagedissen staan in het cultuurlandschap sterk 
onder druk. Als gevolg van schaalvergroting en intensivering 
van het landgebruik komen ze hier steeds verder in de 
verdrukking en worden ze steeds meer teruggedrongen tot 
de natuurgebieden. Naast deze grootschalige negatieve 
ontwikkelingen spelen er natuurlijk ook kleinschalige, individuele 
drama’s.

Al jaren monitoor ik levendbarende hagedissen in de berm van 
een veldweg in het Voorsterveld bij Posterholt. Hierbij gaat 
speciale aandacht uit naar het gebruik van oude populieren 
als zonplek en overwinteringsplek. 13 april 2018 trof ik hier op 
een van deze populieren een hagedis aan, die al op afstand 
opviel door iets wat op een grote vergroeiing op de kop leek. 
Bij benadering liet het dier zich vallen en vluchtte weg in de 
vegetatie en kwam niet meer terug. Een dag later zat hetzelfde 

Deze levendbarende hagedis was gevangen door de bloemschub van een populier, maar loopt inmiddels weer vrij rond 
zonder bloemschub na een kleine ingreep. (Foto's: Rob Geraeds)

dier op dezelfde populier en liet het zich vangen. Het bleek 
geen vergroeiing te zijn, maar de schub van een bloemknop 
van een populier. De onderkant van de schub was gesloten 
zodat deze als het ware als een strop over de bovenkaak was 
geschoven en de kop vrijwel geheel afdekte. De bloemschub 
zat stevig vast en kon niet van de kop af worden geschoven. 
Het dier is daarom mee naar huis genomen waar de schub 
voorzichtig is losgeknipt. Op de kop bleven gelige vlekken 
achter van hars van de bloemknop. Deze kleverige hars is 
waarschijnlijk de reden dat het dier zich niet zelf van de schub 
heeft kunnen ontdoen. De hagedis is op dezelfde plek weer 
vrijgelaten en is later in het seizoen ook weer teruggevonden 
(het was nog herkenbaar aan een beschadiging aan het puntje 
van de staart).
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