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Reptieleneieren
 Ei van reptiel – of toch niet…

Rubriek Uit de validatiefabriek

Waarnemingen van reptieleieren worden 
niet vaak doorgegeven, behalve door 
broeihoopwerkgroepen. Bij broeihopen 
gaat het altijd om ringslangeieren die vaak 
in relatief grote getalen worden gevonden. 
Een vrouwtje legt jaarlijks tussen de 15 en 30 
eieren die veelal als een prop aan elkaar kleven. 
De ovale eieren zijn 2,5-3,5 cm lang en 1,5-2,5 
cm breed. De juveniele slangen snijden met 
hun eitand de elastische schaal open. Deze 
sneetjes zijn goed zichtbaar op de uitgekomen 
verkreukte eieren. Ringslangeieren worden 
normaliter niet in op het zand los gevonden.

Jaarlijks komen er waarnemingen langs van ovale 
omhulsels met zo’n grote diameter, gevonden 
losliggend op het zand. Daarom worden deze 
doppen doorgegeven als zandhagedis-ei. Maar de 
eieren van de zandhagedis zijn maar 1,3-0,9 cm 
groot (vers). Nadat de juveniele hagedissen eruit 
zijn gekropen verschrompelt het eitje tot een 
gerimpeld perkamentachtig plat eitje. Dat lijkt 
geenszins op de ongekreukte grote doppen met 
een maat van een ringslangenei.

Hageveld-eieren
Deze doppen zijn vaak oude cocons van de 
nachtvlinder hageheld! Een imposante grote 
nachtvlinder met dito rups. De rups is harig en 
wordt vaak zonnend gezien in de heide of lopend 
over de grond. De rupsen leven van allerlei 
loofbomen en struiken, waaronder sleedoorn, 
duindoorn, wilg, struikhei, braam en bosbes 
en kunnen gevonden worden in de periode 
september-mei. De rupsen verpoppen zich in de 
vegetatie. Na uitkomen raken de lege omhulsels 
los en kunnen de dopjes gevonden worden op de 
grond.

De hageheld is algemeen voorkomend op de zandgronden en in 
de duinen. Net als de zandhagedis, welke echter een beperktere 
verspreiding heeft! Niet zo vreemd dat door leken deze cocons 
voor reptieleieren worden aangezien, gevonden op het zand dus 
redenerend dat het wel een ei van de zandhagedis zal zijn. Als er 
niet geredeneerd wordt, maar nauwkeurig wordt geobserveerd, 
kan je zelf zien dat aan de binnenkant van de cocon haren zitten. 
En de cocons hebben een gaatje aan een korte kant, en geen 
sneden van een eitand.

Cocons van de hageheld worden nogal eens verward met eieren van de 
zandhagedis. Links uitgekomen cocons van de nachtvlinder, rechts uitgekomen 
eieren van de zandhagedis.  
(Foto: Annemarie van Diepenbeek)

En zandhagedissen eieren, zijn die wel te vinden dan? 
Deze eitjes worden tot een diepte van tien centimeter gelegd. 
Een geoefend oog kan ze vinden een boven op het zand. Maar 
zandplekjes afschrapen op zoek naar uitgekomen legsels kan ook 
vanaf eind oktober tot eind mei. Een tip is dan een zeefje mee te 
gebruiken!
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