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Levendbarende 
hagedis in 
Sinderen
Nieuwe vindplaats of toch niet…?
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Levendbarende hagedis na 27 jaar weer waargenomen in Sinderen. 
(Foto: Niek Peppelman)

Oproep invoeren tellingen

Een grote kans dat het monitoringsseizoen iets anders is verlopen vanwege 
de Covid-19-crisis. Als eerste hopen we vanuit RAVON dat iedereen in 
goede gezondheid verkeert. Alle excursies en groepsactiviteiten zijn vanuit 
RAVON gecanceld. Tellers zijn gevraagd alleen op pad te gaan en vooral ook 
de RIVM-regels te volgen. Tijdens de lock down zijn diverse natuurgebieden 
op slot gegaan, soms ook voor de vrijwilliger. Dat is overmacht. Gelukkig 
is monitoren iets van lange adem. Volgend seizoen nieuwe kansen! Aan de 
andere kant hebben enkele waarnemers zich gemeld dat ze niet naar hun 
werk mochten en juist de tijd hadden om extra te monitoren.

Het monitoringsseizoen zit er dus op en daarmee is het tijd om de gegevens 
te verwerken voor verder gebruik zoals het bereken van de indexen. De 
meeste reptielen en amfibieën hebben inmiddels hun winterrustplekken 
opgezocht. Alleen de tellers van de vuursalamander kunnen nog aan de bak 
zodra het gaat regen. Voor deze soort is het najaar een belangrijke periode.

Bij deze de oproep de tellingen door te geven via de beschikbare 
invoerportalen. Vul ook je bezoek in als er geen waarnemingen zijn gedaan. 
Ook zo’n nul-waarneming (de meest ondergewaardeerde waarneming die er 
is!) heeft zijn waarde en functie:

• https://reptielen.meetnetportaal.nl/

• https://amfibieen.meetnetportaal.nl/

Loop je tegen problemen aan, of zijn er vragen? Mail de coördinator of 
gebruik het contactformulier van het portaal. Het is uiteraard erg jammer 
als er tellingen zijn uitgevoerd maar de waarnemingen blijven in een 
notitieboekje staan.

Edo Goverse 
(e.goverse@ravon.nl)

Half augustus, ik was net terug van een weekje 
familievakantie in Drenthe, zat ik op Facebook te kijken 
of ik nog ik nog iets gemist had in de tussentijd. Een van 
de poeleigenaren, bij wie ik elk jaar kom monitoren, had 
een mooie foto geplaatst van een levendbarende hagedis 
die bij hem in de buurt was gezien. Ik stuurde hem gelijk 
een berichtje of hij de precieze vindplaats kon aangeven, 
dan zou ik deze waarneming kunnen doorgeven aan de 
RAVON. Bij mijn weten was er namelijk daar in Sinderen 
e.o. niet eerder een zichtwaarneming van deze soort 
gedaan. 

Ik kreeg gelijk bericht terug met de exacte vindplaats en 
toestemming om deze, met foto en al, door te sturen. Eerst 
maar naar regiocoördinator Gerrit Kolenbrander gestuurd. 
Deze was blij met de waarneming en stuurde deze door naar 
Edo Goverse voor bevestiging of het inderdaad om een nieuwe 
vindplaats ging.

Een paar dagen later kreeg ik bericht van Edo: helaas geen 
nieuwe vindplaats, maar wel weer de eerste waarneming 
sinds 1993! Hij stuurde een kaartje mee met de plekken van 
waarneming destijds. Van de jaren daarvoor zijn er, voor zover 
bekend, geen waarnemingen van levendbarende hagedis 
geweest. Toch leuk om na 27 jaar eindelijk deze soort weer te 
kunnen melden!

Op verzoek van Edo heb ik nog even navraag gedaan over 
bijzonderheden van de vondst. De betreffende poeleigenaar 
bleek de hagedis niet zelf gevonden te hebben, maar het 
was zijn zoon. Deze was bezig met een controle onder het 
fietsbruggetje in de buurt, waar altijd een aanwijzing ligt voor 
een geografisch spel. Hij keek onder de brug om te kijken of dit 
nog het geval was en zag hem toen zitten. En gelukkig kon hij - 
ter bewijs - het hagedisje ook nog prachtig op de foto krijgen. 

Bij nadere bestudering zag ik dat de vindplaats wel een nieuw 
kilometerhok betrof, vergeleken met de waarnemingen van 
1993 die in een aansluitende kilometerhok waren gedaan. Toch 
nog een beetje nieuw dus…

Jeltje Berendsen  RAVON-vrijwilliger


