
Ongewone kleurvariëteit van een Zandhagedis (Lacerta agilis) 
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INLEIDING 
Op 16 juni 2002 hield de werkgroep Anmerdam 
haar (rheorerisch) jaarlijkse excursie. Oir jaar liepen 
we her monicoring rrajecr van Tale Evenhuis, in de 
omgeving van Wolfl1eeze. Enkele keren per jaar 
loopr hij dir rrajecr en invenrariseerr hij her aanral 
Zandhagedissen. Uiteraard heefr hij daarbij ook 
oog voor de overige reprielen en amfibieën. We 
waren die dag mer een groep van rien mensen. Her 
weer was marig, vrijwel de gehele dag bewolkt mer 
(mor) regen, met slechts in de middag af en coe een 
zonnesrraalrje. Desondanks viel her aanral waarne
mingen nier regen. Er werden o.a. gezien de 
Gewone Pad (Bufo bufo), de Bruine Kikker (Rnnn 
tempomrin), een Hazelworm (Anguis fmgilis} en 
zelfs een Gladde Slang ( Coronelln nusrrincn). En dar 
renvijl Tale er in al die jaren dar hij her rrajecr loopt 
maar één keer eerder een had gezien. Uiteraard 
zagen we enige t ienrallen Zandhagedissen. 

BIJZONDERE WAARNEM ING 
In de naaste omgeving van Wolfueeze verraste een 
deel van de groep op een klein paadje een vrouwtje 
Zandhagedis, dat er ongebruikelijk ui tzag. Her dier 
misre elke rekening en zag er dus zeer egaal bruin 
uir. In her verleden zijn wel vaker afwijkend 
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gekleurde en gerekende Zandhagedissen in 
Nederland waargenomen (STRIJBOSCH & 
VERHOEVEN 1997), renvijl NEMES (2002) her ver
schijnsel onlangs nog in dir blad voor dieren uir 
Roemenië heeft beschreven. Toch mogen we spre
ken van een bijzondere waarneming, die nier al re 
regelmatig zal worden gedaan. 
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UNCOMMON COLOU R VARIETY OF THE 
SAND LI ZARD (Lncertn agilis) 
During an excursion ro Wolfl1eeze (rhe 
Nerherlands} in June 2002, some members of rhe 
Anmedam chaprer of rhe Sociery found a female 
Sand Lizard wirhout any colour parrern. NEt-l ES 
(2002) described rhis variery as "immaculara". Th is 
kind of variery is somcrimes seen more ofren, bur is 
considered rare. 
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