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Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief
Voorjaar 2001 Nieuwsbrief nr 20
NATUURGEBIEDEN OP SLOT DOOR
MOND- EN KLAUWZEER EPIDEMIE
Iedereen hoopte dat de uitbraak van het MKZvirus beperkt zou blijven tot de vijf bedrijven in
en rond Oene. Dat is helaas niet het geval. Het is
een ramp voor de direct betrokkenen en we
vinden het ook verschrikkelijk dat dieren die
niets met vleesproductie of export te maken
hebben, en die ook niet ziek zijn, op een
offerblok van export regels belanden. De
epidemie treft zeer zeker ook natuurbeherende
organisaties: enerzijds moet erg veel extra werk
verricht worden voor het uitvoeren van tijdelijke
maatregelen; anderzijds kunnen geplande onderzoeken, inventarisaties, excursies, vogel- en
ringslangtellingen, enz. enz. enz. niet
plaatsvinden.
verboden toegang
Thans is de situatie zo dat veel natuurgebieden
niet, of gedeeltelijk, of beperkt - alleen de padentoegankelijk zijn. Voor de provincies Overijssel,
Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant en een
deel van Utrecht, gelden de meest strenge regels.
Hier zijn de Natuurgebieden gesloten voor
bezoekers dus ook voor monitoorders van de
meetnetten. In de andere provincies zijn natuurterreinen beperkt toegankelijk: graspercelen en
percelen met grazers zijn verboden terrein;
andere delen zijn wel toegankelijk, zij het alleen
op de paden. Verwacht wordt dat de huidige
maatregelen voorlopig, gedurende de maand
april, zullen voortduren.
We verzoeken jullie dringend alle regels op te
volgen. Bij de gebieden is aangegeven welke
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regels gelden. Men kan ook naar ons bellen of de
regiocoördinator, of kijken op de Web-sites
www.minlnv.nl/mkz en www.ravonwm.org.
gevolgen voor reptielen monitoring
Het ziet er naar uit dat Midden Nederland en als
het tegenvalt ook Zuid Nederland dit jaar niet
goed gemonitoord kunnen worden. In het noorden kan een telronde in de meeste gevallen wel,
de meeste trajecten liggen in heide en die zijn
toegankelijk. De duinen worden problematisch
als we ook in mei niet van de paden af mogen.
Het CBS heeft laten weten - in verband met de
data analyses - liever een jaar helemaal geen
gegevens te krijgen dan onvolledige sets. Het
Ministerie heeft al gevraagd wat de maximale
uitsteltermijn is om nog bruikbare gegevens te
krijgen.
Het advies is: ga je traject opzoeken zo gauw het
kan; we zullen de telgegevens, al of niet volledig,
optimaal benutten. (AZ)

Wateroverlast fataal voor reptielen
Enkele weken geleden zag ik dode
hagedissen, verdronken in een rivierdal
in Portugal. De afgelopen winter en de
maand maart is daar extreem veel regen
gevallen en waarschijnlijk zijn toen
winterverblijven ondergelopen zonder
dat de dieren kans kregen het hogerop te
zoeken.
Ook in Nederland is zeer veel water
gevallen. Vooral in de duinen is de
waterstand hoog, mede door het
terugdringen van de waterwinning.
Misschien heeft de waarneming van
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 20

Willem Schavemaker van 15 februari
hier iets mee te maken. Hij zag in het
NH Duinreservaat, tussen Heemskerk en
Castricum, een zandhagedis zich traag
verplaatsen vanuit een vlak, laaggelegen
vochtig terrein naar hoger terrein. Hij
vermoedde dat de hagedis op zoek was
naar een droge locatie.
Wij willen jullie vragen om bij je eerste
trajectbezoek speciaal te letten op de
natheid van het gebied, en als dat
afwijkend is van andere jaren er nota
van te maken op het telformulier.
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Ontwikkeling van trajecten in Meetnet Reptielen
Het afgelopen jaar kwamen resultaten
binnen van 244 trajecten, dat is iets
minder dan in 1999 toen er van 250
trajecten gegevens binnenkwamen. Al
met al een goed resultaat, waar we erg
250
trajecten
nieuw in
200

blij mee zijn! Tezamen hebben we een
representatief Meetnet met een
voldoende aantal trajecten opgebouwd
(Hoera!). Belangrijk is nu dat de
trajecten jaar op jaar bezocht worden
zodat de continuïteit en betrouwbaarheid van het Meetnet gewaarborgd
blijven. Dat zal dit jaar, vanwege de
MKZ heel moeilijk worden.
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De grafiek hiernaast laat de
ontwikkeling van het Meetnet door de
jaren heen zien. Van de 67 trajecten die
in 1993 werden gestart werden er in
2000 nog 47 (=70%) gelopen; deze, jaar
in jaar uit bezochte trajecten, vormen de
ruggengraat van het Meetnet.
Gemiddeld worden er van de nieuwe
trajecten zo'n 66% de daarop volgende
jaren ook nog gelopen, anders gezegd:
twee van iedere drie nieuwe trajecten zal
over meerdere jaren gegevens opleveren.

Veel zandhagedissen en veel adders
De trajecten zijn in 2000 goed bezocht,
gemiddeld werden per traject 5,6
bezoeken gebracht (5,2 bezoeken per
traject in 1999). De resultaten van die
bezoeken staan in de tabel op de
bladzijde hiernaast. Er werden meer
reptielen geteld dan in 1999; maar liefst
8017 dieren. Alleen in het topjaar 1998
werd dit aantal overtroffen (8112).
Zoals gewoonlijk is ook in 2000 de
zandhagedis weer de meest
waargenomen soort: nog nooit werden er
in een jaar zoveel zandhagedissen gezien
als in 2000, namelijk 3393.
Ook ringslangen en adders werden in
2000 vaker gemeld dan ooit tevoren,
waarbij vooral de toename van het
aantal waargenomen adders
opzienbarend is: van 766 in 1999 naar
990 in 2000, een stijging van maar liefst
30%!
Natuurlijk waren er ook in 2000 weer
uitschieters wat betreft het aantal
waargenomen reptielen tijdens één
telronde. André Donker telde op 19 juli
9 hazelwormen op zijn traject in
Drenthe. Al deze hazelwormen werden
gevonden in een pitrusveldje samen met
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5 adders, 3 ringslangen en 2
levendbarende hagedissen!
Conn Barrett zag op 11 augustus, op
'Lizard Hill', maar liefst 48
zandhagedissen, een ongekend hoge
score. De meeste levendbarende
hagedissen werden, opvallend genoeg,
door debutant Piet van Delft gezien op
zijn traject nabij Waalre (N-Br.). Daar
zag hij op 18 september 34 adulten en 3
juvenieltjes. In de vorige nieuwsbrief
was te lezen dat gladde slangen in de
Peel regelmatig werden gezien; op 1 juli
zag Peter Keijsers hier maar liefst 21
gladde slangen, het bleken allemaal
(zwangere) vrouwtjes te zijn. Twee
maanden later telde hij dan ook 53
juvenielen op dit traject. Het Kuinderbos
in Flevoland blijkt een hogere score aan
ringslangen op te leveren dan de
dijktrajecten rond Amsterdam (dat
hadden wij niet gedacht!), op 22 mei
werden hier 18 ringslangen geteld door
Gré ter Woord. Is dit een aanwijzing
voor de opmars van ringslangen in
Flevoland? De adder-topdag viel op 10
september; Wim Andela en A. Sytsma
zagen toen 28 adulte adders en één
juveniel in Friesland.
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Traject Meetnet Reptielen
Nieuw traject in 2000
Wadden

Friesland

Drenthe
Noord-Kennemerland
Flevoland
Zuid-Kennemerland

Amsterdam

AWD

Twente

DZH
Veluwe

Utrecht
Zuid-Holland

Achterhoek
Delta

Nijmegen
Noord-Brabant

Ligging van 244 trajecten van het
Meetnet Reptielen die in 2000
zijn onderzocht

Limburg

Nieuwe trajecten
In 2000 zijn er 18
nieuwe trajecten
bijgekomen waarvan zes
in Noord-Brabant. In
Utrecht, Flevoland en
Overijssel zijn er een
aantal trajecten met
ringslang bijgekomen.
Daarnaast zijn de twee
bestaande trajecten op de
Brunssummerheide, hét
reptielen gebied in ZuidLimburg, gelukkig ook
weer bemand.
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De drie soorten hagedissen in 2000
H a z e l w o r m landelijk
N = 47 trajecten
250

200

150

100

50

zeer sterke toename
0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Za n d h a g e d i s landelijk
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L e v e n d b a r e n d e h a g e d i s landelijk
N = 155 trajecten
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hazelworm
De indexcijfers van de hazelworm tonen een zéér
sterke toename sinds 1995.
Hoe betrouwbaar is deze trend? Door de nieuwe
manier van analyseren en uitbreiding van het
hazelworm-netwerk (zie blz. 11) worden de
gegevens toch wel betrouwbaar maar de trend is niet
significant.
zandhagedis
De zandhagedis is met 160 trajecten het best
vertegenwoordigd in het meetnet. Het gros van deze
trajecten is gelegen in de duinen waar in sommige
gevallen al sinds 1990 wordt gemonitoord. De index
geeft een zéér sterke toename te zien, deze trend is
significant. De zandhagedis neemt dus weer toe in
Nederland. Deze toename is ook geconstateerd door
verschillende waarnemers. Toch moeten we hierbij
enige kanttekeningen plaatsen, temeer omdat we via
de index mogen concluderen dat de zandhagedis
weer op het niveau van 1950 zit! We denken dat
behalve een daadwerkelijke natuurlijke toename van
de zandhagedis nog twee andere factoren van
invloed kunnen zijn op de positieve trend. Zo kan
het zijn dat het leereffect van de waarnemers een rol
speelt. Han Meerman meldde dit al in Nieuwsbrief
19 van zijn traject op Voorne. Daarnaast blijkt dat
goede trajecten waar veel hagedissen gezien worden,
jaar op jaar worden bezocht terwijl marginale
trajecten met geen of zeer weinig dieren al gauw
afvallen. De goede trajecten blijven dus over.
Zodoende krijgen we via de index mogelijk een te
rooskleurig beeld voorgeschoteld (zie blz. 13).
Levendbarende hagedis
De levendbarende hagedis is goed vertegenwoordigd
in het meetnet (155 trajecten). De index leert dat de
levendbarende hagedis in Nederland matig afneemt,
dit is geen loos alarm want deze trend is significant.
In nieuwsbrief 19 vertelden enkele specialisten over
deze soort en uit hun visies bleek dat (te) intensieve
begrazing en waterstand-verhoging negatief kunnen
uitwerken.
We hebben al eerder gezegd dat de levendbarende
hagedis ons zorgen baart en ook in 2000 was het
niet anders. Waar andere soorten goed scoorden
bleef de levendbarende hagedis verder afnemen. We
proberen de komende jaren met jullie achter de
redenen van deze achteruitgang te komen. Iedereen
die hierover wil mee praten en denken kan dit via de
nieuwsbrief doen.
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In deze indexgrafieken geeft een * een significante trend aan.
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De Nederlandse slangen in 2000
A d d e r landelijk
N = 83 trajecten
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R i n g s l a n g landelijk
N = 6 3 trajecten
250

200

Adder
De landelijke trend van de adder is min of
meer stabiel, deze trend is significant. We
hebben zo’n goed netwerk dat we aparte
trends kunnen berekenen voor de regio’s. In
het Noorden (Friesland, Drenthe) kent de
adder, op 58 trajecten in heidegebieden, een
matige toename. De vier trajecten in het
Friese laagveen vertonen een zéér sterke
afname. In Midden Nederland is het weer
heel anders, de aantallen variëren hier sterk
en lijken af te nemen.
Ringslang
De index van de ringslang laat door de jaren
heen een vrij constant beeld zien: de soort is
min of meer stabiel, deze trend is
significant. Het netwerk voor deze soort is
vrijwel compleet, alle belangrijke
leefgebieden zijn vertegenwoordigd. Al deze
leefgebieden volgen de landelijke trend met
uitzondering van de heidegebieden in het
midden van het land, hier is sprake van een
vermoedelijke afname.
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G l a d d e sla n g landelijk
N = 19 trajecten
350

Gladde slang
De gladde slang vertoont een zéér sterke
toename, deze trend is echter niet
significant. Dit komt door het geringe aantal
trajecten (18) met deze soort en de
wisselende dichtheden waarin zij gevonden
worden: op de meeste trajecten hele lage
aantallen, op sommige trajecten hele hoge
aantallen. We hebben andere analyses
uitgeprobeerd zoals: alleen de waarnemingen
van juli t/m september, maar dat gaf alleen
maar grotere variatie. We gaan dus gewoon
door, met de bestaande trajecten en drie
nieuwe trajecten (Fochteloo). Het is voor de
gladde slang beslist een lange-adem-project.
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In deze indexgrafieken geeft een * een significante trend aan.
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Ringslangen verplaatsen wandelpad
Jeroen Reinhold
Het Kuinderbos is een bosgebied dat in
beheer is bij Staatsbosbeheer en wat niet
alleen een belangrijke natuurfunctie
heeft maar ook een belangrijk
recreatiegebied is. Speciaal voor de
hondenbezitters is een Natte Neuzenpad
aangelegd waar honden los rond mogen
lopen. Dit pad wordt door
hondenbezitters en hun honden zeer
gewaardeerd. Er zijn uiteindelijk maar
weinig bossen waar honden (gedeeltelijk)
los mogen lopen.
Gré ter Woord monitort sinds twee jaar
het Kuinderbos op ringslangen. Haar
gegevens maken inzichtelijk dat de
ringslang bepaalde delen van dit gebied
regelmatig gebruikt. Duidelijk is
geworden dat het Natte Neuzenpad een
heel belangrijk, maar klein
ringslanggebied doorsnijdt. In dit
gebiedje overwinteren de ringslangen in
een puinbult, zonnen ze in het halfopen
grasland en leggen ze eieren in de
aanwezige broeihopen. De honden
stuiven vaak heel enthousiast door dit

gebiedje en verstoren daarmee de
ringslangen.
Om te voorkomen dat het aantal slangen
in dit kleine gebiedje onder de loslopende
honden te lijden gaat krijgen (de
monitoringsgegevens maken dit nog niet
duidelijk) is Gré in overleg getreden met
Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer toonde
meteen belangstelling. Hoewel SBB om
moet gaan met meerdere belangen was
snel duidelijk dat hier een oplossing
gevonden kon worden waar de honden
geen last van hebben en de ringslang
veel voordeel. Een halfjaar na het eerste
contact is het oorspronkelijke wandelpad
uit de roulatie genomen en is een nieuw
wandelpad aangelegd om het
ringslangterreintje heen. Door de
aanplant van braam en het omzagen van
enkele bomen wordt de toegankelijkheid
van het terreintje voor honden sterk
beperkt. De wandelaars zijn middels een
krantenbericht en door een
informatiebord op de hoogte gesteld dat
het wandelpad voor een bedreigde
diersoort omgeleid is.

Prijs
Het Flevolandse ringslangproject dat
gecoördineerd wordt door
Landschapsbeheer Flevoland werd uit 75
inzendingen genomineerd voor de ‘Ford
Motor Company Conservation &
Environmental Grants Programme’.
Andere genomineerden waren
Landschapsbeheer Groningen met haar
Kerkterreinenwacht, Stichting Kruisen
en Kapellen met haar inventarisatie
2000, de stichting Instanthouding Kleine
Landschapselementen (IKL) met een
vleermuisbeschermingsproject in
Limburg en de Heemkundekring Dongen
met het behoud van drie Dongense
kerkgebouwen.
Op vrijdag 9 februari zijn we met zijn
achten richting Diemen vertrokken om
ons project nader toe te lichten in de
vorm van een lezing. Daarnaast waren
we natuurlijk erg benieuwd welke prijs
we nu in de wacht gingen slepen want
een ding was duidelijk: een prijs zat er
altijd in.
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 20

Na een gevarieerd en zeer geslaagd
lezingenprogramma trok de jury zich
terug om zich te beraden. Het
ringslangproject kreeg uiteindelijk een
van de twee aanmoedigingsprijzen van
ƒ1.000,=. De jury kon het project met de
35 vrijwilligers erg waarderen omdat het
ook liet zien dat beschermende
maatregelen effect kunnen hebben. Ook
het belang van ecologische
verbindingszones voor de natuur wordt
met dit project benadrukt.
We gebruiken het geld voor T-shirts met
een ringslangafbeelding erop. Het idee
hierachter is dat de prijs ingezet wordt
om meer vrijwilligers te werven. Mond
op mondreclame is daarbij belangrijk.
We gaan ervan uit dat het dragen van
een T-shirt met een ringslang erop
afgebeeld de tongen extra losmaakt.
Daarnaast wilden we graag de prijs ten
goeden laten komen aan de vrijwilligers
en het lijkt iedereen een leuk idee om een
T-shirt van het project te hebben.
7

Maastrichtse Muurhagedissen
De muurhagedis op de Hoge Fronten van
Maastricht is ook in 2000 weer intensief
gevolgd door de medewerkers en
vrijwilligers van het Centrum voor Natuur
en Milieu Educatie in Maastricht; Minne
Feenstra, Jan America, Ger van Hees en
Jan Schiebroek.
Het aantal aangetroffen muurhagedissen
was in 2000 lager dan in het topjaar 1999:
in totaal werden er 261 verschillende
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dieren gezien (tegenover 309 in 1999), te
weten: 102 volwassen dieren, 127 halfwas
dieren en 35 pas geborenen. Vooral dat
laatste aantal was een flinke tegenvaller
gezien het forse aantal van 176 juvenielen
van vorig jaar. Dat er zo weinig jongen
waren heeft ongetwijfeld te maken met het
langdurige, extreem natte en koude weer
in juli. Veel eieren zullen door de
nattigheid niet zijn uitgekomen. Die grote
aantallen juvenielen van vorig jaar hebben
wel weer bijgedra-gen tot relatief veel
waarnemingen van halfwas dieren. Deze
zullen volgend jaar de gelederen van de
zich voortplantende populatie moeten
komen versterken. Het aantal volwassen
muurhagedissen schom-melt al een aantal
jaren rond de honderd exemplaren.
Waarschijnlijk is er geen leefruimte meer
voor nog meer dieren en is de draagkracht
van het gebied de Hoge Fronten bereikt.
Dit jaar is voor het eerst ook de Lage
Fronten en het aangelegen
spoorwegemplacement intensief
onderzocht op het voorkomen van
muurhagedissen. Ook hier blijkt nog een
redelijk aantal hagedissen aanwezig te
zijn. De precieze resultaten van dit
onderzoek zijn nog niet bekend.

De eerste waarnemingen in 2001
De vroegste waarneming dit jaar komt
op naam van Piet van Merrebach; op 28
januari zag hij een hazelworm door zijn
traject in het Deelerwoud kruipen! Een
week later ziet Herman Feenstra in
Fochteloo de eerste levendbarende
hagedis van 2001. De eerste zandhagedis
zag Willem Schavemakers in het NoordHollands Duinreservaat op 15 februari.
Slangen werden pas in maart voor het
eerste gezien: Gré ter Woord nam de
eerste ringslang waar in het Kuinderbos
en Sandra de Goeij spotte de eerste
adder.
soort
hazelworm
zandhagedis
levendbarende hagedis
ringslang
adder
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datum
28-01-01
15-02-01
06-02-01
07-03-01
11-03-01

De hazelworm die Piet van Merrebach
zag op 28 januari is volgens Jeroen van
Delft van RAVON niet het vroegste
reptiel ooit. Tijdens werkzaamheden in
de winter willen nog weleens verstoorde
reptielen te voorschijn komen, deze
waarnemingen vinden we ook in het
RAVON bestand. Daarnaast zijn de
Muurhagedissen in Maastricht vrijwel
het gehele jaar door actief, mits de
temperatuur en de zon dat toelaat.

vindplaats
Deelerwoud
NH Duinreservaat
Fochteloo
Kuinderbos
Haaksbergerveen

waarnemer
Piet van Merrebach
Willem Schavemaker
Herman Feenstra
Gré ter Woord
Sandra de Goeij
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Trefkans van adulte en subadulte ringslangen
resultaten van drie jaar monitoring op de Diemerzeedijk
Pieter de Wijer
eiafzetplekken in het najaar te vinden
zijn.

Trefkans reptielen
De kans om een reptiel te zien te krijgen,
onder gunstige weersomstandigheden,
kan zeer uiteenlopen. Het hangt af van
welke soort je zoekt, de tijd van het jaar,
de plaats en het levenstadium van de
dieren. De gladde slang bijvoorbeeld
staat bekend als een moeilijk
waarneembare soort die het best waar te
nemen is in juli en augustus wanneer
veel drachtige vrouwtjes te vinden zijn
(zie vorige nieuwsbrief). De beste kans
om ringslangen waar te nemen is in het
vroege voorjaar en late najaar bij de
overwinteringsplaats. De slangen zijn
dan beter te benaderen, door de lagere
temperaturen zijn de dieren minder snel
geneigd om te vluchten. Het zijn ook de
volwassen ringslangen die het meest
gezien worden, jonge dieren zijn door
hun grootte en gedrag dikwijls moeilijker
te vinden. Uitzondering zijn de
pasgeboren slangetjes die bij

Diemerzeedijk 1998-2000

4,5

adulten

4

gem. aantal ringslangen per ronde

Figuur 1. Gemiddeld aantal
gevangen ringslangen per
ronde per maand op de
Diemerzeedijk.
Adulten > 50 cm,
Subadulten 50 cm
(totale lengte).

Diemerzeedijk
Ik loop sinds 1998 een ringslangtraject
op de Diemerzeedijk. Het traject bestaat
grotendeels uit zomerhabitat voor de
ringslang: moeras en ruigte. Opvallend
is dat er veel niet-volwassen, subadulte,
dieren voorkomen. Het lukt me ook om
veel slangen van deze leeftijdsgroep te
vangen. Omdat ik het gebied gedurende
het gehele seizoen regelmatig bezoek
(bijna wekelijks, ± 30 bezoeken per
seizoen), heb ik een redelijk beeld van de
trefkans van zowel jonge als volwassen
ringslangen in de loop van het jaar. In
figuur 1 is het gemiddeld aantal
gevangen ringslangen per maand
weergegeven, gebruik makend van
gegevens van de afgelopen drie jaar.

subadulten
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
maa

apr

Adulten
Opvallend is het relatief lage aantal
adulten dat in het voorjaar en najaar
wordt gevangen. Dit is te verklaren door
het feit dat het traject weinig
overwinteringsbiotoop (een stukje dijk)
bevat. De meeste adulten worden
gevangen in juni en juli. Dit valt samen
met de trek en eiafzet van vrouwtjes.
Een groot deel van de vangsten in deze
twee maanden bestond dan ook uit
vrouwtjes bij een broeihoop en
vrouwtjes langs trekwegen.
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 20
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pieken in augustus
Subadulte dieren, dat is exclusief
juvenielen, laten daarentegen een ander
patroon zien. Ze verschenen pas later in
het voorjaar dan de volwassen dieren; ze
doen nog niet mee aan de voortplanting
en in het vroege voorjaar is het nog te
koud om voedsel te kunnen verteren. De
meeste subadulten werden in de
maanden mei tot en met augustus gezien.
Met name augustus bleek een periode te
zijn waarin veel subadulten werden
9

waargenomen. In 2000 zijn er op de
nabij gelegen Diemer Vijfhoek in het
kader van ringslangonderzoek intensief
ringslangen gevangen. Ook daar bleek de
vangst van subadulten in augustus te
pieken. Deze piek in augustus is
begrijpelijk, het enige wat jonge slangen
moeten doen is zo snel mogelijk groot en
volwassen worden. In augustus zijn de
omstandigheden voor groei optimaal: er
is een surplus aan padjes, kikkertjes en
salamandertjes en deze maand is een van
de warmste van het jaar. Subadulten zijn
dus in die tijd veelvuldig zonnend aan te
treffen in de buurt van watertjes.

Landelijke trefkans
De landelijke gegevens van het meetnet
voor de ringslangtrajecten zijn
weergegeven in figuur 2. Ze hebben
betrekking op zowel volwassen als
halfwas dieren. In de praktijk komt het
erop neer dat de slangen die gezien
worden op de trajecten hoofdzakelijk
volwassen slangen zijn. De grafiek is
dan ook een weergave van de trefkans
van volwassen ringslangen door het jaar
heen. Er is naast de voor- en najaars
pieken ook een piek in juni en juli te zien
die overeen komt met die van adulten op
de Diemerzeedijk. Waarschijnlijk betreft
dit voornamelijk volwassen vrouwtjes.

T ra je c te n la nde lijk me e tne t 1997-2000

gem. aantal ringslangen per ronde

Figuur 2. Gemiddeld aantal
ringslangen waargenomen per
ronde per maand op de
ringslang trajecten van het
Meetnet Reptielen.
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Conclusies
Als je subadulte ringslangen te zien wilt
krijgen tijdens het trajectlopen dan zal in
eerste instantie het zoekbeeld en de
zoekmethode bijgesteld moeten worden.
Er moet naar een kleiner stuk slang
uitgekeken worden en dit vereist
intensiever zoeken per vierkante meter.
De beste periode om subadulten te
vinden is mei tot en met augustus, vooral
augustus is kansrijk. Zoek vooral in de
buurt van amfibieënrijke wateren. Houdt
ook gebieden waar je veel jonge padjes
op het land tegenkomt in de gaten, de
jonge ringslangen weten ze te vinden.

Subadulte ringslang op de Diemerzeedijk (Foto: Pieter de Wijer)
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 20
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Een van onze medewerkers van het eerste uur, Jelle Hofstra, heeft een rubriek in het Friese
dagblad De Woudklank. In de krant van 1 februari jongstleden komt de hazelworm aan
bod. Omdat Jelle's column voor ons informatief is, en ook nog in de Nederlandse taal
geschreven, hebben we het overgenomen.

Op zoek naar de Hazelworm

Vrouwelijke hazelworm
(Foto: Jelle Hofstra)

GORREDIJK - Enkele weken terug werd ik
door het Instituut voor Taxonomische
Zoölogie
van
de
Universiteit
van
Amsterdam benaderd om eens uit te
zoeken hoe het er met de Hazelworm
voorstaat
in
de
omgeving
Beetsterzwaag/Lippenhuizen. Uit deze
omgeving
zijn
enkele
vindplaatsen
bekend van dit zeer moeilijk op te
sporen reptiel. Zo is het dier o.a.
gevonden in Olterterp. In het park
rondom het gebouw waar It Fryske Gea
gevestigd is, is deze pootloze hagedis
enkele
jaren
terug
gezien.
Van
recentere datum is de vondst van de
Hazelworm in maart 2000 door Gerrit
Tuinstra
nabij
Het
Zwarte
Meer,
eveneens te Olterterp. Een melding uit
Lippenhuizen
komt
van
de
familie
Geertsma uit Terwispel. In 1996 vond
de
toen
7-jarige
Arjen
bij
een
boswandeling
met
zijn
ouders
dit
zeldzame reptiel. Ook uit een ver
verleden zijn meldingen bekend. Van de
Lippenhuisterheide
zijn
enkele
vondsten
terug
te
vinden
bij
de
Herpetogeografische Dienst die ooit
zijn gemeld door de heer Stobbe, de
vroegere conservator van het toen nog
geheten Fries Natuurhistorische Museum
te Leeuwarden. Zelf heb ik ruim 45
jaar terug jonge Hazelwormen gezien
nabij de toenmalige zandafgraving op
de Lippenhuisterheide. Nadien is het
dier
hier
door
mij
nooit
meer
waargenomen.
De Hazelworm (Anguis fragilis) is een
pootloze hagedis. Door dit gemis van
ledematen lijkt het dier bedrieglijk
veel op een slang. Het onderscheidt
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zich echter van de slangen door het
hebben van oogleden, waardoor het
dier de ogen kan sluiten. De kop gaat
in tegenstelling tot die van een
slang ongemerkt over in het lichaam.
Verder
mist
het
dier
de
karakteristieke gevorkte slangentong
en de uitsparing in de onderkaak,
zodat bij het uitsteken van de tong
de bek moet worden geopend. Zoals bij
al onze hagedissen is het dier in
staat om bij hardhandig beetpakken de
staart los te laten (autotomie). Aan
dit
laatste
kenmerk
heeft
de
Hazelworm
de
soortnaam
fragilis
(=breekbaar) te danken. De Friese
naam luidt 'Blynslange'. Ook in de
omringende landen draagt het dier een
soortgelijke misleidende naam, hoewel
het dier verre van blind is. De kleur
van de tot 40 cm lang wordende dieren
is brons- of koperkleurig. De flanken
zijn donker. Over de rug loopt een
dunne zwarte lengtestreep, die bij de
mannetjes evenals de flanken bij het
ouder worden meestal vervagen. Bij
mannetjes
komen
ook
vaak
blauwe
vlekjes
op
het
lichaam
voor.
Hazelwormen zijn ovovivipaar, wat wil
zeggen dat ze levende jongen krijgen.
Zoals dat met alle hagedissen het
geval is - op twee Mexicaanse soorten
na dan - zijn de dieren niet giftig.
Door hun verborgen levenswijze worden
Hazelwormen maar zelden gezien. Zo
zelden dat we er eigenlijk geen flauw
benul van hebben hoe de mate van
achteruitgang eigenlijk is. Er wordt
vanuit gegaan dat die ongeveer van
dezelfde orde zal zijn als die van
vrij
algemene
en
algemene
reptielensoorten. Het dier is op de
Rode
Lijst
geplaatst
en
wordt
aangemerkt als zijnde kwetsbaar. De
geringe kennis van de ecologische
eisen van de Hazelworm maakt het
echter moeilijk het dier de juiste
bescherming te geven.
De kans om en Hazelworm te zien is
het grootst in vochtige, met dichte
vegetatie
bedekte
gebieden
zoals
heidevelden,
bosranden,
bossen,
wegbermen en hakhoutwallen. De meeste
dieren worden gevonden 's morgens
vroeg of vroeg in de avond, maar ook
overdag tijdens of na een regenbui.
Behalve zwangere vrouwtjes ziet men
de dieren zelden in de zon liggen. De
dieren
dekken
hun
warmtebehoefte
vooral
door
onder
de
opgewarmde
vegetatie
te
kruipen.
Juist
dit
gedrag maakt het zo moeilijk de
dieren op te sporen. Soms echter
komen de dieren massaal boven de
grond zoals in 1997 in Oudehorne
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gebeurde. In deze regenrijke zomer was
het
zelfs
voor
de
Hazelworm
ondergronds vermoedelijk niet meer te
harden en werd op een zeer klein
stukje hei in twee weken tijd maar
liefst 15 keer een dier waargenomen.
Hoewel
er
natuurlijk
van
dubbeltellingen
sprake
zal
zijn
geweest werden in ieder geval op één
dag vier verschillende dieren gezien
met lengten tussen de 30 en 40
centimeter.
Ook in de menselijke woonomgeving
kunnen de dieren zich ophouden. Ze
worden dan gevonden in compost- en
mesthopen.
Ook
in
aangelegde
broeihopen
voor
Ringslangen
worden
vaak Hazelwormen gevonden. Vooral in
de
onderste
bladlagen,
waar
het
composteringsproces
zo
goed
als
beëindigd is. Hier doen ze zich dan te

goed aan hun lievelingsvoedsel zoals
regenwormen en naaktslakken. Bekend
is een geval uit 1988 in ZuidoostFriesland waar bij het verplaatsen
van een kleine mesthoop maar liefst
21 hazelwormen te voorschijn kwamen.
Het zal duidelijk zijn dat elke
melding van dit aardige en volstrekt
onschuldige dier welkom is. En dan
niet uitsluitend uit de omgeving van
Beetsterzwaag en Lippenhuizen maar
liefst uit de verre omtrek. Alleen op
deze manier kunnen we er achter komen
waar
en
hoe
deze
geheimzinnige
hagedis leeft en hoe de bescherming
daarop moet worden afgestemd.
Ook
voor
meldingen
van
andere
reptielen en amfibieën kunt u terecht
bij
Jelle
Hofstra,
Gorredijk.
Telefoon 0513-465121

Uitbreiding Meetnet Hazelworm
In vorige nieuwsbrieven was regelmatig te
lezen dat het monitoren van de hazelworm
niet lukt: vanwege onvoorspelbaar gedrag
en zeldzaam voorkomen. Hoewel we 85
trajecten in potentieel hazelwormgebied
hebben liggen, werd hij sinds 1993 maar
in 52 van die trajecten gezien. Die
waarnemingen bleken vaak ook nog
incidenteel; van 17 trajecten werd de
hazelworm maar uit één jaar gemeld.
Kortom, de hazelworm wordt te weinig en
te onregelmatig waargenomen om
betrouwbare trends op te leveren. In het

telrondes met waarnemingen

Hazelworm
1997 - 2000
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hazelworm-meetnet hebben we daarom
enkele wijzigingen aangebracht.
In de eerste plaats worden de analyses
over alle waarnemingen van maart t/m
september uitgevoerd, omdat de
hazelworm het hele seizoen door met
gelijke kans gezien wordt.
In de tweede plaats hebben we het netwerk
uitgebreid: enerzijds met plaatjestrajecten,
anderzijds met de gegevens van
jaarinventarisaties.
Het vinden van hazelwormen met behulp
van metalen plaatjes is een beproefde
methode en wordt al twee jaar
uitgeprobeerd in enkele terreinen van
Natuurmonumenten. Voor het uitgebreide
hazelworm-meetnet zullen we deze
gegevens gebruiken. Daarnaast zullen ook
jaarinventarisaties deel gaan uit maken
van het uitgebreide hazelworm-meetnet.
Uit een aantal gebieden, zoals Duin en
Kruidberg, ontvingen we reeds
jaaroverzichten met waarnemingen van de
hazelworm. Een bijzondere
jaarinventarisatie komt via Jelle Harder
uit het Gooi, daar noteren de hardlopers
van de Gooise Atletiek Club alle
hazelwormen die zij tegenkomen tijdens
het hardlopen. Zij ontdekten op deze
manier een aantal nieuwe vindplaatsen
van de hazelworm!
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Trendy zandhagedissen
Van alle indexen die dit jaar uit de computers van het CBS zijn komen rollen spreekt die
van de zandhagedis toch wel het meeste tot de verbeelding: een gigantische toename in de
periode tussen 1994 en 2000. In een poging te achterhalen wat hier nu de achtergrond
van is hebben we de waarnemingen van zandhagedissen uit de verschillende leefgebieden,
met name de duingebieden, weer eens uitgesplitst en naast elkaar gezet.
toename
Uit de bovenste twee figuren valt op te
maken dat de waarnemingen van
zandhagedissen afkomstig van de trajecten
in het binnenland (fig. A) sinds 1994 sterk
zijn toegenomen en in het duingebied (fig.
B) zeer sterk zijn toegenomen.
duingebieden
Als we de duingebieden splitsen in de vier
geografisch van elkaar gescheiden regio's:
Kennemerland-Noord (C) en -Zuid (D),
Amsterdamse Waterleidingduinen (E) en
de duinen van Zuid-Holland (F), blijkt het
verloop van het gemiddeld aantal
waargenomen zandhagedissen in de
verschillende gebieden over de jaren heen
weliswaar niet hetzelfde stramien te
volgen, maar alle gebieden laten wel een
toename zien over de periode 1994 - 2000.
Ook de door het CBS hierbij berekende
trend geeft voor alle gebieden apart een
significante sterke tot zeer sterke toename
te zien. De meest extreme regio daarbij
zijn de duinen in Zuid-Holland (fig. F) die
in deze periode een gemiddelde toename
kende van 3,3 naar 13,3 zandhagedissen
per trajectbezoek!
positivo
Hoewel we van verschillende waarnemers
al hadden vernomen dat ze zelf ook wel
een toename in het aantal hagedissen
constateerden, was daar niet echt een
directe oorzaak voor aan te wijzen.
Natuurlijk kan het zijn dat de verdroging
van de duinen, gecombineerd met de
verstruiking van de duinen als gevolg van
vermesting goed kunnen uitpakken voor de
zandhagedis. Daar staat tegenover dat die
vermesting van de duinen ook vergrassing
in de hand werkt wat over het algemeen
als desastreus voor de zandhagedissen
wordt gezien. Ook het verdwijnen van de
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fazant als predator van juveniele
hagedisjes kan een factor zijn. Maar ja, de
vos is daarvoor in de plaats gekomen, en
die lust af en toe ook wel een hagedisje.
Last but not least, de reeks warme zomers
die achter ons liggen hebben absoluut een
positief effect gehad op het
voortplantingssucces van de hagedissen.
Dus wellicht kunnen we de toename zelfs
aan het broeikaseffect toeschrijven.
artefact
Daarnaast blijft de mogelijkheid natuurlijk
bestaan dat de toename van de
zandhagedis een artefact is. Bijvoorbeeld
doordat de waarnemers meer ervaring
krijgen in het vinden van de dieren
gedurende de jaren dat ze een traject
lopen. Over het waarnemerseffect is al
vaker gesproken.
Vorig jaar hebben we samen met het CBS
specifiek gekeken naar het effect van de
ervaring van waarnemers op hun
telresultaten. En daarbij bleek dat de
trends berekend over gegevens van
onervaren waarnemers niet significant
afweken van de trends van zeer ervaren
waarnemers. Ook het afvallen van
marginale of ronduit slechte trajecten kan
van invloed zijn op de trend. Het valt als
waarnemer niet mee om een traject te
blijven lopen waar je steeds minder of
zelfs niets meer ziet. Of dit laatste het
geval is moeten we nog nader
onderzoeken.
oproep
Graag zouden we van meer zandhagediswaarnemers, ook uit het binnenland,
willen horen wat jullie vinden van de
berekende toename van zandhagedissen,
zowel in de duinen als in het binnenland.
Alle suggesties zijn welkom!

13

B

Zandhagedis in het binnenland

A

N = 52 trajecten

Zandhagedis in de duinen

N = 108 trajecten
7

6

6

5

5

gem. La / ronde

7

4
3
2
1

2

0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Zandhagedis in Noord-Kennemerland

C

1994

7

6

6

5

5

3
2
1

1996

1997

1998

1999

2000

1999

2000

1999

2000

N = 23 trajecten

7

4

1995

Zandhagedis in Zuid-Kennemerland

D

N = 30 trajecten

gem. La / ronde

gem. La / ronde

3

1

0

4
3
2
1

0

0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Zandhagedis in de AWD

E

1994

14

6

12

5

10

3
2
1

1996

1997

1998

N = 14 trajecten

7

4

1995

Zandhagedis in Zuid-Holland

F

N = 26 trajecten

gem. La / ronde

gem. La / ronde

4

8
6
4
2

0

0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1994

1995

1996

1997

1998

Mededelingen
NIEUWE RECO IN LIMBURG
Ton Lenders is de nieuwe
regiocoördinator van Limburg. Wij zijn
hier erg gelukkig mee, want Ton is bij
uitstek deskundig als onderzoeker van
reptielen en amfibieën, met name in de
natuurlijke veldsituaties. De trajectlopers
uit Limburg kunnen dus in het vervolg bij
Ton terecht voor vragen en advies. Zie
adres in colofon.
VRAAG
Om maar gelijk bij de nieuwe
regiocoördinator met de deur in huis te
vallen, leggen we hem, als onderzoeker
van de adders in het Meinweggebied, de
volgende vraag voor. De vraag komt van
Wim Andela, zoals bekend, ook een
ervaren adderobservator/fotograaf! Wim
vraagt: "Is het mogelijk is dat soms,
onder bepaalde omstandigheden, jonge
adders in het voorjaar geboren worden?"
Die vraag, maar dan toegespitst op
zandhagedissen,is in de Nieuwsbrief
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 20

eerder gesteld. Het antwoord toen was
NEE. Nu heeft Wim via Discovery al een
paar keer vernomen dat bij adders en
gladde slangen de geboorte - die
normaliter aan het eind van de zomer
plaatsvindt- wel degelijk uitgesteld kan
worden tot de volgende lente.Reacties in
Nieuwsbrief 21.
FORMULIEREN met fouten
We hebben enkele weken geleden naar
iedereen een setje telformulieren gestuurd.
Hierbij zijn fouten gemaakt, in
adressering, of naam, of aantal. We stellen
het op prijs als jullie ons daar op wijzen,
zoals enkelen al deden.
WENS
Ondanks de zeer sombere vooruitzichten
over de ontwikkeling van MKZ in de regio
Overijssel, Gelderland, Flevoland, NoordBrabant, hopen we toch dat er voor ieder
wat te genieten valt in de komende
maanden.
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Gladde slangen langs de IJzeren Rijn
Niek Frigge
In de vorige nieuwsbrief zijn we uitgebreid ingegaan op de gladde slang, vooral de twee
grote kerngebieden het Fochtelooërveen (Herman Feenstra) en de Peel (Peter Keijsers)
zijn toen uitgebreid aan de orde gekomen. Naar aanleiding daarvan kregen we ook een
reactie van Niek Frigge die al jaren lang naar reptielen kijkt langs de IJzeren Rijn op de
Meinweg. Een belangrijke locatie voor de gladde slang in Nederland die helaas op dit
moment in zijn huidige vorm bedreigd wordt.
de IJzeren Rijn
De IJzeren Rijn is een momenteel
ongebruikte spoorlijn die van oost naar
west door een bos loopt. Bij een open plek
langs het spoor van ongeveer 100 meter
lang en 15 meter breed heb ik de meeste
waarnemingen gedaan. Deze
waarnemingen ondersteunen het verhaal
van Herman Feenstra en Peter Keijsers.
Ook ik zie de meeste dieren in de maanden
juli en augustus en dat zijn dan ook vaak,
maar lang niet altijd, zwangere vrouwtjes.
Ik heb echter wel het idee dat de geboorten
van de jongen op de Meinweg vroeger in
de zomer plaatsvinden dan in Friesland.
De IJzeren Rijn ligt dan ook zo'n 200 km
zuidelijker en heeft bovendien de
beschutting van een bos.
drachtige en jonge dieren
Dit stuk spoorberm is in het voor- en
najaar een goede zonplaats voor
zandhagedissen die dan veel worden
waargenomen. Zij vormen een belangrijke
voedselbron voor de aanwezige gladde
slangen. De zandhagedissen maken
gebruik van de zandpaden langs het spoor
om de eieren af te zetten. In augustus en
september zijn de pas geboren
zandhagedisjes een gewilde prooi voor
jonge gladde slangen. Naast
zandhagedissen en gladde slangen doe ik
er relatief veel waarnemingen van
drachtige vrouwtjes hazelwormen. Deze
zie ik bij ongeveer hetzelfde weertype als
de drachtige
vrouwtjes
van
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gladde slangen: vaak geheel bewolkte
maar relatief warme (20°C) dagen, of vlak
na een regenbui. Ook jonge hazelwormen
zijn gewilde voedseldieren voor gladde
slangen.
toename gladde slangen
In 1978 hebben H. Klompen en D. Smeets
vanuit de KU Nijmegen onderzoek gedaan
naar de herpetofauna in het
Meinweggebied. Zij fietsten bijna
dagelijks langs het spoor. Langs het spoor
hebben zij in dat seizoen totaal 15
waarnemingen gedaan van de gladde
slang, waarvan slechts één op de door mij
onderzochte locatie. Tegenwoordig kom ik
gemiddeld bijna twee Gladde slangen per
bezoek tegen en op 26-7-2000 vond ik op
het betreffende open stuk zelfs dertien
Gladde slangen! Dit suggereert een
mogelijke toename van de gladde slang.
Ook in een ander deel van het
Meinweggebied, wat één kilometer
verderop ligt, is een toename te
constateren: In 1977 en 1978 werden daar
door de studenten van de KU Nijmegen in
totaal maar zeven waarnemingen van de
Gladde slang vermeld. In die jaren was ik
zelf blij als ik – met vele bezoeken – één
Gladde slang per jaar vond. In de loop van
de jaren negentig had ik ook daar een
toename van het aantal waarnemingen. In
1998 zag ik daar tijdens twee dagen in juli
vier slangen per bezoek.
afname andere reptielen
Henk Strijbosch stelt dat bij verdroging en
verbossing van een gebied de populaties
adders en hagedissen achteruit gaan maar
dat de Gladde slang hier in eerste instantie
van profiteert en het als langste volhoudt.
Deze stelling volgend is het cynisch te
moeten constateren, dat een toename van
de Gladde slang als indicatie kan gelden
voor de achteruitgang van de diversiteit in
een gebied.
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