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RAVON Werkgroep Monitoring

Beste Monitoorders,
TIEN JAREN REPTIELEN MONITOREN
heeft duidelijk gemaakt hoe het met de reptielen in
ons land gesteld is. Het meest opmerkelijke is de
positieve trend van de zandhagedis; daarnaast
beleeft de muurhagedis een revival en is sprake van
positieve trends voor gladde slang en hazelworm.
Adder en levendbarende hagedis gaan langzaam
(adder) maar zeker (levendbarende hagedis)
achteruit. De trend van de ringslang blijft min of
meer op gelijkblijvend niveau. We weten hoe het
gaat; we weten niet altijd hoe het komt en we kunnen
niet voorzien hoe de trends zich gaan ontwikkelen in
de tien jaren die voor ons liggen. Dat is best
spannend en ook een uitdaging om op de ingeslagen
weg voort te gaan. Aan ons nu de taak om het
Meetnet inhoudelijk en qua omvang op peil te
houden; het niveau te consolideren dat we in tien jaar
bereikt hebben. Daar gaan we voor. AZ

We hebben jammer
genoeg afscheid moeten
nemen van Axel
Groenveld als collega.
Negen jaar enthousiaste
inzet voor het werk en
voor de dieren maakte dat
Axel van top tot teen bij
RAVON Werkgroep
Monitoring betrokken
was. Het zal moeilijk zijn
om alle lijnen die hij
mede in handen had
gaande te houden. Axel
bedankt, gelukkig blijf je
als vrijwilliger meedoen
en ongetwijfeld zullen we
je de komende tijd vaak
lastig vallen!
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Mag ik mijn traject aanpassen?
Tijdens veldbezoeken valt op dat
sommige meetnetters niet meer
tevreden zijn over de route, de ligging
van hun traject en denken dat de
eenmaal gekozen route niet mag
worden veranderd. Dat moeten we
recht zetten want de route mag wèl
aangepast worden.
essentie looproute
In de laatste druk van de Handleiding
voor het monitoren van reptielen in
Nederland staat op pagina 25 het
volgende: “Zijn veranderingen in de
looproute mogelijk?
Om gegevens van jaar tot jaar te
kunnen vergelijken zal de intensiteit
van de inventarisaties elk jaar gelijk
moeten zijn. Dit zou betekenen dat een
looproute hetzelfde blijft. Echter, de
natuur verandert: open plekken
groeien dicht, struwelen breiden zich
uit, de heide vergrast, de beheerder
grijpt in, enz. Door deze
ontwikkelingen kan het mogelijk zijn
dat de looproute binnen je traject niet
meer dezelfde verhouding weergeeft
van gunstige en ongunstige delen als
in het begin. De looproute is dan niet
meer representatief voor het traject en
dan is het goed om de route te
verleggen. De inventarisatieinspanning mag echter niet
veranderen en de ligging van de
nieuwe looproute moet wel binnen de
marges blijven van je
onderzoeksgebied.”
Karakteristiek habitat voor
zandhagedissen in de zeereep
van Vlieland. Een dikke haag
helm beschermt tegen de
overheersende
noordwestenwind.
Waarschijnlijk vanwege de
roofvogels komen de
zandhagedissen nauwelijks
vanuit de helm tevoorschijn.
Ze liggen in de rondzone van
het gras en blinkend witte
zandterras, kop en romp in de
zon, staart en achterwerk tussen
de helm, waarin ze pijlsnel
verdwijnen bij het minste
gevaar. In de maand mei zijn de
flanken van de mannetjes bijna
lichtgevend smaragdgroen van
kleur. Heel goed zichtbaar voor
de monitoorder, minder goed
zichtbaar voor de vele
roofvogels die zicht hebben op
de rug: overwegend bruin met
lichte strepen.

looproute moet representatief zijn
Een traject is eigenlijk de route langs
de beste reptielplekjes in je
onderzoeksgebied. Door dat traject te
lopen krijg je de meeste informatie
over de stand van de reptielen in het
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betreffende gebied. Vaak zullen dit
jaar in jaar uit dezelfde plekjes zijn
maar er zijn ook situaties denkbaar
waarin het traject verlegd moet worden
om meer gegevens te krijgen. Stel, op
een deel van je traject zijn enkele
goede plekjes weggeplagd. Als je je
route handhaaft zul je minder
reptielen zien, dit suggereert een
afname terwijl in werkelijkheid de
reptielen zullen zijn verkast naar een
ander plekje en er dus geen sprake is
van afname.
slangen volgen voedselbron
Een ander voorbeeld: je telt
ringslangen langs een sloottraject.
Door voortschrijdende successie valt
er na enkele jaren echter amper nog
zon op je traject, of de kikkers
verdwijnen en laten de ringslangen
zich niet meer zien. Je constateert dan
een afname terwijl diezelfde slangen
hun kostje langs een andere sloot bij
elkaar scharrelen.
Wat ook wel voorkomt: adders zoeken
een nieuw, beter, voedselgebied omdat
de muizen schaars zijn.
Samengevat, op de vraag: “Mag ik
mijn traject aanpassen?” is het
antwoord: “Indien nodig, ja graag!”
nieuwe route wel doorgeven
Meetnetters die denken dat het goed is
om de looproute te wijzigen kunnen
dat doen in overleg met de
desbetreffende regiocoördinator en/of
met een van ons in Amsterdam. Wij
hebben van alle looproutes een
plattegrond en die moet dan aangepast
worden. Het vriendelijk verzoek is dan
ook om in voorkomende gevallen een
gewijzigd routekaartje op te sturen of
bij de telformulieren te doen.

4

Agressie tussen mannetjes zandhagedis
Fotoos Albert Sijtsma

Als twee mannetjes zandhagedis elkaar tegenkomen dan is het vechten geblazen, met
name in de paartijd. Gewoonlijk is de grootste, dus oudste, man dominant en zal het
andere mannetje weggejaagd worden. Conn Barrett, die een groep van ongeveer 15
bij elkaar wonende hagedissen observeert heeft gezien dat één en dezelfde man
jarenlang dominant kan zijn. Een of twee andere mannen zijn dan sub-dominant,
maar komen alleen voor de dag en krijgen alleen de kans om een vrouwtje te
benaderen buiten het gezichtsveld van de dominante man. Zo gauw de dominante
man van het toneel verdwenen is, door sterfte bijvoorbeeld, neemt een sub-dominant
mannetje de leiding over. Een dominant mannetje bevrucht meerdere vrouwtjes. Maar
een vrouwtje paart toch nog wel met andere mannetjes. Een eilegsel van
zandhagedissen heeft uiteraard één moeder, en meestal meerdere vaders.
De hier afgedrukte fotoos zijn genomen door Albert Sijtsma, begin mei 2004 op
Vlieland, waar hij samen met Wim Andela twee trajecten monitoort. De mannetjes zijn
in die periode supergroen en superfel.
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Vrouwtjes zandhagedis graven nest voor eieren
tekst en fotoos Geerling Kruidhof

8 juni om
ongeveer 20:00
uur begonnen
vrouwtjes
zandhagedis met
het graven van
een nest om
eieren te leggen.
Ik heb de
graaftijd van 2
zandhagedissen
opgenomen. De
eerste, dat is het
vrouwtje hier
rechts, zag ik
eerst over de
zandweg lopen.
Zij begon te
graven in los
zand en was in
ruim 4 minuten
onder het zand
verdwenen. Op de
foto kun je nog
een stukje buik
zien, dik van
eieren.

8 juni ’04 - 20:00 uur
Een ander vrouwtje is ruim 15 minuten bezig geweest, ze groef in harde grond. Je kon zien dat dit
vrouwtje alle energie nodig had voor het graafwerk. Af en toe moest ze uitrusten. Tijdens het
graafwerk kon ik haar bij wijze van spreken over de bol aaien. Het viel mij op dat de neus bij het
graafwerk ook gebruikt wordt. Af en toe staat het vrouwtje echt helemaal op de kop met de poten in
de lucht.

Tijdens het
graafwerk verloor
de zandhagedis van
hierboven een
eitje. Ze wierp het
met zand en al naar
buiten.
Ze was heel snel
verdwenen onder
het zand en het ei
bleef daar liggen.
Het was spierwit
en aan een kant
ingedeukt
De volgende dag
begon het bruin te
worden. De derde
dag bijna
donkerbruin.
Toen ik het stuk
maakte leek het
net of er geel eiwit
inzat.

8 juni ’04 - 20:05 uur
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DE

VOLGENDE

MORGEN..............

De volgende morgen om
ongeveer 7:45 uur zag ik
enkele vrouwtjes naar boven
komen uit het hol.
Op de foto hiernaast is het
kopje al te zien van een
vrouwtje die de afgelopen
nacht eieren heeft gelegd. Als
het vrouwtje omhoog
gekomen is gaat ze de
nestplek met zand afdekken.
Ze besteden best veel
aandacht aan het dichtgooien
van het gat. Het viel mij op
dat ze tijdens het graafwerk
mooi schoon zijn, maar
wanneer ze weer boven
komen het zand vast plakt
aan de huid.
9 juni ’04 - 07:45 uur

9 juni ’04 - 8:20 uur

9 juni ’04 - 08:15 uur

Twee vrouwtjes zijn tegelijkertijd, en niet ver van elkaar hun nest aan het afdekken. Aan de vrouwtjes kun je goed zien
dat ze de eieren kwijt zijn, de flanken zijn ingevallen

9 juni ’04 - 09:00 uur
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 30

Op deze plek, ’smorgens om 9 uur zat
het vrouwtje (van de
vorige bladzijde) nog
in de grond. Zo’n nest
plek is te herkennen
aan het kuiltje in het
zand (door Gert-Jan
Martens als “hakje”
betiteld) en het
uitgegraven zand dat
ervóór ligt. Maar om
12:00 uur was ze
verdwenen, te zien aan
het nest dat toen was
dichtgegooid.
7

Dit is de plek waar
het ei-afzetten
plaatsvond: de rand
van een onverharde
weg langs een
heideveld in het
Valtherbos
(Drenthe). Op de drie
afzetplekken is er
sprake van ochtend
en avondzon. Totaal
heb ik op 17
plaatsen kunnen zien
dat zandhagedissen
met graafwerk
bezig geweest waren.
In hoeveel ei-afzet
heeft plaatsgevonden
kan ik niet zeggen.
Gezien de moeite
van het graafwerk
denk ik
niet dat er veel
fopnesten gemaakt
zijn.

Tot zover dit schitterende stripverhaal
van Geerling Kruidhof. Het mooie is
dat alles precies volgens het boekje
verliep. Zoals:
plek en tijdstip van ei-afzet
Een vlak stuk open zand, maar wel
vlakbij vegetatie voor dekking, en
zodanig gelegen dat de plek de hele
dag zon krijgt. Begintijd ’s-avonds
nog net in het avondzonnetje en ’smorgens ook weer. Op de fotoos is dat
goed te zien. Het boven de grond
Ei-afzetplek
Ugchelen.
Ook hier werd
de randzone
van zandpad
en heideveld
gebruikt om
eieren af te
zetten

komen de volgende morgen is ook
weer volgens het boekje!
Wat afwijkend is, dat het vrouwtje een
ei verloor. Mogelijk was de nood zo
hoog dat het eerste ei er al uitfloepte
tijdens het graven en vervolgens met
het zand mee naar buiten werd
gegooid.
vroeg
Ei-afzetten op 8 juni is tamelijk vroeg.
Op de Veluwe gebeurde dit in
diezelfde periode. Jochem Oostendorp
over nestgedrag in boswachterij
Ugchelen:
7 juni ‘04 tussen 10:00-11 :00 uur een
zandhagedis in een nestgat en twee
andere open nestgaten;
9 juni ‘04 tussen 08:20-10 :30 uur
nogmaals een zandhagedis in nestgat.
Daarnaast tientallen open nestgaten
aangetroffen.
dekking belangrijk
De eerst zandhagedis vluchtte vanuit
het nestgat naar dekking, de tweede
bleef met staart en kop uit het gat
gestoken enkele minuten zitten
voordat ze alsnog vluchtte. Alle
waarnemingen van nestgaten waren op
een zandpad langs heideveld. Of het
zwangere vrouwtjes betrof weet ik niet
zeker. Wel heb ik op 7-6 in de buurt
een felgroen mannetje gezien en op 96 een duidelijk zwanger vrouwtje.
Redactie: waarschijnlijk waren de
twee eerstgenoemde vrouwtjes de
nestgaten aan het afdekken.
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de Hoge Veluwe
Hier zag Geoske Sanders vroege
gravende vrouwtjes: eind mei en begin
juni.
In de duinen was het wat later: Conn
Barrett liet weten dat op zijn traject
(bij Wassenaar) de vrouwtjes vroeger
waren dan in andere jaren. Dat wil
zeggen tussen 10 en 20 juni, maar op
1 juli trof hij nog een zwanger
vrouwtje aan. Variatie in vroegere en
latere legsels is er natuurlijk altijd.

jonkies laat
Hoewel de ei-afzet vroeg was hebben
we nu, half augustus, slechts enkele
meldingen van juveniele zandhagedisjes. Harm Hofman zag er een
op 11 augustus. Juveniele
levendbarende hagedissen werden half
juli waargenomen door Wim de Wild.
Juveniele muurhagedissen werden op
27 juli gezien, wat erg laat is voor
muurhagedis. De eerste juveniele
hazelworm werd eveneens door Harm
Hofman gezien: op 18 augustus.

Anne van
Wely
maakte
voor ons
dit plaatje
van een
prachtige
Veluwse
vrouw
zandhagedis

Perfecte timing
heide Ugchelen in de regen
Het komt voor dat het weer absoluut
ongeschikt is om het veld in te gaan
en dan opeens kantelt en juist heel
goed wordt. Vrijdag 25 juni was zo’n
dag. Op het programma stond
trajectenbezoek op de Veluwe en bij
vertrek in Amsterdam regende het
pijpestelen. De ochtend brachten we in
Ugchelen door om daar met Jochem
Oostendorp en in de regen een nieuw
traject uit te zetten. Toch nog een
waarneming: aan de oever van een
heideven een ringslangvel. –
spoorberm Ede in de zon
’s Middags bezochten we met Anne
van Wely haar spoortraject bij Ede,
een traject waar veel zandhagedissen
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voorkomen en, hoewel zelden, ook wel
hazelworm en gladde slang.
Op het moment dat we de auto
uitstapten hield het op met regenen.
Even later brak de zon door. De eerste
15 minuten zagen we nog geen
hagedissen. Opeens een vrouwtje,
midden op een heipol. Nat was ze en
koud, je kon haar zo oppakken. Toen
was het hek van de dam. Links en
rechts zagen we hagedissen, soms
meer tegelijk. Na enkele dagen regen
zaten de hagedissen kennelijk heel erg
op een zonnebad te wachten! Erg leuk
om zo’n moment mee te maken. Zo’n
situatie levert dan wel gelijk een
monsterscore op, drie keer zo veel als
gewoonlijk. Op terugweg mochten we
ook nog een zwanger vrouwtje gladde
slang ontmoeten! Een mooi bezoek.

9

Teken reëel gevaar voor monitoorder
Er is bijna niet aan te ontkomen. Na een dag op de hei blijven, ondanks preventieve
zorgen (kleding met lange mouwen en lange pijpen, na afloop stevig douchen,
schone kleren aan) enkele diehards op je huid achter die je pas de volgende dag
opmerkt omdat het ergens begint te jeuken. De teek heeft zich dan al ingegraven. En
dan maar afwachten of het bultje groter wordt en uitgroeit tot een ronde vlek of ring
van ongeveer 10 cm doorsnee, zodat je zeker weet dat een doxycycline kuur
onvermijdelijk is. Er zijn monitoorders die moesten afhaken vanwege dit ongerief.

cm

cm

Vier stadia van de teek Ixodes ricinus (schapenteek). De dikste
teek links is een volwassen vrouwtje, tweede van links is een
volwassen mannetje, tweede van rechts is een nimf en de rechtse
is een larve Alle stadia kunnen drager zijn van de bacterie Borrelia
spec. veroorzaker van de Ziekte van Lyme.

meer en minder teken
Er zijn gebieden waar het heel erg is:
de Veluwe, het Gooi, heiden en bossen
in Friesland en Drenthe, de beboste
Binnenduinrand. Het type vegetatie
waar je doorheen struint is van
invloed. Zo blijkt pijpestro, in
combinatie met opslag van berk en eik
een waar Eldorado voor teken te zijn;
in de duinen komen zeer veel teken in
dennenbossen voor. Sommige mensen
zijn vatbaarder dan andere. Het heeft
met lichaamstemperatuur te maken:
hoe hoger die is, hoe sneller de teken
komen.
levenscyclus teek
De teek leeft in de natuur: bossen en
graslanden. Voor ontwikkeling en
voortplanting heeft de teek bloed
nodig. Hij kiest hierbij zowel voor
wilde dieren (muizen, egels, reeën, en
ook vogels en hagedissen) als
huisdieren (hond, kat, schaap, paard...)
en ook de mens. Een teek wacht in
grashalmen of lage bosjes op een
passerende gastheer, waaraan hij zich
in het voorbijgaan vastklampt. Dan
kruipt de teek naar een plaats waar de
huid dun is en bijt zich stevig vast. Hij
verankert zich als het ware in de huid.
het zijn vooral de nimfen die de mens
opzoeken om bloed te zuigen. Nimfen
zijn actief van maart tot oktober met
een piek van half mei tot half juni.
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Dan is voor mensen het gevaar groot
om besmet te raken. Niet alle teken
zijn drager van de gevreesde bacterie.
Percentages tussen de 15 en 30%
worden genoemd. Dit kan van jaar tot
jaar en van gebied tot gebied
verschillen en heeft onder andere met
de muizenstand te maken. Grofweg:
meer muizen, meer teken, meer Ziekte
van Lyme. Een nimf is erg klein (1
mm) en moeilijk waar te nemen tussen
sproetjes en andere
onregelmatigheden van de huid.
Meestal merk je een teek pas op als ie
is ingegraven en begint te jeuken.
diverse soorten Borrelia
In Europa, en ook in Nederland
hebben we te maken met diverse
variaties (soorten) Borrelia. Op dit
moment onderscheidt men vier
soorten, elk is geassocieerd met een
specifiek ziektebeeld.
Borrelia afzelii is in Nederland het
meest talrijk en kan ernstige
huidafwijkingen tot gevolg hebben.
Borrelia garinii is vooral geassocieerd
met neurologische afwijkingen.
Borrelia burgdorferi geeft vooral
gewrichtsklachten.
Borrelia valaisiana komt ook voor
maar hiervan is niet precies duidelijk
welk specifiek ziektebeeld erbij hoort.
Allemaal hebben ze chronische
vermoeidheid tot gevolg.
goede raad is duur
We zagen al dat preventieve
maatregelen niet waterdicht zijn.
Als binnen veertien dagen na een
tekenbeet een zich uitbreidende rode
vlek verschijnt ga dan onmiddelijk
naar de huisarts voor een kuur van
drie weken doxycycline. In dit
stadium lijkt dat voldoende te zijn om
geheel te genezen en van latere
klachten gevrijwaard te blijven.
Literatuur: Een héél goed boek is:
Bull’s-eye: unraveling the medical
mystery of Lyme Disease. By
Jonathan A. Edlow. Yale University
Press. ISBN 0-300-09867-7
Zie ook: De Ziekte van Lyme in
Nederland. in: INFECTIEZIEKTEN
Bulletin 14 (5) mei 2003.
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Hagedissenvangers weer actief in Maastricht
Tekst en fotoos Alex Kloor
Al eerder berichtten wij over het wegvangen van muurhagedissen in Maastricht. Onlangs
ontvingen we van Alex Kloor onderstaande bericht, kennelijk is het nog niet tot iedereen
doorgedrongen dat de muurhagedis met uitsterven bedreigd wordt, want hoewel de
populaties onder invloed van de beschermingsmaatregelen en het klimaat groeien blijft de
muurhagedis uiterst kwetsbaar binnen zijn zéér kleine Nederlandse verspreidingsgebied.
Vanmiddag rond 6 uur was het helaas
weer raak in de Lage Fronten.
Stadswachten die dagelijks het gebied
controleren, betrapten op de Courtine
AB, gelegen op de parkeerplaats
Cabergerweg, een aantal jongeren die
bezig waren met het wegvangen van
muurhagedissen.
Toen de jongeren de stadswachten op
zich af zagen komen, vluchtten deze met
hoge snelheid weg op hun scooters, het
was gezien die hoge snelheid niet
mogelijk de achtervolging in te zetten,
gelukkig slaagde de stadswachten er nog
wel in een emmertje met daar in een
juveniele muurhagedis veilig te stellen,
welke de snel vluchtende jongens achter
moesten laten.
Bij nadere inspectie van het omliggende
gebied bleek dat zeer waarschijnlijk de

Plat getrapte vegetatie en losgewrikte
stenen: stille getuigen van de vang-acties.
Courtine AB niet de enige plaats was waar
de hagedissenvangers actief zijn geweest.
Op Kazemat A is het gras voor de muur
plat getrapt, zijn struiken afgebroken en
rijen stenen uit de ondermuur getrokken.
Ook voor de Escarp korte muur en Escarp
2de lange muur is duidelijk te zien dat
daar waarschijnlijk vangactiviteiten hebben
plaatsgevonden.
De afgelopen maanden hebben we buiten
deze vangactiviteiten heel veel problemen
gehad in mijn monitoringsgebied: met
wildkampeerders, junks, dealers,
afvaltoeristen en hangjongeren, en ikzelf
heb me tijdens mijn monitorwerk vaker
niet veilig gevoeld in het gebied.

Deze stadswachten hebben een muurhagedis kunnen
redden van onvrijwillige deportatie.
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Nieuwe hazelworm-trajecten in Limburg
Ingo Janssen
Meertensgroeve
In Zuid-Limburg zijn enkele oude
trajecten, gesitueerd in verlaten
groeves, nieuw leven ingeblazen.
Tijdens de introductie in de
Meertensgroeve was het gelijk raak!
Zo waren de nieuwe meetnetters Peter
Moen en Dieneke Suykerbuyk
getuige van de vondst van twee
hazelwormen, een vijftal
levendbarende hagedissen en een
roepende vroedmeesterpad.

Hazelworm
mannetje
van de
Lage
Fronten in
Maastricht
(foto Alex
Kloor)

Kerkrade
In Kerkrade heeft Mai Arets naast zijn
“gewone” route nu ook een plaatjes
route gecreëerd. Ook hier was het raak
toen ik hem bezocht: tijdens een
bloedhete dag vonden we onder de
deksel van een kliko toch nog drie
hazelwormen. Mai had ook nieuws
over zijn andere traject in het
Heuvelland waar hij sinds twee jaar
monitoort. Dit traject, de
Wrakelbergweg, is geheel gelegen in
agrarisch gebied en loopt door een
koeienwei met daarin enkele ruige
graften en overhoekjes. De afgelopen
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twee jaar zag Mai hier slechts enkele
levendbarende hagedissen en heel af
en toe een hazelworm. Dit jaar lijkt het
wel een ander traject! Zoveel
hagedissen en hazelwormen ziet hij.
Op de Kunderberg, mijn eigen traject
in het Heuvelland, zie ik dit jaar
regelmatig hazelwormen. Ik vind ze
onder stenen waar voorgaande jaren
nooit iets onder te vinden was. Ook
tref ik ze aan in het maaisel dat in de
bermen ligt, bij het
doorzoeken van dit
maaisel kroop er
enkele keren een
“goudschlengske”
uit.
de Hamert
Ook in het NoordLimburg nieuwe
trajecten. In het
natuurgebied de
Hamert gaan Theo
Bouten en Rien
Eikmans twee routes
lopen. Behalve de
zand- en
levendbarende
hagedis komt ook
hier de hazelworm
voor én de gladde
slang. Op de dag dat
wij de trajecten
bezochten was het
veel te warm om die
te zien.
In het uiterste Noorden van Limburg
gaat Godelieve van der Lande de
reptielen monitoren op de
Mookerschans, een oud vestingwerk in
de buurt van de bekende Mookerhei.
Godelieve monitoort hier dagvlinders
en zag daarnaast zoveel reptielen dat
het haar de moeite waard leek om ook
deze diergroep te gaan monitoren.
Begin augustus zag zij twee keer ’n
hazelworm op het bospad. Daarnaast
worden ook zandhagedis,
levendbarende hagedis en gladde
slang hier gezien.
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Minder adders en hagedissen in Nederland
Voorburg – Het is in Nederland steeds slechter toeven v o o r
hagedissen en adders. Vooral op de Drents-Friese heide is de s i t u a t i e
slecht. Het aantal adders is in de kleine heidegebieden met o n g e v e e r
eenderde gedaald. Ook de levendbarende hagedissen hebben h e t
zwaar, maar zij gaan in aantal niet zo hard achteruit. Dat heeft h e t
Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren bekend g e m a a k t .
Oorzaak voor de daling is de verkleining van het leefgebied. (Ned.
Dagblad 8/6/2004)
Berichten als het bovenstaande verschenen begin juni in vele landelijke én regionale
dagbladen. Dit naar aanleiding van een studie die het CBS in samenwerking met
RAVON Werkgroep Monitoring momenteel uitvoert. In deze studie zijn de resultaten
van 10 jaar Meetnet gebruikt om te kijken naar de invloed van o.a. versnippering,
verdroging en verbossing op de aantalsontwikkelingen bij met name adders. Uit deze
studie komt duidelijk naar voren dat versnippering en verdroging van de heide de
belangrijkste oorzaken van achteruitgang zijn voor de adder. In grote, natte
gebieden blijft de adder stabiel terwijl hij in kleine verdroogde gebieden afneemt.

Grote, aaneengesloten vochtige heideterreinen vormen de beste adderbiotopen
(foto Gerard Smit).
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Duinbranden
Delen van duinen in Noord Holland
zijn verbrand op 9 en 10 augustus j.l.
Het gaat om ongeveer 25 ha ten
zuiden van Den Helder en om
ongeveer 50 ha bij Heemskerk. In
beide gebieden zijn de nodige
slachtoffers gevallen waaronder
zandhagedissen.
Bij Heemskerk gaat het om
geaccidenteerd, struweelrijk en deels
bebost Middenduin. Het monitoring
traject van Yvonne van Hoof ligt er
middenin.
Regio-coördinator Hubert Kivit
meldde:
“Ja, het is helemaal kaal. Struweel
van kruipwilg, duindoorn en liguster
is verbrand, evenals de kruiden en de
strooisellaag. Er zijn enkele dode
hagedissen gevonden naast andere
dode, op de grond levende, dieren,
zoals muizen. Het heeft ongeveer 24
uur geduurd maar niet overal
tegelijkertijd. Waarschijnlijk is de
brand niet diep gegaan want wat
opviel is dat er zoveel levende mieren
lopen die waarschijnlijk in holletjes in
de grond verbleven en ook bruine
sprinkhanen. En nu, na vijf dagen,
komen alweer groene sprieten gras
omhoog.”
de eilegsels
Wij zijn benieuwd hoe het is met de
jonge dieren. De zandhagediseieren
komen dit jaar laat uit. In dit geval is
dat gelukkig omdat ze - nog in het ei,

Verbrande duinen bij
Heemskerk, augustus
2004. (foto Hubert Kivit)
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in de grond – de brand mogelijk
overleefden. Althans, dat hebben we
mogen constateren bij een eerdere
duinbrand die op 24 juli 1994 een
deel van Zuid-Kennemerland in de as
legde. Dat was een oppervlakkige
brand en de eilegsels in de grond zijn
later gewoon uitgekomen in dezelfde
mate als op andere plekken.
Yvonne van Hoof en Rob van
Westbroek zijn een week na de brand
polshoogte gaan nemen in het terrein.
Vooral om te kijken naar de situatie
van het terrein voor jonge dieren.
Tijdens dit bezoek werden al weer
dieren gezien, zowel volwassen als
juveniele dieren. Enkele dieren liepen
over het verkoolde terrein waar
geschikte schuilmogelijkheden
ontbraken. Ook Yvonne en Rob zagen
regelmatig mieren in het hele
verbrande gebied. De dieren liepen
alweer in rijen. Ook werden veel
libelles gezien en waren opvallend veel
verse gaten in de grond zichtbaar. De
hellingen van verbrande duinen zijn
geheel kaal waardoor mogelijke
eiafzetplekken niet meer te zien
waren. Bij graven op verkoolde delen
bleek dat 1 cm onder de bovenste laag
de grond en daarin aanwezige wortels
niet aangetast. Het gras komt een week
na de brand dan ook alweer zo’n 10
cm boven de grond uit.
Yvonne meldt verder dat het bos en
duin er goed uitziet als je in
aanmerking neemt
dat er zoveel
voertuigen en
mensen van
brandweer en
andere diensten
onder moeilijke
omstandigheden
door het terrein
zijn gegaan. De
sporen van
voertuigen zijn wel
herkenbaar, maar
hebben minder
schade aangericht
dan verwacht. Ze
complimenteert de
wijze waarop het is
aangepakt.
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Gladde slang op bezoek

Deze fotoos ontvingen we van Simon van der
Heijde, meetnetter op de Veluwe. Deze zomer
kreeg een vriend van Simon bezoek van een
jonge gladde slang. Het ± 30 cm lange
slangetje zwierf bij hem door de tuin en had
een hazelworm gegeten.

RAVON – dag 2004
Dit najaar is er natuurlijk weer een RAVON-dag in Nijmegen. Belangstellenden kunnen
voor de precieze datum contact opnemen met het coördinatieteam in Amsterdam of met
onze RAVON collega’s in Nijmegen (024-3653270). De RAVON-dag 2004 zal in het
teken staan van verspreidingsonderzoek in de ruimste zin van het woord.

Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 30

15

