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Inhaalslag is populair
Het veldwerk voor de inhaalslag 2006 loopt
jammer genoeg alweer ten einde. Ik heb veel
enthousiaste mensen gesproken die vaak met
mooie foto’s en verhalen uit het veld kwamen
aanzetten. Enigszins jaloers was ik wel. Als
projectleider inhaalslag zit je toch meer aan de
telefoon en aan de computer. Gelukkig waren daar
nog de excursies. Bij twee daarvan had ik het
genoegen om deel te kunnen nemen. Ondanks
slechte weersomstandigheden de dagen ervoor,
was het op de dagen zelf goed weer. Het waren
perfecte dagen. Tijdens een van de excursies in het
Kroondomein werd de eerste gladde slang na
amper tien minuten gescoord. Maar zoals gezegd
loopt het veldwerk nu ten einde. Voor mij betekent
dat vooral dat het werk begint. Alles moet worden
verwerkt en overzichtelijk worden gemaakt. Maar
daar horen jullie meer van in het volgende
voorjaar.

Veel mensen hebben hun formulieren alweer terug
gestuurd naar stichting RAVON. Ruim 28 % van
de verstuurde formulieren is alweer in ons bezit.
De meeste zijn correct ingevuld. Een enkele keer
zijn er wat onduidelijkheden maar deze zijn vaak
zo opgelost.
Binnenkort wordt de mogelijkheid om
kilometerhokken te claimen via de website,
geschrapt, althans voor de inhaalslag reptielen en
amfibieën. Op 8 september is de website van
RAVON uitgebreid met de inhaalslag Vissen. Hier
kan je dus straks nog wel hokken voor claimen.

Inhaalslag 2006; verspreidingsonderzoek amfibieën.
Frans Kuenen

Voor 2 soorten is de limiet die gesteld was door
het Ministerie van LNV ruimschoots behaald, met
name de heikikker is erg populair. Hier moet ook
zeker Arnold van Rijsewijk worden genoemd
omdat hij al vroeg in het jaar veel werk heeft
verzet om zoveel mogelijk mensen bij de
inhaalslag te betrekken. En dat is gelukt. Veel van
jullie gingen op pad om de heikikker te zoeken in
het vroege voorjaar. Ook de kamsalamander is
populair. Een overzicht staat hieronder
weergegeven.

Excursies
Er zijn vier excursies georganiseerd voor de
inhaalslag. Helaas moest de eerste worden
geannuleerd in verband met te weinig animo. Dit
had waarschijnlijk te maken met het feit dat veel
mensen op vakantie waren.
Daarna zijn hebben we twee excursies
georganiseerd in Kroondomein het Loo. Wat
tijdens deze twee excursies is waargenomen staat
vermeld in Tabel 1 en 2.
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Als laatste zijn we naar Boswachterij Gees
geweest. Dit is mooi bosgebied van
Staatsbosbeheer in Drenthe waar forse
gebiedsingrepen worden uitgevoerd. Het hele
gebied wordt vernat. Verder is er 600 hectare
landbouwgrond beschikbaar gekomen voor
natuurontwikkeling. Grote delen zijn al ontdaan
van de bouwvoor. Er zijn al verschillende mooie
stukken ontstaan. De boswachter van het gebied
(dhr. Van Heek), heeft een uitgebreide uitleg
gegeven over de plannen van SBB met het gebied.
Daarna heeft hij ons meegenomen naar plaatsen
met grote kans op adder en ringslang. Dit leverde
uiteindelijk dan ook een juveniele adder op die net
een levendbarende hagedis aan het eten was.

Resultaten tot zover
Omdat we tot op heden nog niet alles in ontvangst
hebben genomen, kunnen we nog geen harde
uitspreken doen over de resultaten. In de
nieuwsbrief reptielen staat een overzichtje met de
conclusies die op dat moment getrokken konden
worden. Helaas is het op dit moment niet mogelijk
een dergelijk overzicht te geven. Hiervoor moet
eerst alles verwerkt zijn. Er komen op dit moment
meer formulieren binnen dan dat wij kunnen
verwerken. Overigens is dat een ontwikkeling die
wij graag zien en ook stimuleren! Op dit moment
is ruim 28 % binnengekomen. Als we de
formulieren die tijdens de excursies zijn gebruikt
meetellen, dan is zelfs meer dan 40% binnen! Ons
streven is natuurlijk 100%.

Oproep
Bij deze wil ik graag iedereen die aan de
inhaalslag heeft deelgenomen alvast oproepen om
formulieren die afgerond zijn in te sturen. Je kan
ze ongefrankeerd opsturen naar Stichting RAVON,
Antwoordnummer 2561, 6500 VL, Nijmegen. We
zijn nu al in het bezit van een groot aantal
formulieren maar we willen natuurlijk alles terug
krijgen. Ook andere waarnemingen van
herpetofauna die tijdens de veldbezoeken zijn
gedaan, ontvangen wij natuurlijk graag!

Tabel 1.  Tijdens de
excursie in Het Loo

zijn de volgende
soorten waargenomen.

Tabel 2.  Tijdens de
excursie in

Boswachterij Gees
(Dr) zijn de volgende

soorten waargenomen.

Kroondomein het Loo Nieuw hok! Inhaalslaghok afgerond Aantal gezien
adder 2 3 5
ringslang 2 2 6
hazelworm 2 2 13
zandhagedis 5 1 81
gladde slang 0 0 3
heikikker 2 0 7
levendbarende hagedis 5 nvt 51
bruine kikker 1 nvt 2
gewone pad 2 nvt 4

Boswachterij Gees Nieuw hok! Inhaalslaghok afgerond Aantal gezien
groene kikker onbepaald 0 nvt veel
levendbarende hagedis 0 nvt 33
heikikker 0 nvt 37
ringslang 0 1 1
gewone pad 1 nvt 1
bruine kikker 1 nvt 5
adder 0 0 5
poelkikker 1 nvt 1
zandhagedis 2 nvt 2


