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MEETNET REPTIELEN EN BEHEER VAN LEEFGEBIEDEN VAN REPTIELEN
Annie Zuiderwijk

Met deze lezing wordt het Meetnet Reptielen onder de loep genomen om duidelijk te krijgen wat
de relatie is naar het natuurbeheer. De vraag is of het Meetnet Reptielen signalen afgeeft waar
beheerders mee uit de voeten kunnen. Hiervoor is het nodig om te laten zien hoe het Meetnet in
elkaar steekt, en wat de resultaten zijn na zes jaar monitoring.

Wat willen we met het Meetnet Reptielen ?
Wat voor resultaten levert het meetnet op ?
Is er een link te leggen naar terreinbeheer ?

Met het Meetnet Reptielen willen we de
voor- of achteruitgang van reptielen in beeld
brengen. Hiervoor is het nodig een mooi
landelijk representatief meetnet van slangen
en hagedissen te realiseren, met voldoende
meetpunten (trajecten genoemd) in zoveel
mogelijk gebieden waar reptielen
voorkomen. Daarbij willen we dat het
meetnet een goede spreiding heeft over de
verschillende landschappen.

In de figuren 1 en 2 is te zien in hoeverre we
hierin zijn geslaagd. Het Meetnet heeft nu
ruim driehonderd trajecten. De dichtheid

van trajecten in de duinen is hoog; de
dichtheid in het zuiden van Nederland is aan
de lage kant (Fig. 1). Al met al is de
verdeling van de trajecten over de gebieden
waar reptielen voorkomen redelijk goed.

In figuur 2 worden zes landschappen
onderscheiden. In enkele landschapstypen
komen reptielen niet of nauwelijks voor
(zeeklei, zoete en zoute gronden en het
rivierengebied). De verdeling van trajecten
over de overige typen: hoge zandgronden,
laagveen, duinen en heuvelland is redelijk
goed. Alleen in het heuvelland liggen
weinig trajecten. Maar dat is dan ook een
landschapstype dat alleen in Zuid-Limburg
voorkomt.

Om welke soorten gaat het? En hoe
manifesteren die zich in het meetnet?
In Nederland komen zeven soorten reptielen
voor. In de tabel op de volgende bladzijde
kunt u zien op hoeveel locaties elke soort
geteld wordt. Ook is percentueel aangegeven
hoeveel van die locaties in gebied liggen
waar de natuur beheerd wordt. Met andere
woorden in gebied waar we met een gericht

beheer iets voor de soort zouden kunnen
doen.

Voor analyses op landelijk niveau, zoals het
CBS die uitvoert, moet het aantal locaties
minimaal vijftig zijn. We zien in tabel 1 dat
dit aantal voor vijf van de zeven soorten
bereikt wordt. Vier daarvan laten zich
redelijk tot goed volgen met de methodes
van het Meetnet Reptielen. Voor drie
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soorten lukt dat niet omdat òfwel de soort
een uiterst beperkte verspreiding heeft in
Nederland (muurhagedis), òfwel zeer
zeldzaam is geworden (gladde slang), òfwel

te onberekenbaar in aktiviteit is om
gestandaardiseerd te kunnen tellen
(hazelworm).

Tabel 1 S o o r t e n Aantal trajecten in natuurgebied
Geschikt zandhagedis 158 98 %

voor levendbarende hagedis 144 92 %
monitoring adder 72 90 %

ringslang 65 70 %
Niet geschikt hazelworm 77 90 %

voor gladde slang 33 92 %
monitoring muurhagedis 2 100 %

RESULTATEN VAN HET MEETNET

Als illustratie wordt een overzicht gegeven
van de resultaten van de vier soorten die wèl
via monitoring te volgen zijn. We kijken
daarvoor naar de jaarlijkse indexcijfers. Het
indexcijfer is een maat voor de hoeveelheid
dieren die in een bepaald jaar zijn geteld.
Indexcijfers kunnen berekend worden voor
het hele land en voor deelgebieden, eventueel
voor landschappen.

Achtereenvolgens worden van adder,
ringslang, zandhagedis en levendbarende
hagedis de landelijke indexcijfers
gepresenteerd, voor de periode 1993 tot en
met 1998. Op een kaartje zijn de locaties
geplot waar de betreffende soort geteld is.

Adder

Commentaar bij de indexcijfers
We zien dat de Nederlandse adderpopulatie
een neerwaartse trend laat zien van 1994 tot
en met 1997, en dan omhoog schiet. Het
signaal van voortgaande achteruitgang zoals
die zich eind 1997 aftekende, was
verontrustend genoeg om die naar buiten te
brengen, en de gegevensbestanden nader te
onderzoeken. Beide is gebeurd:
In de winter van 1997-98 heeft overleg
plaatsgevonden met de direct betrokkenen: de
waarnemers en terreinbeheerders kennen de
adders en hun habitats. Als mogelijke
oorzaken van de dalende trend kwamen drie
redenen naar voren: verdroging van
leefgebieden en verkeerd beheren van
adderhabitats. Met name in zwang zijnde
begrazingsregimes kregen de zwarte piet
toegeworpen. Ook het wegvangen van adders
voor illegale handel werd genoemd. In
vervolg hierop zijn we een discussie gestart
in de Nieuwsbrief over het beheren van
leefgebieden van reptielen.

Op beleidsniveau was met name het CBS
bereid om nadere analyses uit te voeren.
Gezamelijk hebben we een GIS studie
gedaan waaruit bleek dat achteruitgang van
adders vooral plaats heeft in relatief kleine
leefgebieden die sterk geïsoleerd liggen. We
hebben de indexcijfers van kleine,
geïsoleerde addergebieden vergeleken met die
van grote addergebieden. Dat bleek
significant te verschillen: positiever in de
grote leefgebieden. Ook de vooruitgang die
we mochten constateren over het jaar 1998
komt vooral op conto van de grote niet-
geïsoleerde gebieden.

72 trajecten waar de
adder voorkomt
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Relatie naar het beheer
De adder is een soort die zich goed laat
monitoren, dat wil zeggen, we krijgen
getallenreeksen zonder onverklaarbare
uitschieters, resultaten dus die in potentie
signalen kunnen afgeven.
De adder is een soort die duidelijke eisen
stelt aan zijn habitats zowel in de winter, als

het voorjaar en de zomer. De adder is ook
gebiedstrouw, geen geweldige zwerver.
Voorts blijkt dat addertrajecten bijna
uitsluitend in natuurgebieden liggen (tabel
1). Al met al zijn voor de adder genoeg
handvaten voorhanden om bescherming
daadwerkelijk mogelijk te maken.

Ringslang

Commentaar bij de indexcijfers
We zien dat de Nederlandse
ringslangpopulatie sinds 1994 stabiel is en
zelfs toeneemt. De indexcijfers van de
landelijke populatie - voor zover die in het
meetnet gevolgd wordt- geven dus geen
aanleiding tot ongerustheid. Echter op
regionale en lokale schaal zijn er wèl
signalen merkbaar, waarvan verderop enkele
voorbeelden.

Relatie naar het beheer
Wat betreft de adder denken we dat de
leefgebieden goed te beheren zijn. Bij de
ringslang ligt dit moeilijker. De ringslang is
in feite te opportunistisch. Hij blijft niet
binnen de perken van natuurgebieden, die
relatief veilig zijn. Daarbij zijn ringslangen
niet zo ontzettend dol op voedselarme
natuurgebieden. Ze hebben elementen nodig
die in het algemeen buiten natuurterrein te
vinden zijn: voeselrijke sloten of vijvers
met amfibieën; mest- , compost-, of
bladhopen, oude gebouwtjes, hooibergen.
Binnen het gehele scala van natuurbeheerde
terreinen deden ringslangen het van oudsher
goed op landgoederen met daarin vijvers,
bladhopen, opstallen en perceeltjes grasland
erbij voor de paarden. Maar tegenwoordig
zijn de landgoederen veelal te netjes
geworden voor ringslangen.
De (half)natuurlijke veenweidegebieden, -de
afwisseling van schrale graslanden,
broekbosjes, kades -, bieden heden ten dage
de beste mogelijkheden voor ringslangen,
als leefgebied. In onderhoud en beheer
(maairegime, broeihopen, veilige
migratiewegen) kan met ringslangen
rekening worden gehouden.

Een ringslangen leeft vaak buiten
natuurbeheerd gebied (tabel 1), legt grote
afstanden af, trekt wegen over. Hij kan ook
heel goed leven op puinhopen en
vuilnisbelten. Dit opportunisme lijkt een
voordeel maar kan zich op den duur ook
tegen de slang richten.

Voorbeelden van rampen die ringslangen in
cultuurland overkomen:
• De vele verkeersslachtoffers. De meeste
schade aan ringslangen in cultuurland komt
op rekening van het verkeer. Migrerende
ringslangen laten zich moeilijk leiden langs
veilige paden. Met name vrouwtjes op weg
naar een ei-afzetplek gaan linea recta af op
hun doel. We verwachten dat deze schadepost
alleen maar zal toenemen.
• Modernisering van boerenbedrijven: in de
omgeving van Amsterdam hebben we in 20
jaar tijd een populatie zien kelderen op een
dijktraject annex boerenland, omdat de
bedrijven gemoderniseerd werden. De
amfibieën verdwenen uit de sloten; de
mesthopen werden afgeschot en dus
ontoegankelijk gemaakt voor zwangere
ringslangvrouwtjes.

65 trajecten waar de
ringslang voorkomt
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• Herinrichting. Gebiedjes waar ringslangen
het net nog goed doen worden geconfisqueerd
voor stadsuitbreiding, industrie en
infrastructuur. Puinhopen en stortplaatsen
worden gesaneerd, waardoor de ringslang
verdwijnt.
Zo is er een hele mooie populatie bij
Amsterdam, in een beetje ouderwets

leefgebied, waarin de IJsselmeerdijk de rode
draad vormt. De slangen kunnen langs de
dijk en door het water kunnen migreren,
daarbij weinig of niet gehinderd door
verkeer. Dat verdwijnt!
• Vangen en doodslaan blijkt nog steeds,
anno 1999, voor te komen in een stadspark
bij Amsterdam.

zandhagedis

Commentaar bij de indexcijfers
Het meetnet voor zandhagedissen is zó
uitgebreid dat we ook indexen kunnen
berekenen van afzonderlijke regio’s.
Bijvoorbeeld de duinen en het binnenland, en
de grotere duingebieden apart. Sinds we zijn
gaan meten lijkt de situatie voor de
zandhagedis, na een lichte afname, zich
geleidelijk te verbeteren sinds 1995. Vooral

in de duinen is de toename aanzienlijk en
ook significant. We denken dat de warme
zomers van de jaren negentig aan het herstel
hebben bijgedragen, maar ook veranderingen
in de praktijk van het beheer.

Relatie naar het beheer
De zandhagedis wil: zand, zon, helling,
accidentatie op macro- en microniveau; dus
helling en afwisseling in
vegetatiestructuren.
In het binnenland betekent dit dat de beste
vindplaatsen voorkomen in droge hei, waar

goed ontwikkelde pollen struikhei
voorkomen en dat is vooral het geval langs
spoorbermen. In de duinen liggen de beste
habitats op naar het zuiden glooiende taluds
met helm of laag struweel.
Dit is weer eens een soort die zich heel goed
laat monitoren en zich volgens ons ook laat

158 trajecten waar de
zandhagedis voorkomt
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Levendbarende hagedis

Opmerking bij de indexen
De levendbarende hagedis is de meest
algemene reptielsoort in ons land. Het
meetnet van levendbarende hagedissen is
uitgebreid, maar waarschijnlijk toch niet
helemaal representatief voor zijn
verspreiding. De marginale biotopen zijn
ondervertegenwoordigd. Daardoor geeft het
meetnet waarschijnlijk een positiever beeld
dan de werkelijke ontwikkelingen

rechtvaardigen. Volgens de resultaten van
het meetnet is de landelijke situatie van de
levendbarende hagedis min of meer stabiel.

Relatie naar het natuurbeheer
Er zijn aanwijzingen dat de levendbarende
hagedis gevoelig is voor begrazing. In
gebieden die begraasd worden zou de
levendbarende hagedis verdwijnen. Van een
studie van Henk Strijbosch en studenten is
bekend dat heel veel kleine heides in Noord-
Brabant, mèt de daarin voorkomende
levendbarende hagedissen, recent zijn
verdwenen, waardoor de samenhang van
leefgebieden in die provincie gedurende de

afgelopen decennia zeer sterk is
achteruitgegaan. Mogelijk is dit in het
gehele land een structureel probleem. De
biotoopeisen van de levendbarende hagedis
zijn minder duidelijk dan bijvoorbeeld adders
of zandhagedissen, omdat de soort in een
wijder scala van terreinen voorkomt.
Weliswaar zal de soort mede profiteren van
beheersmaatregelen die voor adders genomen
worden, omdat in adderleefgebieden ook
altijd levendbarende hagedissen voorkomen.
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