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WE BEVINDEN ONS IN DE DONKERE
DAGEN VAN KERSTWENSEN EN
KERSTPAKKETTEN
Ik heb al drie pakketten en vele wensen. Fijn. Maar
liever nog ontvang ik postpakketten met
telformulieren. We wachten op gegevens van nog
zo'n dertig ontbrekende locaties. Limburg en Noord
Brabant zijn altijd laat en dat is dit jaar niet anders.
Net als een deel van Drenthe. Van de 220 die al wel
gekomen zijn, is alles ingetikt. Dat was wederom een
leuke klus. Dikwijls mooie begeleidende teksten.
Jullie vindt er een aantal in deze Nieuwsbrief terug.
We hebben een belofte ingelost door aandacht te
geven aan de levendbarende hagedis. Surf naar
pagina 17 en 18 waar een aantal gerenommeerde
trajectlopers wetenswaardigheden vertellen over deze
soort op hun traject. Een item dat regelmatig aan bod
komt is de invloed van het weer op de kans om
reptielen tegen te komen. Han Meerman heeft het
hierover in verband met de zandhagedis op zijn traject,
en Peter Pfaff naar aanleiding van opmerkelijke
waarnemingen van adders en gladde slangen. De
meeste aandacht in deze Nieuwsbrief gaat uit naar
onze geheimzinnige gladde slang. Er zijn uiterst
informatieve bijdragen uit zowel het noorden als het
zuiden van het land,

respectievelijk van Herman Feenstra vanuit het
Fochtelooërveen en Peter Keijsers vanuit de
Deurnsche Peel. Hier zijn we heel blij mee en
mede aan de hand van genoemde bijdragen
bouwen we aan een nieuwe methodiek om de
gladde slang te kunnen monitoren. Het
onderwerp begint op deze bladzijde en loopt
door, dankzij de vele mooie foto's, tot en met
blz. 8. Het is een dikke Nieuwsbrief geworden,
een kerstpakket. (AZ)

Nieuwe methoden voor monitoren hazelworm en
gladde slang
Zomermaanden meer geschikt ?
Monitoren van gladde slang en
hazelworm lukt niet. De een – gladde
slang– is te zeldzaam in Nederland; de
ander –hazelworm– heeft een te grillig
activiteitspatroon waardoor tellen niet
lukt. Dit zeggen we al jaren maar
tegelijkertijd zoeken we ook al die tijd
naar een oplossing om deze soorten
toch te kunnen volgen, eventueel via
andere methoden. De methode die we
gebruiken  –die wel succesvol is voor
ringslang, adder, levendbarende hagedis
en zandhagedis– werkt met de
trajecttellingen van maart tot en met
juli. De resultaten van deze maanden
zijn relatief stabiel en worden gebruikt
voor de trendanalyses. We beginnen er
achter te komen dat voor gladde slang
en hazelworm de voorjaarsmaanden
onvoldoende informatie geven, en dat
voor deze soorten de zomermaanden,
juli en  augustus, geschikter zijn om
informatie over aantallen te
verzamelen.

discussie
In de discussie over een nieuwe aanpak
voor de gladde slang speelt een artikel
van Herman Feenstra over de gladde
slang in het Fochtelooërveen een
belangrijke rol, alsmede de resultaten
van Peter Keijsers die twee gladde
slangtrajecten in de Deurnsche Peel
bemant. Twee gebieden, één in Noord-
en één in Zuid-Nederland, waar nog
grote populaties gladde slangen
voorkomen. Verder spelen uiteraard de
gegevens een rol die we tot nog toe
voor het meetnet binnenkregen. Dit
alles komt in het hiervolgende aan
bod. We beginnen met een zeer
beeldend verslag over gladde slangen in
het Fochtelooërveen. Waarna een
overzicht van de waarnemingen van
Peter Keijsers. Vervolgens
overzichten uit onze databestanden.
We proberen uit dit alles enkele
conclusies te trekken.
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