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Discussie monitoren gladde slang
Herman Feenstra laat zich bij het zoeken naar gladde slangen leiden door zwangere
vrouwen vlak voor het werpen, en de jonkies al of niet in kluwen. Hij maakt gebruik
van de omstandigheid dat vrouwtjes in augustus samenscholen op de plek waar ze twee
of drie weken later gaan werpen. Peter Keijsers telt het hele jaar door en piekt in
juli/augustus.  Uit de gegevens van Feenstra en van Keijsers blijkt dat de jongen
geboren worden op de hoger gelegen terreingedeelten, de zogenoemde kades, of dijken
of banen of paden. En dat dit onderdeel is van het zomerbiotoop.

waarnemingskans
We hebben ook de gladde
slanggegevens, van de laatste vier
jaren, uit het Meetnet Reptielen, in
tabellen uitgezet. We laten daarmee
zien hoe groot de kans is om
gladde slangen te zien te krijgen,
als je tenminste een traject loopt waar
gladde slangen voorkomen (eerste
tabel). We vergelijken dat met de
gegevens die we hebben van
addertrajecten . Op de horizontale as
staan de aantallen gelopen rondes
aangegeven onder de maanden.
(Daarmee kun je opmerken dat de
oktobergegevens minder zwaar
gewogen moeten worden, bij allebeide
soorten omdat er in die maanden
sporadisch gelopen wordt. Maar dit
terzijde). Beide tabelletjes laten aan
duidelijkheid niets te wensen over: de
waarnemingskans voor beide soorten
zijn heel verschillend. In maart en
april, als de kansen om gladde slangen
te zien nihil zijn, is de
waarnemingskans voor de adder het
grootst!

conclusie
We zullen voor de gladde slang de
trendberekeningen anders gaan
uitvoeren. Waarschijnlijk leveren de
waarnemingen aan volwassen dieren, in
de maanden juli en augustus, de beste
resultaten op. We zullen dit  uiteraard
nog testen met de gegevens die we
hebben. De mensen die de gladde slang
in hun traject hebben zullen we vragen
om, speciaal voor deze soort, twee
keer in juli en twee keer in
augustus te lopen, onder gunstige
weersomstandigheden. Dat wil
zeggen: liefst wat drukkend niet te
warm weer, 20˚C of minder, half of
geheel bewolkt. Betrokkenen krijgen
persoonlijk bericht voor het nieuwe
seizoen; ook de handleiding zal worden
aangepast. Dit wil niet zeggen dat de
discussie hiermee gesloten is! Reageer
als je hierover iets kwijt wilt.
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