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Haze lworm landelijk

     N = 47 trajecten
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Levendbarende hagedis landelijk

                        N = 155 trajecten
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Zandhagedis landelijk

       N = 160 trajecten
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De drie soorten hagedissen in 2000
hazelworm
De indexcijfers van de hazelworm tonen een zéér
sterke toename sinds 1995.
Hoe betrouwbaar is deze trend? Door de nieuwe
manier van analyseren en uitbreiding van het
hazelworm-netwerk (zie blz. 11) worden de
gegevens toch wel betrouwbaar maar de trend is niet
significant.

zandhagedis
De zandhagedis is met 160 trajecten het best
vertegenwoordigd in het meetnet. Het gros van deze
trajecten is gelegen in de duinen waar in sommige
gevallen al sinds 1990 wordt gemonitoord. De index
geeft een zéér sterke toename te zien, deze trend is
significant. De zandhagedis neemt dus weer toe in
Nederland. Deze toename is ook geconstateerd door
verschillende waarnemers. Toch moeten we hierbij
enige kanttekeningen plaatsen, temeer omdat we via
de index mogen concluderen dat de zandhagedis
weer op het niveau van 1950 zit! We denken dat
behalve een daadwerkelijke natuurlijke toename van
de zandhagedis nog twee andere factoren van
invloed kunnen zijn op de positieve trend. Zo kan
het zijn dat het leereffect van de waarnemers een rol
speelt. Han Meerman meldde dit al in Nieuwsbrief
19 van zijn traject op Voorne. Daarnaast blijkt dat
goede trajecten waar veel hagedissen gezien worden,
jaar op jaar worden bezocht terwijl marginale
trajecten met geen of zeer weinig dieren al gauw
afvallen. De goede trajecten blijven dus over.
Zodoende krijgen we via de index mogelijk een te
rooskleurig beeld voorgeschoteld (zie blz. 13).

Levendbarende hagedis
De levendbarende hagedis is goed vertegenwoordigd
in het meetnet (155 trajecten). De index leert dat de
levendbarende hagedis in Nederland matig afneemt,
dit is geen loos alarm want deze trend is significant.
In nieuwsbrief 19 vertelden enkele specialisten over
deze soort en uit hun visies bleek dat (te) intensieve
begrazing en waterstand-verhoging negatief kunnen
uitwerken.
We hebben al eerder gezegd dat de levendbarende
hagedis ons zorgen baart en ook in 2000 was het
niet anders. Waar andere soorten goed scoorden
bleef de levendbarende hagedis verder afnemen. We
proberen de komende jaren met jullie achter de
redenen van deze achteruitgang te komen. Iedereen
die hierover wil mee praten en denken kan dit via de
nieuwsbrief doen.

In deze indexgrafieken geeft een * een significante trend aan.

zeer sterke toename


