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MKZ laat sporen na
De MKZ-crisis van het afgelopen
voorjaar heeft serieuze gevolgen gehad
voor ons meetnet. Een analyse van de
reeds ingevoerde trajecten laat zien
dat 1 op de 3 trajecten in meer of
mindere mate last heeft gehad van de
MKZ perikelen. Van de 196 trajecten
waarvan we nu gegevens binnen
hebben, zijn er 14 (7%) in verband
met MKZ niet gelopen. Op 52
trajecten (27 %) is in verband met
MKZ minder vaak gelopen. Het
zwaartepunt van de getroffen
trajecten ligt, zoals te verwachten was,
in Gelderland en Overijssel, hier
werden 5 trajecten niet gelopen terwijl

17 trajecten minder vaak
bezocht zijn.
Ook in het Noorden vielen
enkele belangrijke trajecten
uit; zo is er in het
Fochteloeërveen op 4 van de
5 trajecten niet
gemonitoord. Op de Drentse
trajecten was de MKZ-
invloed ook merkbaar, op 8
trajecten werd niet of minder
vaak gemonitoord. De
meeste van deze trajecten
liggen in begraasde terreinen.
In de rest van het land zijn
de gevolgen van MKZ
minder hard aangekomen,
vooral de trajecten in de

randstad laten nauwelijks MKZ-gaten
zien, ook de trajecten in de duinen zijn
relatief goed gemonitoord.

Gladde slang vaak laten liggen,
ook door broedgeval kraanvogel
Het meetnet van de gladde slang lijkt
het zwaarst getroffen; op maar liefst
15 van de 25 trajecten (60%) waar
deze soort voorkomt is er door MKZ
niet of minder vaak gemonitoord.
Hierbij dient echter wel opgemerkt te
worden dat voor deze soort de
maanden juli tot en met september het

belangrijkst zijn, de MKZ crisis was in
die periode verleden tijd.
Vermeldenswaard is de situatie van
enkele trajecten in het
Fochteloeërveen die eerst niet bezocht
konden worden vanwege MKZ en
daarna onbereikbaar waren vanwege
het eerste, succesvolle, broedgeval van
de kraanvogel in Nederland sinds
mensenheugenis!
Het hazelwormenmeetnet had ook
veel te lijden van MKZ, maar liefst
43% van de trajecten waarop deze
soort voorkomt had in meer of
mindere mate hinder van de MKZ-
crisis.

De adder is op 22 van de 57 trajecten
(39%) niet of minder goed
gemonitoord. Omdat de
voorjaarstellingen voor deze soort
belangrijk zijn lijkt het addermeetnet
zwaar getroffen door MKZ. Maar dit
zal pas echt duidelijk zijn als de
analyses uitgevoerd zijn
De levendbarende hagedis laat een
soortgelijk patroon zien als bij de
adder, met wie hij vaak samen
voorkomt; 37 % van de trajecten met
deze soort lieten MKZ-invloed zien.

Het zandhagedismeetnet heeft minder
onder vuur gelegen. Het leeuwendeel
van de trajecten met deze soort is
gelegen in de duinen waar de MKZ-
maatregelen minder waren dan elders.
In de duinen kon de zandhagedis dan
ook meestal goed gemonitoord
worden, hoewel ook hier de invloed
van MKZ merkbaar was, zeker op de
trajecten waar begrazing plaatsvindt.

Het ringslangmeetnet heeft het minste
last gehad van MKZ, een groot deel
van de trajecten met deze soort liggen
in het westen van het land én buiten
de natuurgebieden waardoor de
ringslang vergeleken met de andere
soorten goed gevolgd kon worden.

trajecten 2001

soort routes met 
gegevens

normaal 
bezocht

minder goed 
bezocht

niet 
bezocht

MKZ 
invloed

gladde slang 25 10 10 5 60%
hazelworm 40 23 15 2 43%

adder 57 35 19 3 39%
lev. hagedis 100 63 29 8 37%
zandhagedis 101 70 26 5 31%

ringslang 62 50 10 2 19%

Invloed van
MKZ op de
meetnetten

van de
afzonderlijke

soorten.


