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Groei van het Meetnet Reptielen
Hieronder staat een figuur waarin van
alles te zien is over de groei van het
Meetnet Reptielen.
We beginnen bij 1990 toen de eerste
13 trajecten werden gemonitoord. In
1991 gebeurde dat weer en kwamen er
23 nieuwe bij, in totaal 36 trajecten.
In 1992 werden trajecten gestopt en
gestart. Wie een goede bril heeft en
goed kijkt kan in de figuur de
ontwikkelingen van jaar tot jaar
volgen. Het bovenste witte, grijze of
zwarte staafje geeft steeds aan hoeveel
nieuwe trajecten er dat jaar
bijkwamen. En je kunt die nieuwe
groep trajecten in de jaren erna blijven
volgen, of ze toen nog steeds bezocht
werden. Er vallen natuurlijk elk jaar
trajecten af, dat is niet te voorkomen.
Sinds 1994 worden de trajecten die
niet meer gelopen worden ‘bijgeschat’.
Dat wil zeggen: Het CBS berekent
hoeveel dieren er gezien zouden zijn
als het traject wèl gelopen was. Dus
vanaf 1994 blijft het meetnet groeien!
Dat is met grijze arcering aangegeven.

bijschatten oftewel wegen
Dat ‘bijschatten’ gebeurt heel
genuanceerd. De niet-gelopen
trajecten in Friesland worden anders
bijgeschat als de niet-gelopen trajecten
op de Veluwe. Het ‘bijschatten’ (we

noemen dat ‘wegen’) gaat volgens de
koers van de wel-gelopen trajecten in
dezelfde regio.
Als we nu naar de balk van het
afgelopen jaar 2001 kijken, dan
kunnen we zien dat er 243 trajecten
gelopen zijn en dat er 115 trajecten
zijn ‘bijgeschat’. In totaal 358
trajecten waarover de trends berekend
worden.

verhouding gelopen/niet-gelopen
Iedereen zal begrijpen dat je niet
eindeloos kunt ‘bijschatten’. De bulk
van gegevens zal toch elk jaar in het
veld geteld moeten worden en niet
met de computer! We streven ernaar
dat minimaal 65 % in het veld geteld
wordt. In 2001 was dat 68%. Dat
betekent dat we nu vooral ons best
moeten doen om oude trajecten
opnieuw te bemannen in plaats van
nieuwe trajecten te starten.

langlopen
Het is wel grappig om even stil te
staan bij de trajecten die al in 1990
begonnen zijn, dat zijn er 13.
Afgelopen jaar zijn er daarvan 7
gelopen. Er zijn zelfs drie trajecten
waar zonder hiaten vanaf het prille
begin in 1990 ieder jaar geteld is; (al
12 jaar lang worden daar dus reptielen
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geteld!). Het gaat hier om de trajecten
Kijfhoek Bierlap (Duinen Wassenaar),
Schapepoel (Fryslân) en de
Muiderzeedijk. Frans Hagendoorn
komt de eer toe dat hij de enige is die
zijn traject Kijfhoek Bierlap
onafgebroken bezoekt. De andere twee
trajecten zijn tussendoor van
waarnemer gewisseld. Frans, we zouden
je in de orde van de blauwe adder

opnemen (als we die hadden). Door de
MKZ crisis is er op twee andere
langlopende trajecten in 2001 niet
gemonitoord, het gaat hier om twee
trajecten in het Noorden: de
Lippenhuisterheide van Jelle Hofstra
en het Fochtelooërveen van Willem
Klok die allebei ook in 1990
begonnen.

LIGGING VAN DE LOCATIES VAN HET MEETNET REPTIELEN

Op deze kaart zijn de
locaties aangegeven waar
reptielen geteld worden.
het gaat om 358 trajecten.

� De 243 trajecten die in
2001 onderzocht zijn

� De 115 trajecten die
niet onderzocht zijn in
2001. Aantallen zijn
bijgeschat.


