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VIJFENTWINTIG NIEUWSBRIEVEN
beschrijven negen jaren tellen en observeren
van slangen en hagedissen in het gehele land.
In 1994 zijn we als RAVON-Werkgroep
Monitoring officieel gaan monitoren onder
de vleugels van het Centraal Bureau voor de
Statistiek en het Ministerie van LNV. Dat
betekent dat we volgend jaar echt iets te
vieren hebben. Juist, en de vraag is hoe we dit
tienjarig jubileum gestalte gaan geven!
We denken aan een dubbeldikke Nieuwbrief
en daarin interviews met de oudste en jongste
en met de langste en kortste waarnemer. We
denken aan zeven kleurenfolders over de
zeven reptielsoorten zodat iedereen de
bontgekleurde slangen nu ook eens in kleur
kan zien. We denken vooral over een dag met
een programma van filmpjes en praatjes -en
wie weet met excursies- voor de tellers, voor
jullie dus. Laat maar eens weten wat meer en
minder gewenst is.

De winter is begonnen na EEN ZEER
GOED JAAR reptielen tellen. We hebben
gegevens ontvangen van een recordaantal
trajecten. Heel veel dank daarvoor, ook voor

de vlotte bezorging van de formulieren. Het
was nog nooit zo vroeg en zo veel! Met de
vele interessante berichten en observaties uit
het veld die met de formulieren meekwamen
konden we moeiteloos deze Nieuwbrief
vullen. Veel leesplezier onder de kerstboom
en dan lekker de winter ingaan en volgend
jaar opnieuw beginnen.

AZ

Nieuwe trajecten in het Bargerveen
Het Bargerveen in Zuid-Oost Drenthe
was tot voor kort het enige grote

Drentse natuurgebied waar het
Meetnet Reptielen nog geen trajecten
had. Daar is nu verandering in
gekomen. De heer en mevrouw Rocks
vullen een flink deel hun
pensioengerechtigde vrije tijd in met
het monitoren van drie trajecten. En
met succes! Het Bargerveen blijkt een
oase voor slangen. Héél veel adders
vooral.
Zo werden op 11 augustus veertig
adders gezien op één van de drie
trajecten. Het record van Wim Andela
op de Duurswouderheide is hiermee
aan gruzelementen! Ook de gladde
slang werd regelmatig gespot op alle
drie de trajecten. Er blijkt ook nog
ruimte te zijn voor de levendbarende
hagedis. We zijn erg blij met deze
nieuwe trajecten en ook met het feit
dat de familie Rocks het eerste jaar
van monitoring zo perfect heeft
ingevuld, met heel veel bezoeken.
Hierdoor is gelijk al het eerste jaar een
goed beeld tot stand gekomen van de
reptielen in het Bargerveen. We hopen
dat jullie de monitoring nog vele jaren
voortzetten.
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