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Gladde slangen op nieuwe en oude trajecten
Het ziet ernaar uit dat 2002 voor de
gladde slang een goed jaar was. Deze
moeilijk waarneembare slang werd
bijvoorbeeld gevonden op twee
nieuwe trajecten in de Peel die daar
speciaal voor deze soort zijn
gesitueerd. Ook op de terreinen van
de Koninklijke Luchtmacht is naarstig
gezocht naar gladde slangen. En ja
hoor: van vliegbasis Deelen kwam een
melding. Henk Heimans vond daar
een vervellingshuid. Toen hij deze
oppakte schoot er een slang onder
vandaan; te snel om te herkennen.
Maar het slangenhemd gaf uitsluitsel
en bleek inderdaad afkomstig te zijn
van een gladde slang.

Bargerveen
Op de drie nieuwe trajecten in het
Bargerveen (zie ook elders in deze
Nieuwsbrief) werden eveneens gladde
slangen waargenomen. Hoewel de
soort bekend is uit deze omgeving is
het toch opvallend dat hij ook
daadwerkelijk gezien is op alle drie de
nieuwe trajecten.

de Kempen
Wiek Mattheijssen deed dit jaar voor
het eerst mee aan het Meetnet
Reptielen. Omdat hij eerst de
omgeving wilde verkennen voordat hij
zich vastlegde op een traject, heeft hij
in 2002 in samenwerking met SBB de

Kempen geïnventariseerd. En bepaald
succesvol! In totaal wist hij 15
waarnemingen van gladde slangen op
te diepen, waarvan 6 op de
Cartierheide en 9 in de Reusselse
Moeren. Vanaf volgend jaar gaat Wiek
serieus met monitoren aan de slag op
de Cartierheide, samen met enkele
leerlingen van het Rythovius College
waar hij les geeft.

nieuw op traject
Verrassend zijn de waarnemingen van
gladde slangen op trajecten waar al
jaren wordt gekeken en niet eerder
een gladde slang werd waargenomen.
Dit was het geval in het
Doldersummerveld en de Hooge
Stoep, beide in Drenthe, en de
Mokerheide in Noord-Limburg.
De trend van de gladde slang laat een
significant zéér sterke toename zien en
het lijkt er nu op dat deze positieve
trend dit jaar wordt doorgezet.
Berichten uit het veld ondersteunen
die trend. Zo liet bijvoorbeeld ook
Ton Lenders ons weten dat hij meer
gladde slangen ziet dan vroeger op de
Meinweg, maar helaas niet meer
zoveel adders.

Zou het zo zijn dat gladde slangen, net
als zandhagedissen (waarschijnlijk),
profiteren van het broeikaseffect?

Twee juveniele gladde slangen
op de Kalmthoutse Heide.
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