
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 26 2

0

5 0

100

150

200

250

300

350

400

450

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

bijgeschat

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Meetnet Reptielen weer gegroeid
Het Meetnet Reptielen blijft
doorgroeien. In 2002 kregen we van
maar liefst 306 trajecten gegevens. Dat
is een forse stijging ten opzichte van
2000 en 2001 toen er van 245
trajecten gegevens binnen kwamen.
Deze stijging komt enerzijds door
trajecten die in 2002 zijn opgestart, en
ook zijn er oude trajecten opnieuw
bemand.
De figuur hieronder laat de
continuïteit van het Meetnet zien: zo
werden er in 2002 nog altijd 52
trajecten onderzocht van de 81 die
ook al in 1993 gelopen werden.

Bijschatten
Trajecten die om welke reden dan ook
niet gelopen zijn worden bijgeschat.
Dat bijschatten geschiedt aan de hand
van resultaten van wèl gelopen
trajecten in dezelfde regio.
Voor de betrouwbaarheid van de
reeksen is het wel zaak dat jaarlijks
zo’n 2/3 van alle trajecten
daadwerkelijk wordt gelopen, dus niet
al te veel bijschatten. Afgelopen jaar
kregen we dus van 306 trajecten

gegevens binnen terwijl er 90 zijn
bijgeschat Dat betekent dat nog geen
25% is bijgeschat. Met deze resultaten
hebben we een dataset opgebouwd
waarmee betrouwbare conclusies
mogelijk zijn.

Verdere uitbreiding
Aangezien we nu voor alle soorten
betrouwbare landelijke trends kunnen
geven lijkt de hoofd doestelling van
het Meetnet verwezenlijkt te zijn.
HOERA!
Wat willen we nog meer?
Voor enkele soorten hebben we niet in
alle regio’s een goede dekking. Zo
zien we graag nog enkele trajecten in
Twente en de achterhoek. Ook in
Noord-Brabant zoeken we nog
trajecten met name in leefgebieden
van de hazelworm. In het Heuvelland
zijn nog enkele trajecten nodig om
zowel hazelworm als levendbarende
hagedis voor deze streek goed te
kunnen volgen. Ook nieuwe trajecten
waar de gladde slang geteld kan
worden blijven welkom.


