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Gladde slang landelijk
N = 39 trajecten
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Ringslang landelijk
N = 86 trajecten
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Adder landelijk
N = 100 trajecten

20

60

100

140

180

220

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

SLANGEN – landelijke trends tot en met 2002
Adder
De adder lijkt zich te handhaven op
het niveau van vorig jaar en is over het
hele land bezien de laatste vijf jaren
stabiel.
Tussen de diverse regio’s zijn er wel
grote verschillen, hier wordt verderop
in deze nieuwsbrief op ingegaan.
Vergeleken met andere jaren zijn er in
2002 ontzettend veel adders gezien,
hetgeen voor een groot deel op het
conto komt van enkele nieuwe
trajecten. Het Bargerveen (Dr) spant
de kroon, hier werd op drie trajecten
451 keer ’n adder gezien! Ook in het
Haaksbergerveen (Twe) de
Duurswouderheide (Fr) en het
Eesveen (Ov) werden veel adders
gezien.

Ringslang
De ringslang handhaaft zich op het
niveau van vorig jaar, de soort is min
of meer stabiel gebleven. Het netwerk
van de ringslang omvat 86 trajecten
die het gehele areaal van de ringslang
omvatten. Grote aantallen ringslangen
werden gemeld uit het Kuinderbos,
Onderlangs (zuidrand Veluwe), het
Uffelterveen (Dr) de Schietbaan bij
Fochteloo en enkele trajecten rond het
IJmeer (A’dam), ook voor deze soort
dus goede scores in diverse regio’s.
Waarnemingen van juvenielen waren
schaars.

Gladde slang
In de vorige Nieuwsbrief was al
gezegd dat 2002 een goed jaar was
voor de gladde slang. De trend
bevestigt dit: de gladde slang kent een
significante zéér sterke toename!
Hoewel we enkele jaren geleden
twijfelden of deze soort binnen het
Meetnet gevolgd kon worden lijkt het
er nu op dat ook deze lastig
waarneembare soort gemonitoord kan
worden. Het aantal locaties waar de
gladde slang gezien wordt is
uitgebreid tot 39 trajecten. Het
verschijnen van de gladde slang op
enkele al lang lopende trajecten (zie
Nieuwsbrief 25) geeft aan dat op meer
plekken rekening gehouden mag
worden met deze soort. De trajecten in
de Deurnsche Peel waren ook dit jaar
weer goed voor tientallen gladde
slangwaarnemingen. Opvallend zijn de
7 juvenielen die op de Veluwe werden
gevonden.

Stabiel*

Min of meer stabiel

Zeer sterke toename*

In deze indexgrafieken geeft een * een statistisch significante trend
aan. Deze trend is berekend over de laatste vijf jaar van monitoring.


