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ALLE RECORDS GEBROKEN IN 2002
Nog nooit werden er in één jaar, tijdens
telrondes, zoveel reptielen gezien als in
2002.
In de tabel hieronder zijn de
waarnemingen per soort opgeteld en het
getal helemaal rechtsonder geeft aan
hoe vaak in totaal een slang of hagedis
werd waargenomen, bijna twaalfduizend
keer!
De zandhagedis spant wederom de
kroon met meer dan 4000
waarnemingen, waaronder veel (712)
juvenielen.

Ook de levendbarende hagedis is vaker
dan ooit gezien. Veel waarnemingen
komen van nieuwe trajecten die nu nog
geen rol hebben gespeeld in de
trendberekeningen.
Het aantal waargenomen adders is bijna
twee keer zoveel als in 2001 ook weer
vooral dankzij nieuwe trajecten die in
2002 zijn begonnen in het Bargerveen
en het Eesveen onder andere.
Gelukkig zijn de aantallen hazelwormen
en gladde slangen dit jaar ‘op niveau’,
in 2001 scoorden deze soorten zeer
slecht. wat zeker ook te maken had met
de MKZ-tragedie. Bij de gladde slang
valt verder op dat er nauwelijks
juvenielen zijn waargenomen. De jonge
gladde slangen zijn betrekkelijk vroeg
geboren en hadden elkaar niet nodig
om op temperatuur te blijven, dus is er
nauwelijks clustering geweest, en dus
minder kans op waarnemingen van
juvenielen. Wèl zo veilig!

Veel telrondes
Niet alleen kwantitatief maar ook
kwalitatief is het Meetnet gegroeid.
Werd een traject vorig jaar gemiddeld
zo’n 5.4 keer bezocht, afgelopen jaar
werden de trajecten 6.1 keer bezocht.
Wel moet gezegd worden dat de
frequentie telrondes nogal verschilt van
het ene en het andere traject. Het
maximum aantal bezoeken was 41, ook
zijn er trajecten met 20 bezoeken.
Daartegenover waren er 42 trajecten
waar maar één of twee telformulieren
van binnenkwamen.

Makkelijk en moeilijk te scoren
Kijken we naar het aantal trajecten waar
een soort niet gezien wordt en waar-ie
wèl gezien wordt, kolommen 2 en 3,
dan kunnen we het volgende opmerken.
De hazelworm is op 18 trajecten niet
gescoord, en 37 trajecten wèl, dat is op
68% van de trajecten. Voor de overige
soorten ontlopen die percentages elkaar
héél weinig. Zo is de zandhagedis op
88% van de zandhagedistrajecten
gescoord; de levendbarende hagedis op
87%; ook de adder op 87%; de
ringslang op 81% en de gladde slang
op 75%. Voor laatstgenoemde soort is
dat opmerkelijk hoog.

We mogen wel zeggen: 2002 was het
jaar van de gladde slang.

volwassen en 
halfwas dieren juvenielen totaal

hazelworm 18 trajecten 37 trajecten 340 8 348
zandhagedis 15 trajecten 114 trajecten 3607 712 4319
levendbarende hagedis 22 trajecten 143 trajecten 3459 478 3937
muurhagedis 0 trajecten 2 trajecten 304 149 453
gladde slang 8 trajecten 24 trajecten 170 40 210
ringslang 17 trajecten 72 trajecten 948 35 983
adder 12 trajecten 78 trajecten 1464 66 1530
totaal 1 0 2 9 2 1 4 8 8 1 1 7 8 0

aantallen in 2002

306 trajecten zijn onderzocht
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