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Ringslang handhaaft zich
Veel ringslangen in het Noorden
De ringslang doet het vooral goed op
de zandgronden van Friesland en
Drenthe: de soort vertoont hier een
significant zéér sterke toename. De
komende jaren zullen moeten
uitwijzen of deze toename doorzet
maar met een provinciaal
soortbeschermingsplan voor deze
soort in Friesland (Nieuwsbrief 24)
lijkt de toekomst voor deze
opportunist veilig gesteld. Gezien de
toename in aantallen en het specifieke
zwerfgedrag lijkt een herkolonisatie
van oude leefgebieden zelfs weer
actueel, wees dus bedacht op een
ringslang als je in Friesland of
Drenthe verblijft!

Randstad
De trajecten in de Randstad laten
eenzelfde beeld zien als de
voorafgaande jaren: de soort is hier
min of meer stabiel. Binnen de
Randstad zien we dat de ringslang het
in moeras beter doet
de laatste jaren dan in
de stedelijke gebieden.
Zo zijn er op het
traject bij Reeuwijk
door nogal rigoureuze
beheersmaatregelen
minder slangen gezien
dan voorgaande jaren.
Werden hier de
voorgaande jaren altijd
zo’n 50 ringslangen
gezien, in 2002 waren
het er slechts 23. Ook

langs het spoor in Amstelveen werden
afgelopen jaar minder slangen gezien,
een waarnemerswisseling kan hier
mede debet aan zijn. De verwachte
negatieve invloed van IJburg begint
misschien ook al zichtbaar te worden,
hoewel de grote klappen hier nog
moeten vallen. We houden ons hart
vast.

Muiderkruitfabriek
Weer een forse tegenvaller voor de
ringslang in stedelijk gebied is het
voornemen van de gemeente Muiden
om in het Muiderbos waar de
kruitfabriek huist, waar niemand mag
komen en waar het een eldorado voor
ringslangen is, om daar de fabriek op
te heffen en uiteindelijk een woonwijk
te laten verrijzen, Het Muiderbos is nu
nog de back-yard van de slangen die
op de Muiderdijk gezien worden. Die
dijk is op zichzelf absoluut
onvoldoende. Het wordt nijpend rond
het IJmeer......
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