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RINGSLANG 1994 – 2003

De trajecten waar de
ringslang wordt geteld zijn
verdeeld over de drie
verspreidingskernen in
Nederland (West, Midden en
Noord). De landelijke trend
van de ringslang is al
jarenlang stabiel. Regionaal
zijn er echter wel
ontwikkelingen die afwijken
van het landelijke beeld. Op
de Hogere Zandgronden in
het Noorden lijkt de
ringslang bezig aan een
opmars, de trajecten hier
vertonen een significant
sterke toename.
Rondom Amsterdam is er op
sommige trajecten sprake
van een afname die in veel
gevallen verklaard kan
worden door de aanleg van
IJburg. Als geheel laat de
regio Amsterdam echter een
min of meer stabiele trend
zien.

Op het kaartje zijn de lokale
trends weergegeven. De
toename in het Noorden
komt duidelijk naar voren.
Op enkele trajecten bij
Amsterdam en op de Veluwe
neemt de ringslang af. Elders
in deze Nieuwsbrief wordt
nader ingegaan op de
verschillen tussen trajecten in
de Randstad en de trajecten
elders in Nederland.

Jaarlijks worden er veel
ringslangen gezien in
Reewijk, de Diemerzeedijk
en het PEN-eiland bij
Amsterdam, het Kuinderbos
in de NO-polder en
Onderlangs de Wageningse
berg.

Ringslang landelijk
gewogen index over 95 trajecten
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Net als de andere slangen is ook
de ringslang in het warme 2003
beduidend minder vaak gezien
dan voorgaande jaren. Alleen in
het Kuinderbos konden tijdens
een ronde meer dan 15 slangen
worden waargenomen.
Opvallend was het grote aantal
ringslangen dat werd gemeld uit
het Friese Diaconieveen. Op 13
maart 2003 werden hier 11
ringslangen waargenomen. Ook
op de Brunssummerheide
werden verassend veel (6 tijdens
één ronde) ringslangen gezien.

naam: Jeroen Reinhold
traject: Praambos
regio: Flevoland
soorten: ringslang. Verder veel vogelsoorten en leuke zoogdieren als bever.
sinds: 1998

Monitoor je voor je plezier?
Ja. Anders ben je verkeerd bezig. Uiteindelijk weet je dat de kans op een ringslang beperkt is. Ik heb
gemiddeld 1,5 ringslang op mijn traject. In werkelijkheid varieert het tussen 0 en 10. Dus ik weet dat ik
regelmatig voor nop loop.

Wat fascineert je aan het traject of de soorten?
Wat mij fascineert is de variatie binnen het gebied: moeras, 'oerbos', konickpaardenwei, dijk, kanaal en al die
verschillende vogels, vlinders e.d. Daarnaast blijft het elke keer spannend of je een ringslang vindt. Is die 15
cm of 100 cm? En vind ik hem eerder dan dat hij mij bemerkt? Worden mijn broeihopen gebruikt? En zal ik
ooit ontdekken waar de dieren de winter doorbrengen. Pas in mei vind ik de eerste ringslangen, dus ze
overwinteren op een plek die ik niet ken.

Is er iets veranderd tijdens de periode dat je monitoort betreffende het aantal dieren?
De variatie in de waarnemingen is groot. De ene keer nul, de andere keer 10. Dat maakt het moeilijk om na 5
jaar te zeggen of het voor of achteruitgaat. Gevoelsmatig geloof (hoop) ik dat het vooruitgaat. In elk geval
neemt het aantal eieren in mijn broeihopen toe. Een broeihoop met 1125 eieren is leuk om aan te treffen: het
werk was niet voor niets.

Hoe zie je de toekomst van jouw traject en je eigen rol daarin?
Ja daar maak ik me erg veel zorgen over. SBB voelt zich soms een echte recreatie-ondernemer in plaats van
een natuurbeheerder. Mijn gebied moet de 'etalage' van het Oostvaardersplassengebied worden. Een
parkeerplaats voor 600 auto's moet verschijnen en een bezoekerscentrum van 35 meter hoog. Al die honderden
mensen moet niet naar de Oostvaardersplassen maar naar mijn gebied gedirigeerd worden. Ook huisjes voor
gasten moeten in mijn gebied verschijnen. Dankzij het monitoringswerk en inventarisatiewerk dat ik samen
met vrijwilligers van Landschapsbeheer Flevoland uitvoer weten we dat mijn monitoringsgebied 'het'
ringslanggebied is van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Aantasting van de populatie door de plannen van
SBB is dus aannemelijk te maken. Het belooft een vervelende strijd te worden tussen een natuurbeschermer
met een natuurbeschermingsorganisatie. Het is niet anders.

Heb je nog een tip voor andere monitoorders?
Probeer ook de ontwikkelingen van de ringslang buiten je monitoringsgebied in de gaten te houden. M.a.w.
hoe belangrijk is jouw gebied voor de regionale populatie? Mijn ervaring is nu wel dat dit heel erg belangrijk
is als je de ringslang goed wilt beschermen met je monitoringswerk.

Ringslangetje kruipt uit ei.
Foto Jan van Arkel.


