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op sommige dagen wel 34
volwassen gladde slangen gezien.
Dat zijn vaak dagen in de zomer
tijdens de periode dat vrouwtjes
baren (eind augustus, begin
september). Opvallend zijn verder
de grote aantallen juvenielen die af
en toe worden gemeld. Zo kwam
Peter Keijsers tijdens één telronde
tot 143 juveniele slangetjes. We
weten inmiddels dat het
clustergedrag van de juvenieltjes
tijdens koude nazomers hiervoor
verantwoordelijk is.
Afgelopen jaar is het netwerk gladde
slangen aanzienlijk uitgebreid. Van
Piet Zegers ontvingen we de
resultaten van zeven nieuwe
trajecten uit de Brabantse- en
Limburgse Peel, met daarbij
gegevens die voor enkele trajecten
teruggaan tot 1993.
Ook een nieuw traject met gladde
slang op het Kootwijkse Veld. Het
zal voor de meeste gladde slang
monitoorders geen verassing zijn dat
de gladde slang toeneemt. Het lijkt
erop dat deze soort, net als de
zandhagedis, profiteert van het
warmer wordende klimaat.

naam: Ronald de Boer
traject: Terletse Heide
regio: Veluwe (-zoom)
soorten: Af, La, Lv, Ca, Nn
sinds: 1991, vanaf het begin.
Monitoor je voor je plezier?
Ja absoluut en om mijn jagersinstincten een beetje scherp te
houden...

Wat fascineert je aan het traject of de soorten?
Het is steeds weer een verrassing welke soorten je op welke
plekken aan zult treffen. Zit de gladde slang nog op dezelfde plek
als vorig jaar ??.
Zo nu en dan tref je een ringslang aan die over de heide zwerft.
Ook is het nog steeds afwachten of de adder na ongeveer 15 jaar
afwezigheid weer binnen het raster verschijnt. Nu ligt er al een
paar jaar een mannetje net buiten het gebied.

Is er iets veranderd tijdens de periode dat je monitoort
betreffende het aantal dieren?
Moeilijk te zeggen, als monitoorder interpreteer je de gegevens
niet. Wel is er een duidelijke toename van het aantal
zandhagedissen t.o.v. het begin. En ik weet nu wanneer en hoe ik
gladde slangen kan zien, dat heeft een jaar of zes geduurd.

Is er iets veranderd op het traject?
Ja, ik heb na een aantal jaren de route iets aangepast.
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Hoe zie je de toekomst van jouw traject en je eigen rol daarin?
Ik ben erg benieuwd hoe deze heide er over een jaar of 15 uit zal
zien, wat is de invloed van de begrazing door de Schotse
hooglanders, blijft Natuurmonumenten volharden in het huidige
(niets doen) beheer in dit gebied. Verbost de heide (en mijn
traject) daardoor misschien ??

Heb je nog een tip voor andere monitoorders?
Geniet ook tijdens het monitoren van de omgeving en besef dat je
een groot privilege hebt doordat je door gebiedjes mag struinen
waar vaak niemand anders komt.

Twee pasgeboren gladde
slangen op de Kalmthoutse
Heide.
Foto Arnold van Rijsewijk.


