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Andere reptielen
Een ander belangrijk verschil
tussen trajecten in de Randstad en
trajecten in de rest van het land is
het voorkomen van andere
reptielen. Op de trajecten in de
Randstad komt alleen de
ringslang voor terwijl elders, met
name op de heide, de ringslang
haar leefgebied deelt met andere
reptielen. Behalve de
muurhagedis is de ringslang met

alle andere
soorten reptielen
samen
aangetroffen, het
vaakst met
vochtminnende
soorten als adder
en levendbarende
hagedis.
Andere soorten
spelen op een of
andere manier

naam: Andre Donker
traject: Uffelterveen & Benderse heide
regio: Drenthe zuid
soorten: adder, gladde slang, ringslang,

levendbarende hagedis, hazelworm
sinds: 1995

Monitoor je voor je plezier?
Ja maar door tijdsdruk en verandering prioriteiten in
het werk is het soms moeilijk rond te krijgen. Een
aantal transecten zijn overgenomen door vrijwilligers.

Wat fascineert je aan het traject of de soorten?
De schoonheid van de diersoort en telkens de
verrassing. We weten nog zo weinig over de soorten.
B.v. wie weet nu exact het verschil tussen de
geslachten van de hazelworm? je denkt het te weten,
maar een fout is zo gemaakt. Als dit al lastig is hoe zit
het dan met het beschermen van de soort. Kortom
vragen te over.

Is er iets veranderd tijdens de periode dat je
monitoort betreffende het aantal dieren?
Begrazing heeft veel invloed op aanwezigheid van de
betreffende soorten. Vanaf jaren 80 zag je duidelijk de
overbegrazing toeslaan. Gelukkig lijkt dat nu deels
opgelost. Hoewel de vergrassing in hoge mate is
afgenomen zie je dat verschillende beheerders het
aantal grazers nog niet heeft teruggenomen. Het
aantal dieren moet fors omlaag. Voor veel gebieden is
de helft van de grazers van dit moment ruim
voldoende. Helaas zie ik hier en daar nog jaarrond
begrazing met bv hooglanders in de natte heide. Dit is
echt fout en in strijd met bescherming van onze
diersoorten. Gelukkig zijn dergelijke zaken bij ons in
Drenthe zuid goed bespreekbaar en inpasbaar. De
aantallen per soort zijn op veel plaatsen bij ons in de
gebieden toegenomen, maar de gladde slang blijft
uiterst zeldzaam, althans volgens mijn waarneming.

Is er iets veranderd tijdens de periode dat je
monitoort betreffende het traject?
Ja, vegetatiestructuren worden ouder en ook hoger.
De heide heeft op een aantal plaatsen meer rust
gekregen in de afgelopen jaren. Hierdoor ontstaat mos
en een kleine humuslaag. Dit is echt in het voordeel
van onze soorten, zeker als de bodem vrijwel
ondoordringbaar is zoals hier.

Hoe zie je de toekomst van jouw traject en je eigen rol
daarin?
Veel zal door vrijwilligers moeten gebeuren. Zelf
ondersteun ik hen en studenten.

Heb je nog een tip voor andere monitoorders?
Lees de relevante informatie 

Figuur 2. Ringslangwaarnemingen per telronde.
Op de trajecten met een broeihoop (in de buurt) worden per
telronde significant meer slangen gezien.

Ringslang uit de Reeuwijkse hout.
Foto: Bart van der Aa
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