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Mag ik mijn traject aanpassen?
Tijdens veldbezoeken valt op dat
sommige meetnetters niet meer
tevreden zijn over de route, de ligging
van hun traject en denken dat de
eenmaal gekozen route niet mag
worden veranderd. Dat moeten we
recht zetten want de route mag wèl
aangepast worden.

essentie looproute
In de laatste druk van de Handleiding
voor het monitoren van reptielen in
Nederland staat op pagina 25 het
volgende: “Zijn veranderingen in de
looproute mogelijk?
Om gegevens van jaar tot jaar te
kunnen vergelijken zal de intensiteit
van de inventarisaties elk jaar gelijk
moeten zijn. Dit zou betekenen dat een
looproute hetzelfde blijft. Echter, de
natuur verandert: open plekken
groeien dicht, struwelen breiden zich
uit, de heide vergrast, de beheerder
grijpt in, enz. Door deze
ontwikkelingen kan het mogelijk zijn
dat de looproute binnen je traject niet
meer dezelfde verhouding weergeeft
van gunstige en ongunstige delen als
in het begin. De looproute is dan niet
meer representatief voor het traject  en
dan is het goed om de route te
verleggen. De inventarisatie-
inspanning mag echter niet
veranderen en de ligging van de
nieuwe looproute moet wel binnen de
marges blijven van je
onderzoeksgebied.”

looproute moet representatief zijn
Een traject is eigenlijk de route langs
de beste reptielplekjes in je
onderzoeksgebied. Door dat traject te
lopen krijg je de meeste informatie
over de stand van de reptielen in het

betreffende gebied. Vaak zullen dit
jaar in jaar uit dezelfde plekjes zijn
maar er zijn ook situaties denkbaar
waarin het traject verlegd moet worden
om meer gegevens te krijgen. Stel, op
een deel van je traject zijn enkele
goede plekjes weggeplagd. Als je je
route handhaaft zul je minder
reptielen zien, dit suggereert een
afname terwijl in werkelijkheid de
reptielen zullen zijn verkast naar een
ander plekje en er dus geen sprake is
van afname.

slangen volgen voedselbron
Een ander voorbeeld: je telt
ringslangen langs een sloottraject.
Door voortschrijdende successie valt
er na enkele jaren echter amper nog
zon op je traject, of de kikkers
verdwijnen en laten de ringslangen
zich niet meer zien. Je constateert dan
een afname terwijl diezelfde slangen
hun kostje langs een andere sloot bij
elkaar scharrelen.
Wat ook wel voorkomt: adders zoeken
een nieuw, beter, voedselgebied omdat
de muizen schaars zijn.
Samengevat, op de vraag: “Mag ik
mijn traject aanpassen?” is het
antwoord: “Indien nodig, ja graag!”

nieuwe route wel doorgeven
Meetnetters die denken dat het goed is
om de looproute te wijzigen kunnen
dat doen in overleg met de
desbetreffende regiocoördinator en/of
met een van ons in Amsterdam. Wij
hebben van alle looproutes een
plattegrond en die moet dan aangepast
worden. Het vriendelijk verzoek is dan
ook om in voorkomende gevallen een
gewijzigd routekaartje op te sturen of
bij de telformulieren te doen.

Karakteristiek habitat voor
zandhagedissen in de zeereep

van Vlieland. Een dikke haag
helm beschermt tegen de

overheersende
noordwestenwind.

Waarschijnlijk vanwege de
roofvogels komen de

zandhagedissen nauwelijks
vanuit de helm tevoorschijn.
Ze liggen in de rondzone van

het gras en blinkend witte
zandterras, kop en romp in de

zon, staart en achterwerk tussen
de helm, waarin ze pijlsnel
verdwijnen bij het minste

gevaar. In de maand mei zijn de
flanken van de mannetjes bijna
lichtgevend smaragdgroen van

kleur. Heel goed zichtbaar voor
de monitoorder, minder goed

zichtbaar voor de vele
roofvogels die zicht hebben op
de rug: overwegend bruin met

lichte strepen.


