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Adder landelijk 
gewogen index over 111 trajecten
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Ringslang landelijk 
gewogen index over 102 trajecten
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Gladde slang landelijk 
gewogen index over 55 trajecten
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SLANGEN  IN  2004 – LICHT  HERSTEL – TRENDS  STABIEL

Het is een heel goed jaar
geweest voor de adder. Het
landelijke jaargemiddelde was
hoger dan de drie voorgaande
jaren. Dit herstel was te zien in
het noorden (Friesland en
Drenthe) en sterker nog op de
Veluwe. De landelijke trend is
stabiel.

Het indexcijfer (landelijke
jaargemiddelde) over 2004 van
de ringslang is weer op peil. De
lage aantallen van 2003 was
kennelijk een incident, een
waarnemingseffect van de hete
zomer. In alle regio is dit
herstel opgetreden. De lande-
lijke trend is stabiel. Regionaal
zijn er verschillen: in het
noorden (Friesland vooral)
gaat het beter dan in de het
hele midden en westen.

De indexcijfers (landelijke
jaargemiddelden) van de
gladde slang kunnen van jaar
op jaar sterk varieren. De
grafiek toont een mooie regel-
maat van hoge en lage index-
cijfers. De landelijke trend,
over de afgelopen 11 jaren,
wijst op een min of meer
stabiele situatie in het verloop
van de Nederlandse populaties
in zijn totaliteit.
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Bij Dwingelo telde Albert Henckel in
2004 de meeste adders tijden een tel-
ronde: 34 adulten en 2 juvenielen op 28
augustus. Ook het Bargerveen, de Duurs-
wouderheide en het Kootwijkse veld
werden traditiegetrouw veel adders
gezien. Dit jaar ook veel jonge addertjes!
In Limburg gaat het slecht. We hebben
daar maar één locatie, in het
Meinweggebied, waar adders worden
geteld. Voor het tweede achtereen-
volgende jaar zijn ze er niet waargeno-
men.

Op het traject in het Kuinderbos kwam
Gré ter Woord tot maximaal 20 ring-
slangen. Ook Martin Melchers telde 20
ringslangen op zijn traject langs het spoor
bij Diemen. Op de schietbaan bij
Fochteloo zag Sibert Hoeksma 20
juveniele ringslangetjes. Andere trajecten
met veel ringslangen zijn de
Muiderzeedijk (max. 16) en Broekhuizen
(max. 13).

Gladde slangen worden meestal met
mondjesmaat gezien en vaak helemaal
niet. In het meetnet hebben we nu 55
trajecten waar de soort in ieder geval één
keer is gezien. 43 daarvan werden dit jaar
gelopen en op 32 daarvan werd de soort
aangetroffen. Voor de gladde slang is dat
best veel. Enkele trajecten lopen door
gebied waar goeie, grote populaties leven.
Daar worden altijd redelijk veel gladde
slangen gezien. Bijvoorbeeld in de
Deurnsche Peel, daar zag Peter Keijsers
tijdens één ronde 21 gladde slangen (17
jonkies + 4 volwassen slangen). Op de
Veluwe ligt een traject bij Kootwijk waar
Wim de Wild regelmatig gladde slangen
ziet en Ronald de Boer ziet ze regelmatig
op de Terletse Heide. Nieuw dit jaar: een
heide langs het spoor onder Nijmegen en
de Duurswouderheide (Fr.)!

Pas geboren ring-
slangetje ligt rustig in
het holletje van een
warme hand.

Mannetje adder in het
voorjaar te Duurs-
wouderheide (Fr.)Wim Andela

Pieter de Wijer

Jonge gladde slang gefotografeerd door Jan of Annie Rocks


