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Gladde slang
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Als we praten over de noordelijke
verspreidingskern van adder, gladde slang
of ringslang dan hebben we het over de
populaties in Friesland en Drenthe.
Dankzij grote natuurbeschermings-
gebieden als het Fochtelooërveen en
omringende terreinen, Boswachterij
Appelscha, het Drents-Friese Wold,
Dwingelderveld, het Bargerveen en
andere, zijn er flinke leefgebieden voor
alle drie de slangensoorten. Het
Fochtelooërveen is wel het meest
bijzonder door de uitgestrektheid en de
aanwezigheid van hoogveen. Het beheren
van zo’n gebied is natuurlijk uiterst
moeilijk omdat vervuilingen van buiten –
lucht en water- moeilijk zijn te stoppen.
Natuurmonumenten beheert het gebied en
een belangrijke doelstelling is het
hoogveen levend te houden. Daarvoor
was het onder meer nodig om een
waterhuishouding te bewerkstelligen die
onafhankelijk is van de agrarische
omgeving en flinke oppervlakten zijn
onder water komen te staan en
heringericht. Voor de reptielen zijn die
maatregelen op korte termijn niet gunstig.
Op langere termijn mogelijk wel.
Gelukkig heeft Natuurmonumenten oog
voor deze ontwikkelingen en verzocht om
een nieuwe stand van zaken voor de
reptielen vast te stellen. Dat heeft het
bureau van Herman Feenstra in 2005
gedaan. Op bladzijde 5 staan de
samenvattende resultaten van dat
onderzoek. Voor ons was dit aanleiding
om eens na te gaan hoe goed of hoe slecht
de drie slangensoorten het nu doen in de
noordelijke kern, vergeleken met de
landelijke trend. Dat is gebeurd met de
drie hier afgebeelde figuren, waarin
trendcijfers en trendlijnen zijn uitgezet
van zowel de noordelijke kern als de
gehele landelijke populatie.

SLANGEN GAAN GOED IN FRIESLAND EN DRENTHE

Adder: Twee bijna identieke trendlijnen die
horizontaal lopen laten zien dat de adder-
aantallen in Friesland+Drenthe stabiel zijn en
dat dat hetzelfde is voor heel Nederland.

Gladde slang: Beide trendlijnen gaan
opwaarts dat betekent vooruitgang. Voor heel
Nederland gaat het om een matige
vooruitgang, echter in Noord-Nederland is
die vooruitgang groot. In de vanouds bekende
gebieden Fochtelooërveen, Dwingelderveld,
Bargerveen e.a. worden toenemende
aantallen gescoord en in andere gebieden
wordt de soort voor het eerst na lange tijd
opnieuw gezien, zoals bijvoorbeeld in de
Duurswouderheide.

Ringslang: Net als de adder is de ringslang
over heel Nederland gezien stabiel. Echter in
Noord-Nederland gaan de aantallen flink
vooruit. De soort had al, vooral in het water-
rijke Friesland een flinke verspreiding. Daar
vooral, maar ook op heides worden meer en
meer dieren gezien.


