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ONTWIKKELING MEETNET REPTIELEN TOT EN MET 2005

We ontvingen afgelopen jaar gegevens van
317 trajecten, een lichte terugval ten
opzichte van 2004 toen er van 335
trajecten gegevens binnen kwamen. We
verwachten wel nog enkele trajecten
binnen te krijgen waardoor het totaal
waarschijnlijk op zo’n 320-330 trajecten
uitkomt. Verheugend is het gemiddelde
aantal bezoeken per traject, dat is
toegenomen tot 6,1 gemiddeld. Nooit
eerder werden de trajecten zo goed
onderzocht. Piet van Merrebach was het
vaakst te vinden op zijn traject in het
Deelerwoud (22 bezoeken). Slechts vier
trajecten werden maar één keer bezocht,
wat ook een nieuw record is.
Samengevat:
* minder trajecten zijn beter gelopen.
* meer trajecten moeten worden
bijgeschat. Dat laatste is jammer.

Nieuwe trajecten werden bemand in de
duinen, en in de provincies Utrecht,
Drenthe, Noord-Brabant en Limburg
Meest opvallende nieuwkomer is het

traject langs het spoor
Hilversum-Baarn waar Ilco van
Woersem telt. Hij vond alle drie
de hier voorkomende soorten
(hazelworm, levendbarende
hagedis en ringslang) met flink
wat dieren.
Onderstaande tabel geeft de
aantallen die afgelopen jaar
gezien zijn op de trajecten.
De hazelworm raakt steeds beter
in het meetnet
vertegenwoordigd. Dankzij de
speciale hazelwormroutes is het
percentage trajecten waar deze
soort gezien is (69%) én het
aantal waargenomen
hazelwormen een stuk hoger dan

voorgaande jaren.
Als altijd werd de zandhagedis het meest
waargenomen; op liefst 94% van de
trajecten waar deze soort voorkomt
werden ze ook daadwerkelijk gezien.
De levendbarende hagedis lijkt weer wat
terrein te winnen: op 84% van de trajecten
met deze soort werd ze ook echt
aangetroffen en de aantallen zijn
beduidend hoger dan in 2004 toen er
‘slechts’ 3471 levendbarende hagedissen
werden waargenomen.
De muurhagedis werd uiteraard weer op
alledrie de trajecten waargenomen. De
aantallen bleven wel achter bij 2004, toen
kende deze soort een topjaar.
De aantallen van de gladde slang zijn dit
jaar laag. In 2005 werden ‘slechts’ 202
gladde slangen gezien op 67% van haar
trajecten.
De ringslang kende een goed jaar: 997
waarnemingen op 80% van haar trajecten.
Ook de adder werd vaak waargenomen
1637 waarnemingen op 88% van de
trajecten met deze soort.
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hazelworm (72) 22 50 447 25 472
zandhagedis (141) 9 132 4927 707 5634
levendbarende hagedis (156) 25 131 3219 664 3883
muurhagedis (3) 0 3 1515 403 1918
gladde slang (43) 14 29 170 32 202
ringslang (91) 18 73 973 24 997
adder (76) 9 67 1490 147 1637
totaal 12741 2002 14743

aantallen 2005

317 trajecten zijn onderzocht

SOORTEN (trajecten met 
deze soort bezocht in 2005)

trajecten die in 2005 
bezocht zijn waar de 
soort NIET gezien is

trajecten die in 2005 
bezocht zijn waar de 
soort WEL gezien is


