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RESULTATEN MONITOREN 2005 - DE SLANGEN

Gladde slang
Deze soort is het afgelopen jaar weinig
waargenomen en er is geen statistische
zekerheid wat betreft de landelijke trend
van deze soort (onzeker). Regionaal
kunnen we echter wel uitspraken doen. Zo
kent deze soort in Noord-Brabant een
matige afname en op de heides in het
Noorden een matige toename.
Peter Keijsers kwam tot op een dag tot 21
gladde slangen, waaronder 7 juvenieltjes,
op zijn traject in de Peel. Wim de Wild
zag er op de Veluwse Houtbeekweg 13.
Jan en Annie Rocks zagen er 12 in het
Bargerveen (Dr.).

Ringslang
De trend van de ringslang is al jaren
stabiel, dat is dit jaar niet anders. In
Noord-Nederland kent deze soort een
matige toename. In Zuid-Holland is
sprake van een sterke afname maar we
verwachten uit deze regio nog enkele
belangrijke trajecten binnen te krijgen die
dit beeld kunnen nuanceren.
Gré ter Woord zag er in mei liefst 26
tijdens een telronde op haar traject in het
Kuinderbos in de NO-polder. Het nieuwe
traject van Ilco van Woersum blijkt ook
voor deze soort een topper, hij kwam tot
19 ringslangen. Pieter de Wijer zag er op
de Diemerzeedijk 17 tijdens een telronde
in mei.

Gladde slang
landelijke indexcijfers en trend over 59 trajecten
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Ringslang 
landelijke indexcijfers en trend over 116 trajecten
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Adder
landelijke indexcijfers en trend over 114 trajecten
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Adder
De adder is stabiel in Nederland, voor het
tweede achtereenvolgende jaar stijgen de
indexcijfers. Deze soort doet het vooral
goed in de grote en natte gebieden
(matige toename). Daar tegenover staat
dat de adder afneemt in de kleine,
versnipperde en droge gebieden (matige
afname).
In het Bargerveen (Dr.) zagen Jan en
Annie Rocks tijdens één telronde liefst 31
adders, samen met twee gladde slangen en
27 levendbarende hagedissen. Eind maart
telde Jan-Luc van Eijk er 28 in het
Haaksbergerveen. Jan van Arkel zag in
augustus naast drie juvenieltjes 24 adulte
adders in het Eesveen (Dr.).

Kop van een  adder:
gefotografeerd voor

adderherkenning
(foto Dick van Dorp)


