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TOENAME RINGSLANG
meer slangen in het Noorden én in Zuid-Holland

De ringslang is een constante factor in ons

Meetnet  al sinds de start in 1994. De soort

laat landelijk geen grote toe- of afname

zien, de trend is al jarenlang stabiel.

Regionaal zijn er echter wel degelijk

veranderingen zichtbaar. Zo neemt de

ringslang de laatste jaren fors toe in de

Noordelijke verspreidingskern (Friesland,

Drenthe en de kop van Overijssel).

Oorzaken van deze toename zijn niet een-

twee-drie te achterhalen. Het

Soortbeschermingsplan voor de

Ringslang in Friesland zal zeker een

steentje hebben bijgedragen, net als de

vele vrijwilligers die op strategische

plekken broeihopen aanleggen of op een

andere manier voor de ringslang in de bres

springen. Wellicht dat het de laatste jaren

in zwang geraakte agrarisch natuurbeheer

juist voor deze soort positief uitpakt.

Immers de ringslang leeft voor een

belangrijk deel buiten de gekende

natuurgebieden en wordt juist door

ingrepen in het landelijk gebied geholpen.

Niet alleen in het landelijke Noorden

neemt de ringslang toe. Onlangs ontvingen

een persbericht van het Zuid-Hollands

Landschap (ZHL) met onder andere een

passage over ringslangen.

Ringslangen

In de Krimpenerwaard doen de

ringslangen het goed. Ze worden steeds

vaker en op steeds meer verschillende

plekken waargenomen. Dit duidt op een

groter wordende populatiedichtheid in de

inmiddels bekende leefgebieden de

Veerstalblokboezem en de

Middelblokboezem. De slangen krijgen

dan de behoefte zich te verspreiden. Om

de leefomstandigheden voor de

ringslangen te verbeteren heeft het Zuid-

Hollands Landschap

talloze maatregelen getroffen. Zo zijn in

de Middelblokboezem bomen omgehakt en

struiken langs de oevers van de

langgerekte plas verwijderd. Ringslangen

houden namelijk van een geleidelijke

overgang van water naar land. Als er

teveel begroeiing langs de waterkant

groeit, kunnen ringslangen niet aan land

komen. Ze jagen bij voorkeur in het water,

maar het land is minstens zo belangrijk

om weer warm te kunnen worden. Op

sommige plekken zijn daarom bossen

dood hout neergelegd. Ringenslangen

zonnen daar graag op . De afgeplagde

perceelkanten en plasdrasoevers die het

ZHL op veel plekken in de

Krimpenerwaard realiseert, zorgen ervoor

dat wegtrekkende ringslangen ook elders

goed aan land kunnen komen. Verder zijn

er ook nog verschillende amfibieënpoelen

gegraven. De kikkers die hierin leven,

kunnen als voedselbron voor de

ringslangen dienen.

André van den Berg laat weten: “Tijdens

de monitoring hebben we op verschillende

plekken ringslangen gezien. Ook de

broeihopen die het Zuid-Hollands

Landschap op verschillende plaatsen

heeft aangelegd, lijken aan te slaan.

Getuige de aanwezigheid van lege

ringslangeierschalen. Maar wat vooral

een goede indicatie van de toename van

het aantal ringslangen in de

Krimpenerwaard is, is dat streekbewoners

en medewerkers van het ZHL steeds vaker

ringslangen waarnemen.”
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