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INHAALSLAG IN ZUID-WEST DRENTHE
Edo van Uchelen

Edo van Uchelen bezocht 13 inhaalslaghokken. In de vijf die hij onderzocht voor de heikikker

kon hij de soort -in allerlei variaties- bevestigen. Hij vond de heikikker als adult, halfwas

dier en als ei. Verder hoorde hij de mannetjes in koor roepen en tenslotte kon hij de soort

ook nog eens bevestigen door het napluizen van zijn eigen aantekeningen. De ringslang

kwam hij negen keer tegen en in één km-hok kon hij de hazelworm bevestigen.

Zuid-West Drenthe is rijk aan reptielen en

amfibieën waarvan er veel op de Rode

Lijst staan. Er zijn nog aardig wat

kilometerhokken met adder, ringslang,

hazelworm, heikikker, poelkikker en

kamsalamander. Behalve de hazelworm

zijn vooral heikikker en ringslang vaak

lastig te vinden.

Heikikkers komen vooral voor in natte

natuurterreinen. Ook in kleine geïsoleerde

bosgebiedjes met vennen worden vaak nog

heikikkers aangetroffen. In Zuid-West

Drenthe lijkt veenvorming een voorwaarde

te zijn voor het voorkomen van heikikkers

in een ven of poel. Het aantonen van de

aanwezigheid van heikikkers is lastig

omdat ze vroeg in het voorjaar soms maar

een paar dagen actief zijn op de

voortplantingsplaatsen. Het is dan

belangrijk om in korte tijd zoveel mogelijk

voortplantingsplaatsen te bezoeken.

Eiklompen zijn nauwelijks van die van de

bruine kikker te onderscheiden en larven

zijn vaak moeilijk te vangen vanwege de

grootte van de wateren en de dikke

sliblaag die scheppen moeilijk maakt.

Ringslangen worden regelmatig

waargenomen langs bosranden, sloten,

vaarten en wegbermen. In Zuid-West

Drenthe is de soort wijd verbreid, maar

komt zeker niet gebiedsdekkend voor.

Ringslangen zijn erg mobiel en daarom

zijn er nogal wat (oude) incidentele

waarnemingen. Het is erg lastig om deze

op dezelfde plaatsen te bevestigen. Soms

helpt het als aan omwonenden om

waarnemingen wordt gevraagd, want

ringslangen komen bijvoorbeeld ook

regelmatig in tuinen en bij composthopen

in het buitengebied. Aangezien de

ringslang nauwelijks met een andere soort

kan worden verward, zijn duidelijk

omschreven getuigenissen daarvan

meestal wel betrouwbaar.

NU ONLINE WAARNEMINGEN DOORGEVEN

Het is nu mogelijk je waarnemingen van reptielen, amfibieën en/of vissen direkt via

internet aan RAVON door te geven. De invoermodule LANDKAARTJE van De Vlinder-

stichting is uitgebreid, zodat nu ook onze soortgroepen ingevoerd kunnen worden. Het is

mogelijk op een topografische kaart of op de Google map aan te geven waar je je waar-

neming hebt gedaan, waarna je één of meer aangetroffen soorten kunt invullen. Boven-

dien kun je eventueel een foto van het gevonden dier meesturen.

Al je eerder ingevoerde waarnemingen kun je steeds bekijken en als Excel-bestand op-

halen voor eigen gebruik. Ook kan je een kaartje bekijken met de verspreiding van je

eigen waarnemingen. Om gebruik te maken van LANDKAARTJE moet je je één keer

aanmelden, waarna je direkt via e-mail een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd

krijgt. Ga hiervoor naar www.ravon.nl en klik op de knop LANDKAARTJE. Zegt het

voort, zegt het voort!

Rob van Westrienen liet weten: ‘Landkaartje loopt prima, al ruim 2000 waarnemingen

zijn er op binnengekomen in korte tijd. Dat is 10% van wat we gemiddeld in een jaar

aan waarnemingen binnen krijgen!’


