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RESULTATEN 2006 - AANTALLEN TRAJECTEN & TELLINGEN

Aantal trajecten waarop reptielen geteld zijn

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

a
a
n
ta

l 
tr

a
je

c
te

n

geïnventariseerde trajecten

jaar trajecten telrondes gemiddeld

1994 111 623 5.6

1995 154 805 5.2

1996 206 1097 5.3

1997 209 1070 5.1

1998 220 1141 5.2

1999 265 1401 5.3

2000 271 1651 6.1

2001 268 1761 6.6

2002 329 2342 7.1

2003 323 2133 6.6

2004 357 2327 6.5

2005 343 2168 6.3

2006 340 2045 6.0

totaal 3396 20564 6.1

HOEVEEL Bovenstaande figuur geeft

aan  op hoeveel trajecten reptielen geteld

zijn in 2006 en alle voorafgaande jaren

sinds 1994. Afgelopen jaar waren dat 340

trajecten waarop in totaal 2.564 telrondes

werden gelopen. Gemiddeld neemt een

telronde 1,5 uur in beslag, dus zijn we

gezamelijk 3.067, 5 uur  aan het tellen

geweest! Al vijf jaar  schommelt het

aantal trajecten waar geteld wordt tussen

de 320 en de 360. Dat is een mooi aantal,

genoeg voor uitvoerige analyses, en dat

willen we dus graag zo houden.

EN HOE VAAK In de tabel hiernaast is

hetzelfde ook nog eens in cijfers te lezen

en daarbij is aangegeven hoe vaak per jaar

een traject wordt gelopen. Dat was in

2006 gemiddeld zes keer, en ook daar zijn

we tevreden over. De hoeveelheid

telrondes is een maat voor de

betrouwbaarheid van de analyses.

De analyses worden uitgevoerd aan de

vier zomertellingen, dat wil zeggen de

telrondes tot en met juli, de periode

vóórdat de jongen op het toneel

verschijnen. Alleen voor gladde slang en

hazelworm worden àlle tellingen voor de

analyse gebruikt.
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volwassen en
halfwas

dieren

juvenielen totaal

hazelworm (83) 24 59 469 73 542
zandhagedis (135) 13 122 4450 604 5054
levendbarende hagedis (170) 24 146 3320 518 3838
muurhagedis (21) 1 20 1848 1004 2852

gladde slang (47) 20 27 148 38 186
ringslang (86) 13 73 885 45 930
adder (83) 20 63 1415 114 1529

totaal 12535 2396 14931340 trajecten zijn onderzocht

soorten (# bezochte trajecten)
trajecten die in 2006 
bezocht zijn waar de 
soort NIET gezien is

aantallen 2006trajecten die 2006 
bezocht zijn waar de 
soort WEL gezien is

DE BLIK

VAN DIK

In Amsterdam en

omgeving moeten

dierenambulances

vaak uitrukken

vanwege een

ontsnapte exoot.

Vooral dit voorjaar

was het raak.

Het inspereerde Dik

Iliohan tot deze

cartoon.

Bovenstaande tabel geeft aan per soort

hoeveel trajecten zijn bezocht; op hoeveel

daarvan de soort daadwerkelijk is

aangetroffen en op hoeveel niet. Je ziet dat

de gladde slang relatief vaak niet wordt

waargenomen.47 trajecten werden bezocht

waar de soort tijdens het monitoren ooit

gezien.is. Daarvan werden op 27 trajecten

het afgelopen jaar wèl gladde slangen

gezien, maar op 20 trajecten niet!

Moeilijke soort die gladde slang. Het

voorgaande jaar, 2005, was die verhouding

anders, de gladde slang werd op meer

trajecten wèl gezien namelijk op 29 en op

14 trajecten niet.

Ook voor de adder en ringslang zien we

dit beeld: In 2005 op relatief meer

trajecten wèl gezien dan in 2006.

De hagedissen daarentegen scoorden

goed, vergelijkbaar met 2005.

Al met zijn we 14.931 keer blij geweest

om een hagedis of slang te mogen zien op

zijn eigen gekozen plekje!


