Opvallende Resultaten van Monitoren 2007
Goed jaar!
We schrijven half december en hebben tot nu toe gegevens ontvangen en ingevoerd van
zo’n 270 trajecten. We verwachten dus nog gegevens van pakweg 80 trajecten.
De telformulieren staan ook dit jaar weer vol met leuke en interessante extra’s. Uit de tot
nu toe ingevoerde data kan het nu volgende beeld worden gedistilleerd.

Duinen

Friesland

In de duinen zijn weer veel zandhagedissen
waargenomen maar records zijn er vooralsnog
niet gebroken. Opvallend is de situatie bij de
juvenieltjes: in Zuid-Holland, Berkheide
werden heel veel gezien jonge dieren gezien,
elders weinig. In Z-Kennemerland werden een
record aantal hazelwormen aangetroffen.

De ringslang is wederom vaak gezien in
Friesland maar de bijzondere waarnemingen
betreffen de gladde slangen op de
Duurswouderheide. Hier werden zowel
adulten als juvenieltjes waargenomen.

Amsterdam
Rondom Amsterdam zijn er flink wat
ringslangen gezien en gefotografeerd. Vooral
ten noorden van het IJ lijkt deze soort toe te
nemen. Net als in Friesland reageert de
ringslang snel op getroffen
soortbeschermingsmaatregelen zoals aanleg
van broeihopen en het creeeren van ruigtes.

Zeeland
Op zijn enige vindplaats in ZeeuwsVlaanderen is ook dit jaar weer een
levendbarende hagedis gezien. De trajecten op
de dijken van de Zeeuwse eilanden waren ook
weer goed voor waarnemingen van deze soort.

Twente
De zandhagedis in Twente veel gezien, de
levendbarende hagedis daarentegen lijkt
terrein te blijven verliezen want deze soort is
hier in geringe aantallen waargenomen.

Montferland
De zandhagedis doet het heel erg goed in deze
regio. Het meest bijzondere was wel de
herontdekking van de gladde slang op de
Galgenberg (zie ook Nieuwsbrief 39) na een
‘afwezigheid’ van 17 jaar.

Drenthe
Vooral in het Bargerveen zijn veel adders en
gladde slangen waargenomen. Verder is het
aantal hazelwormen in Drenthe opvallend
hoog.

Het Gooi
Voor het eerst sinds jaren is de zandhagedis
buiten de Limitische heide waargenomen.
Deze lokale zeldzaamheid werd aangetroffen
op de Nieuw Bussummerheide, net ten zuiden
van de Limitische heide. Daarnaast zijn
levendbarende hagedissen en hazelwormen in
behoorlijke aantallen waargenomen in het
Gooi.

Utrecht
In deze provincie zijn alle voorkomende
soorten in behoorlijke aantallen gezien. Vooral
veel zand-en levendbarende hagedissen op de
Heuvelrug. Ook hazelworm en ringslang
werden vaak in Utrecht gezien.

Noord-Brabant
De meeste bijzondere melding komt van de
Cartierheide waar een hazelworm werd
waargenomen – een regionale zeldzaamheid!

Limburg
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Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 40

Goed nieuws uit de Meinweg want voor het
eerst sinds jaren werden weer adders gezien op
het traject van Ton Lenders. Verder werden er
opvallend veel hazelwormen en juveniele
levendbarende hagedissen gezien in het
heuvelland.
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