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Rubriek Vacante trajecten

Friesland
Friesland is een zeer afwisselende provincie 
en heeft meer te bieden dan alleen koeien, 
weidevogels en gras. De provincie is rijk 
aan reptielen die voornamelijk op de zand- 
en veengronden voorkomen en op enkele 
Waddeneilanden. 

De zandhagedis is helaas uitgestorven op 
Schiermonnikoog. In de landelijke atlas staat 
opgetekend dat de soort ‘vrij algemeen’ 
voorkwam, tot de populatie door onbekende redenen crashte. 
De laatste waarneming stamt uit 1983. 
Op Vlieland en Terschelling komt de zandhagedis wel voor. Op 
Vlieland liggen vier trajecten die jaarlijks worden gemonitord 
en er liggen twee vacante trajecten. Twee trajecten worden 
jaarlijks bezocht vanaf het vasteland door Wim Andela, tevens 
Meetprogramma Reptielen Regiocoördinator Friesland. Op 
Terschelling liggen negen trajecten waar naast zandhagedis 
ook de levendbarende hagedis wordt gevolgd. Enkele trajecten 
worden door bewoners van Terschelling gevolgd en de andere 
trajecten door vaste bezoekers. Hulp op beide eilanden is dus 
zeker welkom!

Op het vasteland van Friesland komt de zandhagedis niet voor. 
Naast levendbarende hagedis wel hazelworm, adder, ringslang 
en gladde slang. In Friesland zijn vier regio’s waar trajecten 
liggen: de hoge zandgronden in het Drents-Friese Wold, het 
Fochtelooerveen, de natte heide-terreinen in de omgeving van 
De Tjonger en in de omgevingen van Beetserzwaag/Bakkeveen. 

Veel trajecten hebben mooie lange tijdreeksen. Maar er zijn ook 
altijd enkele trajecten waar extra monitoring wenselijk is omdat 
jaarlijks niet de gewenste zeven bezoeken worden afgelegd. 
En er zijn uiteraard enkele vacante trajecten waarvoor we nog 
waarnemers zoeken. Enkele (kleine) vacante trajecten liggen 
bijvoorbeeld bij het Blauwe Bos (Haule), Bakkeveen en Gorredijk.

Komend jaar wordt het Meetprogramma reptielen ook 
uitgebreid. Bij Leeuwarden komt de ringslang voor en is 
afgelopen jaar in kaart gebracht door een student. Komend 
jaar worden er broeihopen opgeworpen en een route uitgezet. 
Waarnemers hebben zich al aangemeld, nu moet alleen nog het 
traject worden uitgezet.

Interesse? Neem dan contact op met Wim Andela (w.andela1@
kpnplanet.nl) of de landelijk coördinator (e.goverse@ravon.nl).
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