
20 nieuwsbrief  RAVON | NR 47 | JULI 2021

Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfibieën | Meetprogramma's Zoetwatervissen | Reptielen | Amfibieën

In 2020 zijn in totaal 133 levendbarende hagedissen 
en 5 zandhagedissen waargenomen op Terschelling en 
doorgegeven door 34 waarnemers. De eerste hagedis werd 
gemeld op 3 april en de laatste op 22 oktober (!). Op de 9 
hagedissentrajecten van het Meetprogramma Reptielen 
op Terschelling zijn in totaal 42 hagedissen waargenomen 
(41 levendbarende hagedissen en 1 zandhagedis). De 
zandhagedis blijft op Terschelling een zeer zeldzame 
verschijning en leek alleen in de zeereep nog te vinden. 
Maar in 2020 dook hij toch weer op bij de Koegelwieck bij 
Hoorn. 

Dit is te lezen in het jaaroverzicht ‘Reptielen op Terschelling 
Jaaroverzicht 2020’, dat eind maart is verschenen en aan alle 
betrokkenen vrijwilligers is verzonden. Wil je het jaaroverzicht 
graag ontvangen, stuur dan een mail naar k.joosten@ravon.nl.

Vacante trajecten in 2020 weer ingevuld
Ruim 50 vrijwilligers geven nu regelmatig waarnemingen 
door van reptielen en amfibieën op Terschelling en inmiddels 
doen 7 enthousiaste vrijwilligers weer trajecttellingen: ze 
lopen een hagedissentraject, fietsen langs luisterroutes voor 
rugstreeppadden of bezoeken ANlB-hokken. Een mooi resultaat 
dat we verder hopen uit te breiden. Dus wil je ook af en toe een 
route lopen als je op Terschelling bent? Meld je dan aan bij Edo 
Goverse (zie pag 17 voor meer informatie.).

Terschelling Herpeto-groep
In mei 2020 is gestart 
met een WhatsApp-groep 
‘TerschellingHerpeto’. Via deze 
groep informeren ruim 20 leden 
elkaar over zowel reptielen- als 
amfibieënwaarnemingen op 
Terschelling. Eén van deze 
meldingen in 2020 was bijvoorbeeld 
een bijzonder bericht over het opduiken van een 
adulte man levendbarende hagedis in de EP-winkel te Lies en 
een gewone pad in de Hoorner Kooi. Wil je graag meedoen 
met deze WhatsApp-groep meld je dan aan bij Kris Joosten (06-
23397099). Zij voegt als beheerder nieuwe leden toe.

Poster en Zoekkaart
Om te weten hoe het met de hagedissen op Terschelling gaat 
hebben we meer waarnemingen van hagedissen nodig. Daarom 
is in 2020 een artikel ‘Zoeken naar reptielen op Terschelling’ 
verschenen in het blad Rinkelbollen van de Natuurvereniging 
Terschelling. Daarnaast is dit voorjaar een A3-poster ‘Reptielen 
op Terschelling’ en een Zoekkaart ‘Reptielen en Amfibieën op 
Terschelling’ gemaakt die in april zijn verspreid op Terschelling. 
We hopen dat daardoor meer mensen gaan zoeken naar 
hagedissen en amfibieën en waarnemingen doorgeven. 

Wil je ook een poster en Zoekkaart ontvangen, stuur dan een 
mail naar k.joosten@ravon.nl.

Reptielen op Terschelling


