In the spotlight
Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfibieën | Meetprogramma's Zoetwatervissen | Reptielen | Amfibieën

Plaatjesonderzoek Bergherbos
Op diverse heideterreinen binnen het Bergherbos
wordt voor het Meetprogramma Reptielen de
reptielenpopulatie al meer dan 15 jaar gevolgd.
Vrijwilligers tellen de hier voorkomende gladde slang,
hazelworm en zandhagedis. De heideterreintjes liggen
echter op grote afstand van elkaar omgeven door bos
waardoor de populaties reptielen sterk van elkaar
geïsoleerd zijn. Hierdoor zijn deze populaties kwetsbaar.
Daarom zijn door Natuurmonumenten en Stichting Huis
Bergh, de terreinbeheerders in het Bergherbos, in 2007
corridors aangelegd om de verschillende heideterreinen
met elkaar te verbinden. Hierdoor zou op termijn
weer uitwisseling moeten plaatsvinden tussen de
verschillende deelpopulaties.
Uit onderzoek van RAVON in 2013 is al gebleken dat de
zandhagedis en hazelworm dankbaar gebruik maken van
vrijwel alle corridors. De terreinbeheerders hebben RAVON
gevraagd om in 2021 de corridors nogmaals te inventariseren,
maar nu met focus op de gladde slang. Deze inventarisatie
voeren we samen met vrijwilligers uit die al actief waren
voor het Meetprogramma Reptielen aangevuld met nieuwe
vrijwilligers. Dit ook in afstemming met regiocoördinator
Gerrit Kolenbrander. Vanaf dit jaar zijn dan ook alle corridors
opgenomen in het Meetprogramma Reptielen waarmee we
vrijwel al het (potentieel) geschikte leefgebied monitoren.
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Op veel locaties zijn reptielenplaten uitgelegd waardoor de
kans op het vinden van reptielen, voornamelijk gladde slang
en hazelworm, wordt vergroot. We hopen dat we hiermee
ook na 2021 de populaties op een duurzame manier kunnen
blijven volgen.
De resultaten in 2021 zijn hoopgevend. Gladde slang
is inmiddels waargenomen op een nieuwe plek in een
corridor. We hopen dat de nazomer en het najaar nog meer
waarnemingen gaan opleveren van (juveniele) gladde
slangen. Verder zijn er dit jaar verspreid over het gebied
veel zandhagedissen en hazelwormen waargenomen.
Omdat de gladde slang een verborgen levenswijze kent en
sporadisch wordt waargenomen in het Bergherbos zijn alle
waarnemingen welkom. Ook waarnemingen uit het (verre)
verleden zijn erg waardevol. Geef ze vooral aan ons door of
voer ze in op www.waarneming.nl of www.telmee.nl.
Rolf van Leeningen
In het Bergherbos (foto: Rolf van Leeningen) monitoren
de vrijwilligers met behulp van plaatjes de reptielen
die zich minder vaak laten zien zoals hazelworm en
gladde slang. Het meest waargenomen reptiel is de
zandhagedis. (Foto: Ineke Schaars)

