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NEM Meetprogramma Reptielen
Excursieweek Drenthe
Voorwoord (Tariq Stark)
Drenthe herbergt inmiddels alle reptielen die Nederland
rijk is. Voor het NEM Meetprogramma Reptielen dus een
belangrijke provincie. Ook muurhagedis? Ja, bij Vledder zit ook
deze soort (illegaal uitgezet). Sinds 2021 is de regio voor het
Meetprogramma nog een nieuwe impuls gekregen door het
aantreden van een nieuwe regiocoördinator: Johan Scheeres.
Samen met Johan heeft RAVON, voor zowel ervaren als
nieuwe waarnemers (en beheerders) een week lang excursies
georganiseerd. In de september 2021 stonden de ochtenden
in het teken van excursies en de middagen voor individuele
begeleiding/training van waarnemers. Zo zijn de waarnemers in
Boswachterij Gees, Bunnerveen, het Bargerveen onder andere
bezocht. Met de neus in de boter vallen is een understatement.
Het was voor reptielen perfect weer wat resulteerde in
honderden waarnemingen! Eind van de week hadden we alle
windstreken van Drenthe beslagen en konden we op een zeer
geslaagde week terug kijken: één uit duizenden die we nog jaren
zullen heugen!
In Drenthe zijn nog meer
prachtige vacante trajecten.
Interesse? Neem dan contact
op met regiocoördinator Johan
Scheeres (scheeresj@gmail.
com) of landelijk coördinator
Tariq Stark (t.stark@ravon.nl).

Verslag
excursieweek
Levendbarende hagedis.
(Foto: Johan Scheeres)

Adder. (Foto: Johan Scheeres)
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nieuwsbrief

In het begin van de zomer
van 2021 kregen diverse
monitorders een uitnodiging
om deel te nemen aan
de excursies. Tijdens het
samenzijn was het ontmoeten
en elkaar te leren kennen een
belangrijk aspect. Ervaringen
en veldkennis konden worden
uitgewisseld. We hadden
het met het weer in ieder
geval getroffen. ‘s Morgens
een graad of 15 en later in de
vroege middag soms boven
de 20 graden terwijl het
bewolkt bleef. Aan het weer
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kon het zeker niet liggen!
Het was voor de heren
Tariq Stark en Edo Goverse
een weerzien met Drenthe.
Verspreid over vier dagen
zijn we met 30 reptieltellers
het veld in geweest. Ook
waren terreinbeheerders van
de diverse gebieden goed
vertegenwoordigd.
Op de eerste en vierde dag
mochten wij nog speciale
gasten verwelkomen: Dick
van Dorp en Ingo Janssen!
Tariq geeft uitleg aan de deelnemers.
We hebben het Groote Zand (Foto: Johan Scheeres)
(dag 1), een traject op het
Dwingelderveld (dag 2), het Leggelderveld (dag 3) en De Kijl
& Bargerveen (dag 4) bezocht. We hebben in alle gebieden
mooie waarnemingen gedaan. In het Dwingelderveld waren
alleen de levendbarende hagedissen geheel afwezig maar
werden wel adders, ringslang en amfibieën waargenomen. In
de andere gebieden waren redelijke aantallen levendbarende
hagedissen en soms zandhagedissen te vinden, en dan vooral
juveniele dieren. De adders (tientallen per gebied) waren op alle
locaties aanwezig. Zowel adulte als juveniele dieren. De gladde
slang is helaas niet aangetroffen tijdens de excursies. Edo en
Tariq hebben de soort op het traject in het Bunnerveen weer
aangetroffen tijdens hun middagprogramma (twee dieren en een
vervelling). In alle gebieden waren vele soorten kikkers aanwezig.
Vooral veel bastaardkikkers, heikikkers, gewone pad en soms
rugstreeppadden.
De tellers en beheerders hebben aangegeven dat het
bezoek zeer waardevol was. De opzet van Edo en Tariq bleek
zeer geschikt om zowel oude als nieuwe waarnemers te
enthousiasmeren en te trainen. Ook de inbreng van Ingo en
Dick was waardevol door hun kennis en ervaring. De uitleg van
Dick en het van dichtbij bekijken en voelen van adders was
ook waardevol en gaf een extra dimensie aan de excursie op
het Groote Zand. Alle waarnemers waren zeer enthousiast en
hopen gauw op een vervolg in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld
in kleiner verband. Nu kennen we elkaar immers. Zelf mocht
ik alle dagen mee met de heren om veel te leren maar ook
om medetellers en beheerders te ontmoeten. Voor herhaling
vatbaar!
Johan Scheeres

