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Rubriek Vacante trajecten

Alle zeven inheemse reptielensoorten zijn wel ergens in 
ons Limburgse landschap te vinden. Van levendbarende 
hagedissen en hazelwormen in het heuvelland tot 
zandhagedissen op bijvoorbeeld de Brunssummerheide, het 
Limburgse landschap herbergt vele pareltjes! 

Reptielen zijn niet altijd even gemakkelijk te zien, maar met een 
beetje oefening en kennis van de ecologie van de soort(en) kun 
je ze goed opsporen. Bijkomend voordeel is dat het zoeken naar 
reptielen altijd bij goed weer gebeurd, niet te warm, niet te koud 
en liefst met een zonnetje erbij. Om de populatieontwikkelingen 
van de verschillende reptielensoorten in de gaten te houden, 
wordt systematisch een deel van de populatie geteld in het kader 
van het NEM Meetprogramma Reptielen. Dit wordt gedaan door 
dieren te tellen op een vast traject. De trajecttellingen worden 
van tijd tot tijd herhaald zodat de populaties gevolgd kunnen 
worden. In Limburg zijn er op verschillende plekken trajecten 
die niet meer systematisch geteld worden. Op het kaartje zijn de 
verschillende vacante trajecten weergegeven. Misschien zie je al 
een leuk traject bij jou in de buurt? 

De aanpak van het de monitoring is relatief eenvoudig. Zeven 
keer per jaar, tijdens gunstige weersomstandigheden, worden 
alle reptielen op het traject geteld. Vier keer in het voorjaar 
(eind maart tot eind juli) en drie keer in de nazomer (augustus/
september. Het beste moment van de dag is meestal in de 
ochtend, als de dieren zich nog moeten opwarmen. Het op deze 
manier volgen van de soorten op jouw traject is niet alleen heel 

waardevol voor de trendbepaling van de soort, maar ook erg leuk 
om te doen.

Enthousiast geworden en zin om op een traject  
reptielen te tellen? 
Meld je aan bij Tariq Stark (t.stark@ravon.nl) en Naomi 
Lambrikx (n.lambrikx@ravon.nl) dan kan er gekeken welk 
traject vacant is, krijg je een handleiding en toegang tot het 
portaal om de tellingen door te geven. Of misschien tel je al 
regelmatig reptielen op dezelfde locatie? Dan zijn jouw gegevens 
wellicht ook bruikbaar als trajecttelling. We horen het graag! 
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De muurhagedis is 1 van de 7 inheemse reptielensoorten die in Limburg leven. (Foto: Jeffrey van Geffen)

Reptielen in Limburg, beleef het zelf!


