
Monitoring Reptielen telformulier 

Het formulier voor de reptielen begint met het 6e bezoek; dit blijkt handig te zijn als je de papieren versie  
op de juiste wijze opvouwt  

  



6de veldbezoek

Datum en tijd
dag maand jaar

begintijd

eindtijd

Weer
Temperatuur

Bewolking! onbewolkt

! ! half bewolkt

! ! geheel bewolkt

Windkracht (Beaufort)

Windrichting !            

Opmerking/toelichting bij waarnemingen

7de veldbezoek

Datum en tijd
dag maand jaar

begintijd

eindtijd

Weer
Temperatuur

Bewolking! onbewolkt

! ! half bewolkt

! ! geheel bewolkt

Windkracht (Beaufort)

Windrichting !            

Opmerking/toelichting bij waarnemingen

 Medewaarnemer(s)

Totaalkolom

1. hazelworm

2. zandhagedis

3. levendbarende hagedis

4. gladde slang

5. ringslang

6. adder

volwassen 
en halfwas

juvenielen 
(1ste jaars)

 Medewaarnemer(s)

Totaalkolom

1. hazelworm

2. zandhagedis

3. levendbarende hagedis

4. gladde slang

5. ringslang

6. adder

volwassen 
en halfwas

juvenielen 
(1ste jaars)



Gegevens traject:

nr. ! ! !

traject

coördinaten   X! ! Y

Monitoring Reptielen telformulier

Gegevens waarnemer:

naam

adres

plaats

1ste veldbezoek

Datum en tijd
dag maand jaar

begintijd

eindtijd

Weer
Temperatuur

Bewolking! onbewolkt

! ! half bewolkt

! ! geheel bewolkt

Windkracht (Beaufort)

Windrichting !            

Totaalkolom

1. hazelworm

2. zandhagedis

3. levendbarende hagedis

4. gladde slang

5. ringslang

6. adder

volwassen 
en halfwas

juvenielen 
(1ste jaars)

 Medewaarnemer(s)

Opmerking/toelichting bij waarnemingen

Toelichting trajectbezoek en invullen telformulier
- gebruik dit formulier alleen voor waarnemingen van volledige trajectbezoeken
- gebruik voor ieder volledig trajectbezoek het daarvoor bestemde blok, ook als er geen dieren zijn gezien
- vul het formulier volledig in
- tel zeven keer per jaar hetzelfde traject, op dezelfde manier
- als een medewaarnemer bijdraagt aan het aantal waarnemingen vul dan de medewaarnemer in
- voor meer info raadpleeg de "Handleiding voor het monitoren van reptielen in Nederland#

Voorkeursperioden (uiteraard kan er door omstandigheden worden geschoven met de teldata)
- 1e telling! ! : afhankelijk van de temperatuur vanaf half maart (adder en ringslang) tot in april
- 2e en 3e telling! : mei
- 4e telling! ! : juni
- 5e en 6e telling! : augustus
- 7e telling! ! : september

Totaalkolom
- in deze kolom vul je het aantal dieren in dat over het gehele traject is waargenomen
- pas op: juvenielen worden vanaf eind juli geboren, dus kleine dieren gezien in het voorjaar behoren in de kolom volwassen en halfwas

Belangrijk
- ga niet tellen bij te hoge temperatuur (>30$)
- ga niet tellen bij te harde wind (6 Beaufort of harder = "krachtige wind#: grote golven met schuimkoppen, wind fluit door hoogspanningsdraden)
- ga niet tellen op dagen met veel regen of op koele dagen zonder zon, zwoele dagen zonder zon zijn echter heel geschikt
- zorg dat er vijf dagen tussen twee opeenvolgende tellingen zitten
- geef je waarnemingen bij voorkeur ook door via www.Telmee.nl zodat ze direct in het landelijke RAVON-bestand komen, geef dit aan op het telformulier. 

Gebruik anders de bijgevoegde veldkaart voor het intekenen van de waarnemingen of noteer (GPS) coördinaten op het formulier, maar stuur hoe dan 
ook de formulieren in. Waarnemingen van amfibieën en reptielen buiten je traject kunnen ook via www.Telmee.nl worden doorgegeven.

Insturen
- stuur aan het eind van het seizoen (medio oktober) de ingevulde telformulieren naar je regiocoördinator (zie Nieuwsbrief) of stuur ze op naar:
!

! RAVON Werkgroep Monitoring p/a Universiteit van Amsterdam, ZMA afd. Herpetologie, Postbus 94766, 1090 GT Amsterdam

Ik heb mijn waarnemingen ook 
doorgegeven aan www.Telmee.nl



2de veldbezoek

Datum en tijd
dag maand jaar

begintijd

eindtijd

Weer
Temperatuur

Bewolking! onbewolkt

! ! half bewolkt

! ! geheel bewolkt

Windkracht (Beaufort)

Windrichting !            

Opmerking/toelichting bij waarnemingen

3de veldbezoek

Datum en tijd
dag maand jaar

begintijd

eindtijd

Weer
Temperatuur

Bewolking! onbewolkt

! ! half bewolkt

! ! geheel bewolkt

Windkracht (Beaufort)

Windrichting !            

Opmerking/toelichting bij waarnemingen

 Medewaarnemer(s)

Totaalkolom

1. hazelworm

2. zandhagedis

3. levendbarende hagedis

4. gladde slang

5. ringslang

6. adder

volwassen 
en halfwas

juvenielen 
(1ste jaars)

 Medewaarnemer(s)

Totaalkolom

1. hazelworm

2. zandhagedis

3. levendbarende hagedis

4. gladde slang

5. ringslang

6. adder

volwassen 
en halfwas

juvenielen 
(1ste jaars)



4de veldbezoek

Datum en tijd
dag maand jaar

begintijd

eindtijd

Weer
Temperatuur

Bewolking! onbewolkt

! ! half bewolkt

! ! geheel bewolkt

Windkracht (Beaufort)

Windrichting !            

Opmerking/toelichting bij waarnemingen

5de veldbezoek

Datum en tijd
dag maand jaar

begintijd

eindtijd

Weer
Temperatuur

Bewolking! onbewolkt

! ! half bewolkt

! ! geheel bewolkt

Windkracht (Beaufort)

Windrichting !            

Opmerking/toelichting bij waarnemingen

 Medewaarnemer(s)

Totaalkolom

1. hazelworm

2. zandhagedis

3. levendbarende hagedis

4. gladde slang

5. ringslang

6. adder

volwassen 
en halfwas

juvenielen 
(1ste jaars)

 Medewaarnemer(s)

Totaalkolom

1. hazelworm

2. zandhagedis

3. levendbarende hagedis

4. gladde slang

5. ringslang

6. adder

volwassen 
en halfwas

juvenielen 
(1ste jaars)


