Tabel 3

Gladde slang Coronella austriacus
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien

Zie gedragscode, aanvullend: Oktober-november. 		

Een rolronde slang tot ongeveer 65 cm

Alleen maaien buiten deze periode als maaibalk 		

lang. Te herkennen aan een slank lichaam,

hoger in is te stellen (op minimaal 10 cm hoogte).

een relatief kleine kop, stompe neus en

Schonen

Zie gedragscode

een oranjebruin, rond oog. De huid is

Baggeren

Zie gedragscode

glimmend grijs, gelig of roodbruin met

Begrazen

Zie gedragscode, aanvullend: Extensief (in voedsel-		

zwarte vlekken. Op de kop heeft hij een
zwarte vlek die naar de hals toe in twee

arme gebieden zelfs zeer extensief).
Snoeien/dunnen

punten uitloopt en een donkere streep die
vanaf het neusgat tot in de hals loopt

Zie gedragscode, aanvullend: Geheel dichtgroeien 		
met opslag voorkomen.

Onderhoud waterkeringen

Zie gedragscode
Dijktaluds alleen afdekken van half april t/m 		
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september.
Onderhoud verhardingen

Zie gedragscode, aanvullend:
Van oktober t/m maart

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)
Voorbereiding van nieuwe werken Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige 		
ingrepen in het leefgebied.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Zie gedragscode, aanvullend: Graafwerkzaamheden 		
alleen van half april t/m september (ivm overwinter-		
ingsperiode).

Sloop kunstwerken en gebouwen

Zie gedragscode, aanvullend: Alleen van half april

Bouwactiviteiten

Zie gedragscode

Afdammen/dempen/ vergraven

Zie gedragscode, aanvullend: Vergraven alleen van 		

t/m september.

half april t/m september.
Leefgebied

Droge en zonnige terreinen met een dichte begroei-		
ing. In heidevelden, open bos, droge schraalgras-		

soort niet waargenomen

landen en hoogveengebieden. Vooral aan te treffen 		

soort (recent) waargenomen

op op het zuiden geëxponeerde hellingen of op 		
taluds van dijkjes, in greppels, langs slootkanten, 		
in of op steilrandjes. Hopen oud schoonselmateriaal 		
kunnen geschikte microhabitats vormen.
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Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Gladde slang Coronella austriacus
Gebruik van het leefgebied

Leeft verborgen. Drachtige vrouwtjes zonnen dicht 		
bijeen. Jonge slangen doen dit ook bij koude 		
periodes. De zonplekken liggen meestal verscholen 		
tussen of half onder de vegetatie. De slang schuilt 		
onder dood hout of stenen of in holen of dichte 		
begroeiingen. De soort overwintert op droge, vorst-		
vrije plekken. Volwassen slangen verplaatsen zich 		
binnen hun leefgebied vaak niet meer dan 500 m per
seizoen. Jongere slangen verplaatsen zich over 		
grotere afstanden.

Voornaamste voedselbronnen

Levendbarende hagedis, muizen en spitsmuizen. 		
Soms kikkers en jonge vogeltjes.

Leefwijze door het jaar heen

Overwintering vanaf oktober tot half april. De 		
paartijd begint in april en loopt door tot in de 		
herfst. Tussen half april en eind mei trekken de 		
slangen naar het zomerhabitat. In juni en augustus 		
zonnen de drachtige vrouwtjes. Jongen worden 		
tussen half augustus en half september geboren. In 		
warme zomers soms al eind juli, in koude zomers pas
in oktober. Vrouwtjes krijgen in Nederland slechts om
de twee jaar jongen.

Aanbevelingen

- Kleinschalig beheer.
- Begrazing in voedselarme gebieden alleen in zeer 		

		 lage dichtheid.
- Realiseren van verbindingen tussen geïsoleerde
		 leefgebieden.
- Gericht open kappen van stuifduintjes, taluds en 		
		 dergelijke.
- Handhaven van verspreid staande opslag.
- In leefgebieden schoonselmateriaal op hopen 		
		 leggen en niet afvoeren.
- In heideterreinen: oude struikheide (ouder dan
		 20 jaar) en dikke matten met bochtige smele 		
		 vormen geschikte leefgebieden voor de gladde 		
		 slangen. Houd hier rekening mee bij het beheer.
Belang waterschappopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Op de hogere zandgronden in het oosten en zuiden 		
van Nederland. De kerngebieden zijn de Veluwe en 		
het Drents-Friese grensgebied.

Rode lijst

Bedreigd

Beschermingsstatus
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