Slangenvel tussen de planten? (Foto: Marijke Visser)

Uit de validatiefabriek
Slangenhuid tussen mijn planten
In deze rubriek behandelen we een bijzondere waarneming
die door onze validatoren is goedgekeurd in Telmee.nl of
Waarneming.nl na aanpassing van de determinatie, of die
wij via de helpdesk van RAVON hebben ontvangen.

snappen de verwarring. Maar dan zouden op de foto veel meer
kenmerken van het slangenhemd te zien moeten zijn, en dat is
niet het geval. Zie Herkenningskaart vervellingen reptielen op
www.ravon.nl/herkenningskaarten

Op 14 augustus stuurde Marijke Visser deze foto in als een
afgestroopte slangenhuid tussen haar planten, vlakbij een
drinkbak voor vogels in haar kleine tuin naast een plantsoen
op de Hilversumse Meent. De huid zat erg raar geslingerd om
de stelen van een eenjarige plant die niet hoger was dan 40 cm.
En het voorste gedeelte zag er uit als een slangenkop. Ze was
benieuwd van welke slang deze huid was.
Na bestudering van de foto bleek het echter niet te gaan om
een 'slangenhemd' maar om gedroogde plantenbladeren. Na
enige overreding had Marijke voldoende moed verzameld om de
'huid' voor ons te verzamelen en gaf
toen het volgende aan ons door: "Alle
moed verzameld en het losgemaakt.
Jullie hadden gelijk want ze zaten
vast aan de steel van de plant, dus
plantenresten. Ik had deze gekke
plant vorig jaar van iemand gekregen
en dit nog niet eerder gezien. Al weer
wat geleerd! Dank jullie wel."
Slangenhemden zijn grijswit van
kleur, half transparant en worden
gevonden in lage vegetatie, onder
stukken hout of platte stenen,
tusssen steenhopen en van de
ringslang ook oevers. Dus we
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Wat voor kikker is dit? (Foto: Harry Boeschoten)

Kikker op slangenhuid
Op 16 augustus ontvinggen wij deze foto van Harry Boeschoten, gemaakt in
zijn tuin in Driebergen. Deze foto is om twee redenen heel leuk:
het gaat om een zeer donker gekleurde groene kikker
het verdroogd plantenmateriaal waar de kikker op zit blijkt in dit geval
wel een slangenhemd te zijn, namelijk van een ringslang.

•
•

Foto's van zullke donkere kikkers worden regelmatig ingevoerd als heikikker,
maar het gaat toch echt om een groene kikker. Bij groene kikkers: hoe
bruin/donker ook, blijft er altijd een dunne groene rugstreep over de rug
zichtbaar. Ook de boven op de kop geplaatste ogen en de goed ontwikkelde
springpoten van de groene kikker zijn op de foto goed herkenbaar.
Harry kon de vervellingshuid van de ringslang bevestigen:
"Je ziet het goed, het is een vervellingshuid van een ringslang. Deze winter
heb ik de boomstam waar de kikker op zit in de waterkant gelegd. De stam
ontwikkelde zich snel tot een zonneplek voor ringslangen. Laatst lagen er drie!"

