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Verblijfplaats gladde slang in
boomstronk
Hagedissen worden wel vaker waargenomen achter schors van
boomstronken, maar van gladde slang zijn hiervan niet veel
meldingen bij ons bekend. Een bijzonder verhaal dus om te
delen.
Hoe het ging
Tijdens een avondinventarisatie op 23 juni 2019 rond middernacht met als doel amﬁbieën vinden, liepen we op een verharde
weg richting het dorpje Crocq (Frankrijk). Op de terugweg naar
Tigouleix zagen we in de berm een eikenhouten boomstronk.
Omdat bekend is dat soorten als vliegend hert en klein vliegend
hert zich bevinden in dood eikenhout ontstond het idee
deze stronk nader te bekijken. Tijdens het verwijderen van de
boomschors zagen we een levendbarende hagedis en een staart
die niet van een hagedis kon zijn; door de aanwezigheid van
ongekielde schubben.
Ik pakte de staart, wetend dat het geen adder kon zijn. Door
nog wat schors weg te wrikken kregen we te zien dat het om
een gladde slang ging. Na het verwijderen van nog wat plakken
eikenschors kwam eindelijk de kop tevoorschijn en bleek het
een fors formaat gladde slang te zijn. Tijdens het verwijderen
van de schors kwamen we nog twee levendbarende hagedissen
tegen waarvan één recent de staart afgeworpen had. De
gladde slang voelde erg koud aan maar was nijdig genoeg om
in mijn middelvinger te bijten. De gladde slang van dichtbij
bekijkend zagen we een olieachtige gloed over het hele lijf en
concludeerden dat de slang heel recentelijk was verveld.
Achtergrondinformatie habitat en boomstronk
De eikenhouten boomstronk die in de berm stond, was ongeveer
een meter hoog horizontaal afgezaagd en ongeveer een
doorsnede van 60 cm waarvan de binnenste 30 cm uit vermolmt
hout bestond. De boomstronk diende als bevestiging van het
prikkeldraad zoals te zien op de foto. De stronk bevind zich in
hoog gras met duizendblad en distels er omheen, naast een
begraasd weiland.

In deze boomstronk
langs de weg in La
Vilette (Creuse,
Frankrijk) werden 's
nachts levendbarende
hagedissen en
een gladde slang
aangetroﬀen.
Soort: Gladde slang
Vindplaats: Creuse, La Vilette (200-300 meter noordelijker) D28,
coördinaten: 45.835955, 2.338678
Datum/tijd: 23 juni 2019 23:33
Temperatuur: 22 oC
Waarnemer: Floris Evers (stagiaire MBO Aeres Almere)
Co-waarnemers: Saskia Venhuizen, Isabel Van Deijl (stagiaires MBO
Aeres Almere)
Stagebegeleider: Rob Veen
Mentor: Marc Schils

Tot slot
Wetend dat het niet correct is reptielen te hanteren (o.a. door
wetgeving en overdracht ziektes) is het die avond toch gedaan
om de gladde slang te kunnen determineren en fotograferen,
excuses daarvoor.
Tekst & Foto's: Floris Evers
Het bleek om een fors formaat
gladde slang te gaan.

De gladde slang en levendbarende hagedissen bevonden zich
tussen het dode hout en de schors, hiertussen zat namelijk een
ruimte van ongeveer 1 tot 2 cm. Wat opviel is dat de ruimte
ertussen redelijk dampig en warm was, waarschijnlijk omdat het
overdag vol in de zon staat en dus warmte vasthoudt. De gladde
slang was inactief en lag opgekruld tussen de boomstronk en de
schors evenals de levendbarende hagedissen.
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Deze staart met
ongekielde schubben
was het eerste deel van de
gladde slang dat wij zagen.

