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Adder lust
pimpelmees
Op 19 mei 2019 wilde ik tellen hoeveel argusvlinders er dit
voorjaar in het gebied Merskenheide (Friesland) zaten; helaas
geen exemplaar gezien. Na even rondlopen zag ik enkele mensen
kijken naar een boom. Toen ik vroeg wat ze zagen zeiden ze
dat er een adderman in een boomholtenest van pimpelmees
gekropen was. Ze hadden totaal drie adders op de grond gezien,
twee mannetjes en een vrouwtje. Toen ik aankwam was het
vrouwtje al verdwenen en één mannetje was volgens hun
net in de bovenste nestholte gekropen. Zelf zag ik alleen nog
één mannetje op-en-neer onderop de boomstam kruipen. De
nestholte, die op ongeveer 2 meter hoogte zat, was toegankelijk
via twee holtes, ongeveer 1 meter verticaal van elkaar. Het nest
zelf zat waarschijnlijk ergens onderin de holte op circa 1-1,3 meter
boven de grond. Een alarmerende ouder pimpelmees probeerde
met rupsen de jongen te bereiken maar durfde de holte niet
in. De jongen nooit gehoord. Omdat we wilden zien wat er zou
gebeuren en om niet teveel te verstoren hebben we wat afstand
genomen. Hierbij raakten we de rondkruipende adder kwijt. Na
een tijdje dit te hebben geobserveerd ben ik eerst even verder
gelopen om te zoeken naar argusvlinders.
Na ongeveer 15 minuten kwam ik terug bij de boom en zag ik een
adder met de staart uit de onderste holte hangen, zeer waarschijnlijk
de tweede adder, die toch ongezien door ons in de onderste holte
gekropen was. Hij leek achterwaarts er niet goed uit te kunnen
komen en zocht steeds houvast met zijn staart. Hij ging een aantal
malen weer bijna helemaal terug de holte in. Ik zag dat hij daarbij
een dode jonge pimpelmees in zijn bek had. Uiteindelijk vond hij
toch grip en liet zich abrupt uit de holte vallen, zich vasthoudend
met zijn staart. Daarna heb ik hem met rust gelaten.
Jaring Roosma
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Deze adderman klimt naar het nest van een pimpelmees
in een boomholte en vangt daar een jonge pimpelmees,
Merskenheide 19 mei 2019. (Foto's: Jaring Roosma)

