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Reptielen op cam
Met name in de vroege avonduren zie je activiteit van bijvoorbeeld
jonge adders en gladde slangen op hetzelfde hibernaculum, maar
niet van deze volwassen adders. Zelfs op hete dagen heb ik ’s
nachts geen activiteit waar mogen nemen.
Ik besef me natuurlijk wel dat elke ligging, elk gebied en elk dier
anders is. Maar van langdurig opwarmen in de voorjaarszon tot
aan hofmakerij, dit kijkje in het verborgen leven van deze twee
verliefde adders is een intieme en unieke ervaring geweest.
Jeffrey van Geffen

Snackende ringslang in de winter

Videostill van de gefilmde adders, die op het heetst van de
dag even lekker in de zon liggen. (Foto: Jeffrey van Geffen)

Kijkje in het verborgen leven van
twee verliefde adders
Monitoren op de Veluwe voor het NEM Meetprogramma
Reptielen op trajecten waar je zo geniet. Flora en fauna
bekijken waar je van houdt, wie wil dat nu niet! Maar…
als de zon net even verkeerd staat heb je altijd ergens een
schaduwzijde, letterlijk en figuurlijk. Met het veranderende
klimaat zijn er veranderende omstandigheden, warme
voorjaren gevolgd door lange hete zomers zorgen voor een
vertekend beeld want… waar zijn die adders toch gebleven?
Hoe laat komen ze tevoorschijn op een warme dag? Hoe lang
blijven ze liggen? Misschien moet ik vroeger mijn bed uit om
ze te kunnen zien… om zes uur ‘s morgens? Daar word ik (en
mijn omgeving) niet vrolijk van. Dus...

Op 28 februari 2020 bracht ik met mijn gezin een
bezoek aan de Orchideeënhoeve in Luttelgeest, in de
Noordoostpolder. Het is een kassencomplex met tropische
tuinen: weelderige begroeiing, waterpartijen, vochtig
en behaaglijk warm dus. De vijvers zitten vol vissen,
geelwangschildpadden en...
Bij een van de vijvers op de afdeling ‘Amazone regenwoud’ werd
een ringslang aangetroffen. Die was net bezig een bruine kikker
op te eten en daarvan hebben we met de camera een filmpje
gemaakt.
Navraag bij een medewerker leerde dat er regelmatig
ringslangen worden gezien in deze kassen. De kassen zijn niet
hermetisch afgesloten, ringslangen kunnen komen en gaan. Deze
ringslang is waarschijnlijk afkomstig van het Kuinderbos, een
bekend bolwerk van de ringslang op minder dan eén kilometer
afstand van de kassen.
In de natuur worden ringslangen pas vanaf half maart gezien,
zonnend bij het overwintersverblijf. Deze ringslang wist de
winter te ontvluchten en vond in de kassen een tropische
snackbar.
Frank Spikmans

Bij wijze van test heb ik mijn wildcamera neergezet bij een
hibernaculum met voor mij twee bekende, adulte adders om de
activiteiten te meten in een warmer wordende wereld. Wat blijkt?
Gedurende het seizoen heb ik gezien dat deze twee adders een
vast ritueel en ritme hebben. Het is dus niet zo dat ze op warme
dagen om zes uur ‘s ochtends al tevoorschijn komen, maar altijd
rond negen uur.
De duur van thermoregulatie is vanzelfsprekend op hete dagen
een stuk minder lang. De tijd van opwarmen gaat van 4 uur zon
vanaf het vroege voorjaar terug naar hooguit 20 minuten in de
zomer. Na een 20 minuten durend zonnebad verdwijnen de dieren
een paar uur om vervolgens weer 20 minuten te gaan zonnen. Dit
herhaalt zicht een paar keer gedurende een zomerse dag.
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Videostill van de gefilmde snackende ringslang.
(Foto: Frank Spikmans)

