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BERICHTEN OVER SLANGEN

Het afgelopen jaar kregen we weer vele interessante feiten over slangen her en der
in den lande. Op deze en de volgende pagina’s een bloemlezing.

Adderwals
Jan-Luc van Eijk.

Op zaterdagochtend 12 mei ging ik naar
het Haaksbergerveen om mijn traject
weer eens te bezoeken. Ik had al een
hele tijd doorgesjouwd en nog geen
adder gezien. Het weer was eigenlijk ook
te mooi en de temperatuur te hoog
(zo’n 24 graden) om veel adders te
spotten.

Een wals aanschouwen
Toevallig kwam ik in gesprek met een
bioloog, dhr. Willings, die in het
veengebied was om adders op de plaat te
zetten; zoals zovelen hier. Ik vroeg
hem of hij wel eens een 'adderdans' had
gezien. "Nee", zei hij, "Dat komt meer
voor in gebieden waar de
populatiedichtheden groter zijn dan
voor Nederlandse begrippen". Nu weet
ik dat dhr. Tragter uit Borculo onlangs
een fantastische film heeft gemaakt
over adders en hij deze dans ook in het
Haaksbergerveen heeft gefilmd.
Bovendien heeft ook de beheerder van
het gebied, R. Dear deze 'wals' wel eens
mogen aanschouwen. Gelukkig wees
Dhr. Willings mij na dit korte gesprek
naar een veendammetje waar wat adders
lagen.

De paring
Zo rond een uur of tien ‘s ochtends lag
daar een vrouwtje en zo’n tien meter
verder twee mannetjes. De mannetjes
lagen slechts vijf meter uit elkaar. Een
goed half uurtje later waren er twee
adders aan het paren. Het mannetje lag
met zijn kop op die van het vrouwtje en
streelde haar, met kleine ritmische
beweginkjes van de kop en met zijn
lichaam. Ik liet het liefdesstelletje in
alle rust hun gang gaan en vervolgde
mijn route.

Het gevecht
Toen ik een uur later weer langs liep,
hoorde ik een gesis en zag twee

addermannetjes verstrengeld tegenover
elkaar staan. Ze probeerden elkaar te
intimideren door hun rivaal eens goed in
de ogen te kijken. Even later hielden ze
elkaar nog verder in de wurggreep,
waarbij ze hun kop helemaal omhoog
hielden. Ze kwamen hierbij ongeveer
dertig centimeter van de grond! Al
sissend en blazend bewogen zij zich via
het talud richting een veenplas. Waarna
zij in het water terecht kwamen.
Gelukkig had ik in enkele seconden nog
de tijd gehad om twee foto’s te maken
(vooral voor ongelovigen) van dit
fenomeen!

Een koude douche
Na deze koude en verfrissende duik
gingen ze elk een richting op. Het
hoogtepunt van deze beide heren was
blijkbaar door de koude douche teniet
gedaan. Waarschijnlijk heeft de rivaal
het parende koppeltje gestoord en zijn
ze met elkaar in de clinch gegaan.
Helaas ben ik hier geen getuige van
geweest.

Al met al toch een leuke ervaring rijker
geworden in de paar jaar dat ik hier
reptielen monitor!


