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Blauwe adder uit het Hijkerveld

Dick van Dorp stuurde foto’s die hij
maakte van een blauwgekleurde adder
(zie hiernaast). Het fenomeen blauwe
adder is bekend uit Zweden. In
Nederland hadden we er nog nooit van
gehoord. Ton Lenders die erg veel
ervaring heeft met adders in het veld
heeft de foto’s bekeken. Volgens het
hem gaat hier om een vervellende
adder-man; doordat de hoornlaag over
het gehele lichaam gelijktijdig loslaat,
krijgen de dieren vlak vóór de
vervelling een blauwe schijn. Niets
bijzonders dus, alhoewel het natuurlijk
een mooi plaatje oplevert.

Geel-oranje adder op de Duurswouderheide
Een van onze leukste werkzaamheden is
het beschrijven van de trajecten, omdat
je dan een paar uur in een heel mooi
gebiedje bent, in gezelschap van de
trajectloper, en alle kenmerken van de
route op je in laat werken en notuleert.
Op 15 augustus togen we (Annie en
Ingo) naar Friesland waar we Teun
Veldman ontmoetten in het
Oosterschar, en Albert Sytsma en Wim
Andela op de Duurswouderheide. Onze
hooggespannen verwachtingen waren
eigenlijk al aan het begin van de dag
gesneuveld want de temperatuur zou die
dag de 30º C ruim overstijgen. Het werd
de warmste dag van het jaar veel te
warm dus voor het waarnemen van
reptielen.

Toch vonden we die middag onder een
verschroeiende zon 7 adders en 5
levendbarende hagedissen. Een van de
adders vertoonde een spectaculair
afwijkende gele kleur, een beetje
oranjeachtig, die wij geen van allen
eerder hadden gezien, alleen Wim
Andela.
Vanwege de hitte hadden we geen
laarzen aan; blote voeten in gympies,
zodat we eigenlijk de hele dag met natte
voeten rondliepen: FOUTJE! Achteraf
werd duidelijk dat er ook veel teken in
het terrein voorkomen. Bij controle
thuis bleken we enkele van die
lastpakken een lift naar Amsterdam te
hebben gegeven. A. heeft er nog een
Doxycycline-kuur aan overgehouden...
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