Zwaar gewonde ringslang
Eind augustus vingen Bart van
Opzeeland en Ingo Janssen een
ringslang op een traject ten Noorden
van het IJ; niets bijzonders maar tijdens
het meten, wegen en fotograferen van
het dier merkten wij een grote wond op

in de rechterflank op. Gek genoeg
scheen zij (het was een grote
wijfjesringslang die we al eerder gezien
hadden) geen enkele last te hebben van
deze forse hap uit haar lichaam. Nu
komt het wel vaker voor dat wij
ringslangen met littekens
en wonden vinden maar
deze wond was wel erg
groot, met scherpe
hoekige randen. We
denken dat de wond niet
door een natuurlijke
predator is aangebracht,
maar dat het een
maaiongeval betreft.
De wond zelf is diep maar
er lijken geen vitale
organen (lever, longen)
geraakt te zijn zodat met
wat geluk deze wond
dichtgroeit. Wel is deze
wond natuurlijk een
ingang voor bacteriën en
andere ziekteverwekkers.
Hopelijk doorstaat het
vrouwtje de gevolgen en
kunnen we haar komend
voorjaar weer zien op ons
traject. We zullen het
doorgeven.

‘Levensgevaarlijke’ ringslang entert moterboot
Van Geert Timmermans ontvingen we
een spectaculair bericht uit het locale
weekblad Prettig Weekend.
Tijdens een boottochtje over de
Gouwzee tussen Marken en
Monnickendam werden de feestende
opvarenden opgeschrikt door gespetter
aan de achterkant van de boot. Het
bleek een ringslang die zijn best deed om
de boot in te komen. Na enige
consternatie werd de Dierenambulance
gebeld, zij hebben de verstekeling
uitgezet in een nabij gelegen
natuur/recreatie-gebied.
Het bericht rept verder over “de vrij
zeldzame ‘natrix’ slang die zich nooit
verder dan honderd meter uit de kust
begeeft. Ook is het dier tamelijk
onschuldig, maar toch kan hij bijten en
als je voor zijn gif gevoelig bent kun je
zelfs in grote problemen komen” !?!
De laatste opmerking is onzinnig.
Ringslangen hebben geen gif.

De waarneming op zich is heel
interessant. De ringslang is het
afgelopen jaar in Waterland
noordelijker gezien dan vorige jaren.
Dit voorjaar immers vonden we al veel
slangen bij Uitdam (zie Nieuwsbrief 21).
Komend voorjaar willen we de dijken
rond de Gouwzee eens goed gaan
bekijken op ringslangen. Wellicht dat
populaties rond het IJmeer zich verder
noordelijk voortzetten dan tot nu toe is
aangenomen.
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