Ringslang bezoekt trajectloper
Al enkele jaren worden in de
Weerribben vier ringslangtrajecten
gelopen, slangen worden mede door de
aard van het landschap slechts
mondjesmaat waargenomen. Daarom

is het des te leuker dat Tjalien Muis op
en rond de composthoop bij haar
eigen huis, dit jaar maar liefst 8
volwassen ringslangen heeft gezien.
Tijdens het omzetten van de
broeihoop werd duidelijk dat er nog
veel méér slangen op bezoek zijn
geweest. Er werden namelijk ± 500
eidoppen geteld. Dat zijn de eieren
van naar schatting 30 vrouwtjes !!! De
drie dode jonkies die zijn gevonden,
twee op de weg en één in de
grasmaaier, vormen maar een fractie
van de nieuwe aanwas. Een goed
voorbeeld derhalve van wat een goed
aangelegde broeihoop kan betekenen
voor de ringslang. Tjaliens bericht
geeft aan dat de ringslang in de
Weerribben wellicht in hogere
dichtheden voorkomt dan tot nu toe
aangenomen werd.

2001: Goede voortplanting gladde slang
clusters
In Nieuwsbrief 19 was te lezen hoe de
jonkies van de gladde slang na
koele/natte zomers relatief laat in het
jaar geboren worden en dan de gewoonte
hebben om gedurende dagen
of weken in een kluwen bij elkaar te
blijven. Waarschijnlijk om te profiteren
van elkaars warmte. Dit jaar was dat
niet het geval. Op 30 augustus brachten
we een bezoek aan de trajecten van
Peter Keijsers in de Peel.

geen clusters
We konden met eigen ogen zien dat de
jonkies dit jaar niet clusteren. In totaal
zagen we naast zeven adulte dieren ook
zeven juvenielen die allen eenzaam en
alleen over de Peel zwierven. Uit het
Fochtelooërveen ontvingen wij dezelfde
berichten. Een goed gladde slangen jaar
derhalve. Goed voor de slangen, minder
voor de waarnemer want clusters zijn
veel gemakkelijker te vinden dan een
enkel jonkie!

Cluster juveniele gladde
slangen op de Kalmthoutse
heide (B) in 2000.
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