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Broeihoop geplunderd door bunzing?
Jelle Hofstra.

Ringslangen worden belaagd door tal
van dieren. Vooral wat betreft jonge
ringslangetjes. Als zodanig worden als
predator vogels genoemd:
kraaiachtigen, roofvogels, ooievaars,
reigers, fazanten en zelfs loslopende
kippen. Op de golfbaan te
Beetsterzwaag (Fryslân) zag de
beheerder enkele jaren terug steeds
een buizerd vanuit een boom nabij
een broeihoop omlaag vliegen om
vele pasgeboren ringslangetje te
pakken die uit de bladhoop kropen.
ringslangen kunnen ook worden
doodgebeten door egels en dassen. Dit
laatste bleek in het Friese
Oldeberkoop. Hier werden volwassen
gedode ringslangen gevonden met
dassenprenten erbij.
Ook komt predatie voor in een al veel
vroeger stadium. Namelijk het roven
van eieren. Het is o.a. van de vos
bekend dat die eieren eet van
bijvoorbeeld de zandhagedis (Floor
van der Vliet, Nieuwsbrieven 1 en 2;
Anton van Kreek, Nieuwsbrief 19).
Dat ook ringslangeieren door ’rovers’
worden belaagd werd in 1999 door
mij geconstateerd bij het inspecteren
van een broeihoop nabij de golfbaan
te Beetsterzwaag op 18 juli. In de

overwegend uit beukenblad bestaande
hoop waren tal van gangen gegraven
met een doorsnede van ongeveer 7-8
cm. Sommige gangen leidden
regelrecht naar een cluster eieren. Op
de bladhoop zelf lagen ook her en der
eieren verspreid. De meeste eieren
waren aangevreten, maar sommige
waren nog intact. De onbeschadigde
eieren zijn thuis in een broedstoof
geplaatst en met succes uitgebroed. De
beschadigde eieren werden van de
broedhoop verwijderd en de gangen
gedicht. Bij een volgende inspectie op
27 augustus waren er echter opnieuw
gangen gegraven en lagen er ook nu
weer eieren in de buurt (zie foto).
Gezien de doorsnede van de holen
moet de predator of een bunzing zijn,
of een bruine rat. De bruine rat maakt
holen met een diameter van 6-9 cm.
Beide gangen zijn dan ook moeilijk of
niet van elkaar te onderscheiden,
volgens Annemarie van Diepenbeek in
haar veldgids ’Diersporen’. Gezien de
omgeving waar de broeihoop ligt,
houd ik het voorlopig echter maar op
een bunzing. Het zal duidelijk zijn dat
het broedsucces dat jaar beduidend
minder was dan voorgaande jaren.

Foto van de bladhoop
op 27 augustus 1999.

Rondom het gat waar de
predator is binnen-

gegaan liggen tal van
ringslangeieren die al
zijn uitgekomen. Foto:
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