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Wroeten in broeihopen
Het najaar is dé tijd om te
kijken hoe de broeihopen
het afgelopen jaar hebben
gefunctioneerd. Zo ook in
Loenen a/d Vecht waar we
nu al enkele jaren de
ringslang monitoren. In
dit terrein van Gemeente
Waterleiding Amsterdam
ligt een hele grote hoop (±
35 bij 5 m en ongeveer 3
m hoog) maaiafval,
afkomstig uit het terrein.
Op dinsdag 4 november
togen wij (Annie, Axel,
Ingo en twee studenten
van de UvA) naar Loenen

om deze broeihoop te inspecteren. Al
gravend en wroetend kwamen we tot
een totaal van 309 eieren én twee
kleine watersalamanders. Uitgaande
van zo’n 15 eieren per vrouwtje,
hebben ± 20 vrouwtjes hun eieren hier
afgezet.

Drenthe
Uit het Fochtelooërveen kwam een
melding van maar liefst 1222 eieren
verdeeld over twee hopen. Sibert
Hoeksma vond er 1000 in de ene
hoop en 222 in de andere. Daar moet
het eind juni een file geweest zijn van
vrouwtjes die eieren kwamen leggen!

Zomer warm genoeg voor uitbroeien eieren Ringslang
Van Richard Pijl ontvingen we wel een
heel bijzonder bericht:
Begin juli werd nabij Boekesteijn (NM,
het Gooi) een lading houtsnippers
afgeleverd. De snippers waren
afkomstig van de gemeentewerf, die
grenst aan de Kortenhoefse plassen,
waar ze al een tijdje lagen. Een
knijper neemt er daar een hoop vanaf,
en vervoert het per vrachtwagen naarj
Natuurmonumenten waar het op 2 juli
werd afgeleverd.
Bij het verspreiden van de snippers
kwam een klont van 7 ringslangeieren
tevoorschijn. In de veronderstelling
dat het niets meer zou worden hebben
we ze (de eieren) bij het
bezoekerscentrum Boekesteijn
ingeleverd; als decoratiemateriaal.

Leuk voor het publiek.
In het bezoekerscentrum zijn ze in een
plastic potje gedaan en op een plank
neergezet. Een van de medewerkers
van het bezoekerscentrum ontdekte op
18 augustus dat er vier jonge
ringslangen rondkropen in het potje,
vier van de zeven eieren waren dus
uitgekomen! Na van de verbazing te
zijn bekomen hebben we de jonge
ringslangetjes vrijgelaten op de
monitoringsroute op Boekesteijn
omdat we op die route ook wel eens
jonge ringslangetjes tegenkomen, die
daar van nature voorkomen.
Kennelijk was deze lange en warme
zomer warm genoeg om de eieren in
het potje uit te laten komen.
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