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Een goed begin…….
Afgelopen zomer meldde Marcel Poots zich aan voor ons Meetnet. Hij heeft
inmiddels enkele keren het  traject "Marken" bezocht; niet zonder succes zoals uit
onderstaande berichten blijkt:
De eerste waarnemingen op Marken
zijn een feit!
Ik heb er vandaag (27-9), tussen kwart
voor een en half twee, vier ringslangen
gezien. Een vrouwtje van ongeveer 70
cm en drie mannetjes. Op de foto kun
je zien dat het heel moeilijk is om de
slang tussen het landschap te
herkennen. Je ziet gewoon niets.

Ik had vandaag (2-10) ‘s middags vrij
genomen omdat ik op het
weerbericht gezien had dat het
voorlopig de laatste mooie dag is. Er
komt een kou-front aan. Efin, ik was
om twaalf uur thuis en schitterend
weer. Ik was om half een in Marken
en totaal bewolkt. Klote!! Ik heb toch
mijn traject gelopen en niets gezien
uiteraard. Vervolgens rij ik naar huis
en klaart het om half drie weer op. Ik
weer omgedraaid naar Marken.

Resultaat:
Een grote vrouw gezien. Op de tweede
foto zie je een kop tussen de rotsen
vandaan steken. Ik overdrijf niet als ik
zeg dat die bijna 4 cm lang en
anderhalf tot twee cm breed was. Man,
dat moet een reus geweest zijn.
Vervolgens rij ik naar Uitdam waar ik
een mannetje van 40 cm zie
wegschieten. Verder niets gezien.
Toen ben ik weer een stukje
zuiderlijker gereden en zo maar
ergens gestopt waar de zon op de dijk
stond. Daar ving ik twee vrouwen. De
ene heb ik fantastisch kunnen
fotograferen.
Inclusief buik foto's voor de
individuele registratie. Deze had ook
nog een maaltijd in haar buik. De
ander ontvluchtte mij...Helaas.

Marcel

Het valt niet mee om
in die ruigte een
slang te vinden.

Met het juiste
gereedschap lukt

het wel.


