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De Inhaalslag: af en toe een inkoppertje

Angela en Wim de Wild uit Zeist zoeken naar reptielen op de Veluwe rond Kootwijk en de
Utrechtse Heuvelrug. Het ‘scoren’ gaat ze hier soms moeiteloos af. De ringslang blijkt
echter lastig te vinden. Over hun ervaring tot nu toe schrijven zij:

"Alhoewel de bezoeken nog niet zijn
afgerond, lijkt het ons wel leuk om wat
mee te delen over hoe de inhaalslag ons tot
zover is bevallen. We hebben kilometer-
hokken voor reptielen bezocht op de
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.
Daarbij ging het om meerdere soorten:
zandhagedis, hazelworm, adder, ringslang
en gladde slang. De onderzoeksterreinen
waren zeer divers: bos, heide, agrarisch
land en bebouwde kom.
Omdat we veel in de regio Kootwijk actief
zijn met inventarisatie, hebben we speci-
fiek om kilometerhokken in deze regio
gevraagd. Sommige hokken waren vrijwel
na één bezoek klaar: zo vonden we een
gladde slang binnen een half uurtje binnen
een inhaalslag-hok. Ook adders en
hazelwormen lieten zich soms vlot zien;
ook wel op plaatsen waar we ze niet snel
zouden verwachten, zoals adders op
gortdroge heide.

Op de Heuvelrug was het over het alge-
meen moeilijker: de ringslangen lieten
zich helaas niet zien. Mogelijk zijn de
oude waarnemingen afkomstig van
zwervende slangen, aangezien de ring-
slangen een groot verspreidingsgebied
hebben waar ze regelmatig opduiken
(zoals tuinen in de dorpen). Een
kilometerhok voor de hazelworm heeft
geen resultaat opgeleverd na vier bezoe-
ken, maar we denken dat de soort er wel
voorkomt, aangezien die vrijwel overal in
de bossen op de heuvelrug wel eens
gezien wordt. Bovendien waren er ontzet-
tend veel houtstammen binnen dit hok;
overal kunnen ze onderzitten maar het is
ondoenlijk om ze allemaal om te draaien.
Wel vonden we in dat hok wat zand-
hagedissen aan de rand van een voetbal-
veldje.
Wat de zoektocht soms moeilijk maakt, is
het feit dat lang niet altijd bekend is waar
precies de vondst in het verleden is
gedaan. Zo weet je niet bij welke vijver,
plasje of sloot je kunt beginnen te zoeken
naar ringslangen en moet je zelf uitzoeken
welke plek het meest geschikt is.
Al met al is het een leuke bezigheid
omdat je nooit zeker weet wat je zult
aantreffen. Ook is het leuk om op terrei-
nen bezig te zijn die je niet of nauwelijks
kent. Dat geeft weer wat afwisseling."Foto: Annemarie van Diepenbeek

Angela en
Wim de Wild

Details excursies en workshops

Details van de eerdergenoemde excursies en workshops worden gegeven op de
speciale inhaalslag-webpagina: www.ravon.nl (doorklikken via folder Inhaal-

slag), de Yahoonieuwsgroep (http://groups.yahoo.com/group/ravonwm) en, waar
mogelijk, in de RAVON-afdelingsbladen.

Plaatsen en tijden worden zoveel mogelijk aangehouden; wijzigingen zijn echter
niet uitgesloten. Houd daarvoor de website in de gaten!


