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WINTERRUST
Ingo Janssen

Reptielen op onze breedte zijn door de lage temperaturen in de winter genoodzaakt tot een
inactieve periode van enkele maanden: de winterslaap. Gedurende de herfst stopt eerst de
voedselopname omdat de lagere temperatuur vertering niet meer mogelijk maakt.  Op zonnige
dagen in de herfst zijn reptielen dan nog wel vaak zonnend aan te treffen in de onmiddelijke
nabijheid van hun winterverblijf. Als de temperaturen nog verder dalen verdwijnen de
reptielen in hun hol, de risico’s zijn bovengronds te groot geworden: door de lage
temperaturen zijn reptielen nu traag en is het risico van predatie vergroot. Daarnaast hebben
onze reptielen maar een beperkte tolerantie voor lage temperaturen en zullen ze dus plekken
moeten opzoeken waar de temperatuur voldoende hoog blijft om de winter door te komen.

Slangen
Geen slang ter wereld heeft zo’n groot
verspreidingsgebied als de adder, die
bovendien ook boven de poolcirkel nog
kan worden aangetroffen. Over deze soort
is dan ook nogal wat bekend wat betreft
overwintering. Zo moeten de
winterverblijven van de adder vorstvrij
zijn omdat temperaturen beneden de -4˚C
in de regel dodelijk zijn. In de directe
omgeving van zo’n winterverblijf dient
ook een voorjaarssolarium te zijn: een
plekje om te zonnen in het vroege
voorjaar. In het Fochteloërveen liggen alle
winterverblijven op hoger gelegen
“koppen” in het gebied of kaden die in het
gebied zijn aangelegd. Herman Feenstra
kent er een aantal en sommigen bezoekt
hij jaarlijks. “De meeste zijn gelegen op
plekken die al vroeg in het voorjaar goed
beschenen worden door de zon. Bij een
oplopende temperatuur worden in de loop
van het voorjaar de “natte” delen in het
gebied opgezocht. In het najaar zie je dan
weer dat de Adders de hoge “koppen”
bevolken. Op één plaats lagen een jaar of
vijf terug tot vele tientallen Adders!” Ton
Lenders heeft in de Meinweg de
winterverblijven van adders nader
onderzocht. De winterverblijven, of
deftiger hibernacula, van adders bevinden
zich vooral in de vochtigere delen van de
Meinweg. De adders gebruiken hier holen
van andere dieren en wortelstelsels om
ondergronds te geraken. Omdat de adders
vanwege de hoge grondwaterstand slechts
enkele decimeters onder de oppervlakte
overwinteren kunnen zij gedurende een
natte winter verdrinken. Ze overwinteren
ook wel in de hogere delen van het terrein
maar ook dan altijd in de vochtigere delen,
die gekenmerkt worden door een vegetatie
van pijpestrootje. Het verdwijnen van

hibernacula heeft waarschijnlijk alles te
maken met verdroging. Een
adderwinterverblijf dient niet alleen
vorstvrij te zijn maar moet ook een
voldoende hoge luchtvochtigheid hebben.
Uit Scandinavië is bekend dat adders
(reptielen) daar massaal hetzelfde
winterverblijf gebruiken, dit ligt vooral
aan de schaarste aan goede
winterverblijven op deze breedte. Plekken
waar veilig overwinterd kan worden zijn
er slechts mondjesmaat en zullen dus door
grote aantallen reptielen worden gebruikt.
In Nederland zijn zulke, massaal
gebruikte, overwinteringsplekken niet
bekend, waarschijnlijk omdat er hier
genoeg mogelijkheden tot overwintering
zijn: alleen al op de Meinweg werden er
door de jaren heen 33 adderhibernacula
vastgesteld (Lenders 2003).
Een andere soort waarover nogal wat
bekend is wat betreft de overwintering is
de vaak dicht bij de mens levende
ringslang, die overigens ook een zeer
ruime verspreiding kent.
Overwinterende ringslangen zijn
aangetroffen in verlaten zoogdierholletjes,
spleten tussen boomwortels, vermolmd
hout, rotsspleten, bladhopen, hooimijten
maar ook in kelders, gebouwen, compost-,
zaagsel- en broeihopen. Voor de Randstad
kunnen we daar (spoor)dijken, legakkers
en geluidswallen aan toevoegen. Het
overwinteren in (voormalige)
vuilnisbelten mag niet worden uitgesloten
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gezien het succes van ringslangen in
dergelijke habitats (Kuinderbos, de Bruuk
en de Diemerzeedijk). Radiotelemetrische
studies aan overwinterende ringslangen
laten zien dat de slangen gedurende de
winter al naar gelang de
bodemtemperatuur dieper wegkruipen of
juist dichter naar de oppervlakte komen.
Overwintering van de gladde slang is in
Nederland onderzocht (Strijbosch & van
Gelder, 1993). Zij volgden tien gezenderde
gladde slangen gedurende de winter van
1981/82. De slangen overwinterden op
zo’n 35 cm diepte (de vorst kwam niet

dieper dan 20 cm). Winterverblijven lagen
meest in de drogere en hogere delen van
het terrein en werden vaak beschut door
bomen en struiken. Tijdens warme dagen
was ook deze soort zonnend bovengronds
te vinden. Opvallend was dat de slangen
in het najaar hun winterverblijf zeer snel
wisten te vinden: waarschijnlijk worden
deze vaker door dezelfde slangen
gebruikt.
In Beieren overwinteren gladde slangen,
net als de ringslangen in de Randstad, in
dijken van in dit geval de Lech (Völkl &
Käsewieter, 2003).

Hagedissen
Integenstelling tot slangen
kunnen (de meeste)
hagedissen wel zelf graven,
iets wat van pas kan komen bij
overwintering. Zo is van de
zandhagedis bekend dat hij,
bijvoorbeeld aan de  lijzijde
van een duin, zelf gangen
graaft, eindigend in een
eivormige ruimte waarin hij,
opgerold, de winter
doorbrengt. Dat kan een meter
diep in het zand liggen. En
daarnaast overwintert ook deze soort in
verlaten holletjes, spleten, vermolmd hout
etc. Ook voor de zandhagedis is het
belangrijk dat het winterverblijf voldoende
vochtig is.
De levendbarende hagedis gebruikt
eveneens vaak holletjes, de ruimte tussen
wortels en grote pollen pijpenstrootje, om
te overwinteren. In Engeland werden
tijdens een translocatie zeven
overwinterende levendbarende hagedissen
gevonden in een mierenhoop (Cranfield,
2005). Deze lagen opgerold in de kamers
die de gele weidemier had gemaakt.
Onderzoek op de Kalmthoutse heide, net
ten zuiden van Zundert, wees uit dat de
wintermortaliteit laag is bij deze soort,
zo’n 94% overleefde de winter (Bauwens,
1981). De wintermortaliteit bij juvenieltjes
met een geregenereerde staart was echter
groter dan bij juvenieltjes met een intacte

staart: levendbarende hagedissen slaan
vetreserves op in o.a. de staart, gedurende
de winter wordt ongeveer de helft van
deze reserves verbruikt.
Van onze muurhagedissen in Maastricht is
het bekend dat ze op een zonnige, niet te
koude winterdag tevoorschijn kunnen
komen. Het hele jaar door worden
waarnemingen gedaan. Van november tot
januari kunnen zowel mannetjes als
vrouwtjes van alle leeftijdsklassen worden
gezien. De muurhagedis overwintert
natuurlijk in muren, maar ook in holletjes,
onder vegetatie en in spoorwegbeddingen.
Over de hazelworm weten we niet zoveel.
Uit Engeland is overwintering in
mierenhopen beschreven en vandaar zijn
ook winterverblijven bekend waar de
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hazelworm massaal overwintert (zie
tekening). Opvallend is dat in deze massa-
overwinteringsplekken de grote dieren
onder liggen en de kleinere dieren boven –
de kleintjes komen in het voorjaar ook
eerder tevoorschijn dan de volwassen
hazelwormen (Dely, 1981).
Op een excursie tijdens het laatste congres
van de SEH (Europese Herpetologen
Vereniging) in Bonn bezochten Edo en
Ingo de wijnvelden langs de Rijn nabij
Koblenz: leefgebied van o.a. muurhagedis,
zandhagedis en gladde slang. De grote
attractie was echter de hier zeldzame
westelijke smaragdhagedis, Lacerta
bilineata. Zenderonderzoek leerde dat
deze soort aan de voet van de muurtjes in
holletjes overwintert, slechts een paar cm
onder het oppervlak, en dus niet in de
muren zoals eerder werd aangenomen.
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ALBERT DRAGT STOPT MET MONITOREN

Vanaf de start van het Meetnet in Drenthe in 1995, was Albert Dragt van de partij. Op zijn
traject Wildenberg Rabbinge in het uiterste zuiden van Drenthe telde hij 11 jaar lang met
veel plezier de levendbarende hagedissen en adders. Albert kent het gebied op zijn
duimpje en heeft waardevolle kennis over het verleden van dit terrein (zie Nieuwsbrief
23), waar hij als jochie al rondstruinde. Toen zaten er nog gladde slangen en korhoenders
en boomkikkers, die zitten er al jaren niet meer, maar de vroeger algemene zandhagedis
werd in 2001 voor het eerst sinds lange tijd weer waargenomen, helaas net buiten zijn
traject.
Albert heeft het afgelopen jaar een lichte hersenbloeding gehad. Hoewel hij goed is
hersteld, stopt hij met zijn vrijwilligers activiteiten waaronder dus het monitoren van
reptielen. Wolter Moorman gaat de monitoring hier voortzetten en is afgelopen jaar al met
Albert het veld in geweest. Een mooie overname: de vertrekkende waarnemer gaat met de
nieuwe op stap.

De aantallen adders en levendbarende hagedissen die Albert door de jaren heen op zijn traject
zag; de grijze staafjes geven de juvenielen weer, de zwarte staan voor het aantal adulten. De
levendbarende hagedis laat een duidelijk toenemende trend zien – in het Noorden doet deze soort
het ook beter dan in de rest van Nederland. De adder is stabiel in Wildenberg Rabbinge; afgelopen
jaar werden er vijf juveniele adders waargenomen!

levendbarende hagedis
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