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Voor het vinden van adders waren de
weersomstandigheden optimaal: na een
natte en koele zomermaand was het
eindelijk weer wat warmer en brak de zon
af en toe door. De deelnemers waren van
heinde en verre gekomen om een adder te
zien of om een zoekbeeld te ontwikkelen.
Dick van Dorp uit Beilen, die al jaren een
monitoringtraject voor adders in het
Hijkerveld loopt, was er bij aanwezig en
dankzij zijn geweldige terreinkennis
werden tijdens deze excursie maar liefst
23 verschillende adders gevonden, een
ongekende score! De meeste lagen te
zonnen op pollen pijpestrootje; enkele
andere lagen op veenmos te zonnen. Er
was een groot mannetje van ongeveer 50
cm lang en een jong dier van dit jaar van
ongeveer 15 cm. Verder werden er relatief
veel vrouwtjes gezien. Naast adders
werden ook nog ongeveer tien
levendbarende hagedissen waargenomen
en enkele heikikkers, bastaardkikkers en
poelkikkers.

Addervrouwtje (foto Arnold van Rijsewijk)

Pasgeboren gladde slang
(foto Ton Schiks)

Adderexcursie Hijkerveld (Drenthe)
27 augustus, (i.s.m. Drents Landschap) 13 deelnemers

Workshop Gladde Slang - De Groote Peel
3 september (i.s.m. Staatsbosbeheer) 13 deelnemers

In het bezoekerscentrum “Mijl op Zeven”
van Staatsbosbeheer kregen de deelnemers
een korte, maar prachtige film te zien van
Peter Keijsers over de gladde slang. Ze
kregen daarbij aanvullende informatie
over het waarnemen in het veld en over
het op slangen afgestemd beheer van De
Groote Peel. In showkisten konden de
deelnemers de vervellingshuiden van een
volwassen en een pasgeboren gladde slang

bezichtigen, tussen hun natuurlijke
vegetatie, om zo het zoekbeeld en de
determinatiekenmerken in te prenten. In
twee groepen werd een geschikt gebied
afgezocht. De periode was gekozen omdat
in deze tijd van het jaar de jongen worden
geboren. De onverwacht hoge
temperaturen op deze septemberdag
maakten het echter verre van optimaal om
zonnende gladde slangen te vinden. Er
werd op alle mogelijke geschikte plekjes
gespeurd. Een volwassen slang kregen we
helaas niet te zien, maar wel een
pasgeboren exemplaar. En in een graspol
vonden we een vervellingshuid van een
volwassen dier, dat nu door ieder op soort
herkend kon worden: ongekielde
schubben, dus: gladde slang!
Geen enorm hoge “vangst”score deze
excursie, maar wel hebben de deelnemers
zich een goed beeld kunnen vormen van
de gebruikelijke vindplaatsen voor deze
erg lastig te ontdekken soort. Ook met
sporen in het veld hebben ze ervaring
kunnen opdoen. En een pasgeboren
slangetje over je hand te zien kruipen, is
een geweldige ervaring!


