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LAFFE AANVAL OP ADDER IN DUURSWOUDE, FRIESLAND
tekst en foto Wim Andela

Op 15 april vonden Albert Sytsma en

Wim Andela, op het zandpad dat dwars

door en rondom de heide loopt, een zeer

waarschijnlijk met opzet gedode

volwassen vrouwelijke adder. Op de

plaats waar zij lag kon je precies zien dat

hier naar toe was gewandeld met de

tegenwoordig steeds aan populariteit

winnende nordic walking stokken. In het

zand kon je de sporen duidelijk zien. De

adder had ook twee diepe wondjes in het

lichaam van dezelfde omvang als de

punten van de stokken. Verder was haar

kop platgestampt of geslagen. Triest dat er

nog steeds mensen zijn die kennelijk van

mening zijn dat je elke slang dood moet

slaan, en dan te bedenken dat het dier veel

banger is voor jou dan andersom, en dat

hij als hij de kans maar krijgt gewoon

voor een mens op de vlucht zal slaan.
Overreden ringslang op de Uitdammerdijk

Door de toename van de ringslang worden er helaas ook meer

verkeersslachtoffers aangetroffen. Op de egroup van RAVONWM

kwamen deze nazomer berichten binnen van een slachting op een

weg nabij Langbroek (Utr.). Naast een adult exemplaar waren er vijf

juvenielen platgereden Enkele dagen later meldde Wim de Wild dat

er ter plaatse vijf volwassen en 22 juveniele ringslangen in het asfalt

waren gereden.  Meldingen van verkeersslachtoffers van de ring-

slang zijn bekend uit heel Nederland, van de zuidelijkste vindplaats

op de Brunssummerheide tot in het Fochteloerveen. Op die laatste

plek zijn er mede dankzij de inspanningen van Janco Mulder nu

maatregelen getroffen. Er liggen tunnels en geleidingsschermen

zodat het aantal

verkeers-slachtoffers tot

een minimum beperkt

wordt. Helaas zijn dat

soort (kostbare) maatre-

gelen niet overal haal-

baar. Zeker in de drukke

Randstad zullen er

verkeerslachtoffers

blijven vallen omdat de

mobiele ringslang hier in

de nabijheid van de mens

leeft. Naast het dood-

rijden van slangen

zorgen diezelfde mensen

er trouwens ook voor dat

er broeihopen, winter-

verblijven en foerageer

gebieden zijn waar

diezelfde ringslang weer

van afhankelijk is. Een

vreemde paradox...

(foto Huub Verbeek)


