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Doodgereden STEPPESLANG in Meijendel

Gijs ten Napel, boswachter bij DZH (Duinen
Z-H) stuurde een setje duidelijke fotoos,
waaronder deze, met de volgende tekst:
“Op 16-08-07) trof een recreant een dood
gereden gladde slang aan op het fietspad in
ons deelgebied Ganzenhoek. Er is al drie jaren
sprake van de aanwezigheid van een (of meer)
slangen in dit deel van Meijendel. We hebben
de waarnemingen willen bevestigen door het
leggen van golfplaten en dergelijke om zo de
onbekende bewoner te kunnen betrappen. Die
opzet is niet geslaagd. Nu is er dus een
doodgereden. Wat ons nu nog bezig houdt is de
vraag hoe hij of zij hier is gekomen. Wellicht
wilen jullie dit ook weten en willen jullie een
DNA onderzoek doen op deze slang om te
kunnen achterhalen of deze gladde jongen
van Nederlandse dan wel van buitenlandse
afkomst is.”

Redactie:
Deze slang lijkt op het eerste gezicht op een
gladde slang, maar het is een exoot: Elaphe
dione, de steppeslang. Het is een algemeen
voorkomende soort in Azië, China, Korea,
Rusland o.a. Er zijn nogal wat varieteiten in
kleur en tekening; mede daarom een geliefde
soort voor slangenkwekers en slangenhouders.
Het slachtoffer is waarschijnlijk de Chersky
varieteit, een vrouwtje, want er is een ei naar
buiten gekomen bij de aanrijding. De soort is
niet beschermd, nakomelingen uit kweek
worden te koop aangeboden.
Het is heel vervelend als slangenhouders
ophouden van hun slangen te houden en deze
ergens dumpen waar ze niet thuis horen en dus
geen overlevingskansen hebben. Niemand is
hier blij mee, de slang al helemaal niet.
Met dank aan Dick Iliohan

AZ

Elaphe dione, steppeslang. Vanwege fijne tekening en kleurvariaties een geliefde soort om mee te kweken. Dit
vrouwtje is dood aangetroffen op een fietspad in Meijendel. Foto: Gijs ten Napel


