
Anomalieën in het Friese veld
Tekst en foto’s Jelle Hofstra

Oude Horne
Regelmatig krijg ik van Rinze de Vries uit het 

Friese Oudehorne meldingen binnen. Rinze 
bezit zelf een stukje heide van ongeveer 3 ha, 

waar hij regelmatig Ringslang, Levendbarende
hagedis en Hazelworm vindt. In het verleden 

werd ook een enkele keer een Adder
aangetroffen. De Hazelworm wordt bij hem 

vaak op of onder stukken golfplaat gevonden. 
Dit soort golfplaat is de vervanger van de 

vroegere asbest golfplaat. Deze golfplaten 
worden volgens Rinze veel minder heet dan de

veelvuldig gebruikte metalen 
damwandplaatjes en zijn dus voor dit doel veel 

geschikter.

Kleur afwijkingen
Eind maart trof Rinze op een van die 

golfplaten naast een Hazelworm een 
melanistische Levendbarende hagedis aan, die 

gedurende vele weken geobserveerd kon 
worden. Later werd nog een ander exemplaar 

ontdekt.
Ook had hij een ontmoeting met een 

melanistische Ringslang met een lengte van 
ongeveer 70 cm. Ook de kenmerkende 

vlekken in de nek ontbraken geheel. Het dier 
werd half augustus voor de tweede keer 

gezien.

Maaislachtoffers
Rond dezelfde tijd vond hij drie doodgemaaide
exemplaren van de Ringslang. Twee daarvan 

hadden een normale, geblokte buiktekening, 
bij het derde dier ontbrak deze tekening geheel

en kleurde de buik wit.
Dit alles kan natuurlijk toeval zijn. Toch

vraagt Rinze zich nu af of er misschien zo 
langzamerhand geen sprake van inteelt is. Dit 

omdat er in het kleine terreintje - behalve met 
de Ringslang misschien – vrijwel geen 

uitwisseling met andere soorten mogelijk is. 
Het eerst volgende heideterreintje ligt meer 

dan 200 meter verderop en is gescheiden van 
het terrein van Rinze door puur grasland

Wie heeft ook een dergelijke ervaring met een 
klein terreintje?
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De ringslang 
zonder de 
kenmerkende
ring achter de
kop
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Dit mannetje levendbarende hagedis vinden wij (redactie) trouwens niet zo zwart als je hem 
vergelijkt met het vrouwtje op de foto hieronder. Dit dier ziet er slecht uit, mager en heeft veel 
teken waarvan er een paar volgezogen zijn. Gevaarlijk terrein Rinze! 

Leon Wieteler
zag al 
duizenden
levendbarende
hagedissen,
maar zo zwart 
als dit vrouwtje
had hij nog 
nooit gezien. 
Dit dier lag te 
zonnen op een 
stuk hout aan 
de zuidrand van
het Assinkbos
bij Eibergen op 
19-9-2007.

Pikzwarte levendbarende hagedis


