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In ons land komen drie verschillende slan
gensoorten voor: de Ringslang (Natrix na-
trix) en de Gladde slang (Coronella austria-
cd), beide niet giftig en behorend tot de fami
lie der Colubridae, en de Adder {Vipera be-
rus), die wel giftig is en tot de familie der Vi-
peridae behoort. De Ringslang heeft een erg 
groot verspreidingsgebied, dat van Engeland 
tot in Midden-Siberië en van Noord-Afrika 
tot in noordelijk Zweden verloopt. In Neder
land komt deze soort buiten enkele meldin
gen uit het zuiden van het land voor in een 
brede strook rondom het IJsselmeer, van iets 
ten noordoosten van Amsterdam, langs de 
Utrechtse heuvelrug en de zuidelijke Veluwe-
zoom tot in zuidoostelijk Friesland. De 
Gladde slang heeft eveneens een vrij groot 
verspreidingsgebied; het strekt zich uit van 
Engeland tot in de Kaukasus en van Zuid-
Europa tot in Zuid-Zweden. In Nedeland 
komt deze soort nog slechts verspreid voor in 
het oosten en zuiden van het land en op de 
Veluwe. Het verspreidingsgebied van de Ad
der is reusachtig te noemen; het strekt zich 
uit van Engeland tot in oostelijk Siberië en 
van noordwest-Spanje en de Balkan tot bin
nen de poolcirkel in Scandinavië. In Neder
land komt de soort nog verspreid voor in het 
oosten, zuiden en midden van het land. Met 
name over het voorkomen van de Adder zijn 
door middel van dit tijdschrift in het begin 
van deze eeuw erg veel gegevens verzameld 
door Heimans (21). In die tijd bleek deze 
soort in grote delen van het land nog een vrij 
normale verschijning te zijn. Dit kan van de 
tegenwoordige tijd niet meer gezegd worden; 
slechts op enkele plaatsen zijn nog behoorlij
ke populaties aanwezig. Deze teruggang is 
nog veel sterker bij de Gladde slang; ook bij 
de Ringslang, die op enkele plaatsen in ons 
land nog met redelijk grote populaties voor
komt, is er sprake van een ernstige teruggang 

in de laatste halve eeuw. 
De oorzaak van de hier vermelde sterke ach
teruitgang moet op de eerste plaats gezocht 
worden bij de mens. Zij is namelijk vooral te 
wijten aan biotoopverlies en ook wel aan de 
onuitroeibare gewoonte om alle slangen als 
'addergebroed' te zien, hetgeen vaak het 
moedwillig doden van deze dieren betekent. 
Toch zijn er ook nu nog plekjes in ons land, 
waar het waarnemen van een Ringslang of 
een Adder als vrij normaal ervaren wordt; 
voor Gladde slangen geldt dit echter in min
dere mate. 
Over wat onze slangen als voedsel gebruiken 
zijn vrij veel gegevens bekend. Een aantal 
onderzoekers geeft de resultaten van soms 
grootschalig aangepakte maaginhoud-analy
ses van deze slangen. Zij blijken alle drie pre-
datoren te zijn, die zich voornamelijk voeden 
met andere kleine gewervelde dieren, waarbij 
bij de Ringslang de nadruk ligt op amfibieën, 
bij de Gladde slang op reptielen en bij de vol
wassen Adder op kleine zoogdieren. De 
vraag, door welke dieren onze slangen zelf 
gegeten worden, is echter moeilijker te 
beantwoorden. Hierbij is men aangewezen 
op toevallige waarnemingen in de vrije na
tuur en op de resultaten van voedselanalyses 
van potentiële predatoren. Hierdoor is het 
noodzakelijk om een zeer uitgebreid litera
tuuronderzoek te doen. In dit artikel worden 
de resultaten gegeven van de waarnemingen, 
gedaan tijdens enkele onderzoeken aan slan
gen in ons eigen land en van de gegevens in 
meer dan 200 speciaal hiervoor nageplozen 
literatuurstukken. 

Alvorens een opsomming te geven van de als 
predatoren te beschouwen dieren eerst nog 
iets over onze slangen zelf. De Ringslang is 
onze grootste soort. Hij is vrij stevig van 
bouw en de volwassen dieren zijn in door
snee 55-90 cm lang (met name ï ï kunnen 
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Tabel I. Inheemse vogels als predatoren van slangen.* 
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Fuut (Podiceps crislalus) 
Roerdomp (Botaurus sleltaris) 
Kwak (Nycticorax nicticorax) 
Blauwe reiger (Ardea cinerea) 
Purperreiger (Ardea purpurea) 
Ooievaar (Ciconia ciconia) 
Zwarte ooievaar (Ciconia nigra) 
Visarend (Pandion haliaëtus) 
Wespendief (Pernis apivorus) 
Rode wouw (Milvus milvus) 
Zwarte wouw (Milvus migrans) 
Havik (Accipiter gentilis) 
Sperwer (Accipiter nisus) 
Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) 
Buizerd (Buteo buteo) 
Zee-arend (Haliaëtus albicilla) 
Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) 
Grauwe kiekendief (Circus pygargus) 
Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) 
Boomvalk (Falco subbuteo) 
Smelleken (Falco columbarius) 
Torenvalk (Falco tinnunculus) 
Fazant (Phasianus colchicus) 
Kraanvogel (Crus grus) 
Steltkluut (Himantopus himantopus) 
Kokmeeuw (Larus ridibundus) 
Bosuil (Strix aluco) 
Grauwe klauwier (Lanius collurio) 
Klapekster (Lanius excubitor) 
Merel (Turdus meruia) 
Huismus (Passer domesticus) 
Vlaamse gaai (Garrulus glandarius) 
Ekster (Pica pica) 
Kauw (Corvus monedula) 
Roek (Corvus frugilegus) 
Zwarte kraai (Corvus corone coroné) 
Bonte kraai (Corvus corone cornix) 
Raaf (Corvus corax) 
huisgevogelte: 

kippen (Gallus domesticus) 
ganzen (Anser spec.) 
eenden (Anatidae) 
Kalkoen (Meleagris gallopavo) O 

" Legenda: • = waargenomen in de natuur ofwel resultaat van echt onderzoek (maaginhoud, braakbalanalyse e.d.); 
o = waargenomen onder experimentele omstandigheden, bijv. in terrarium of bij voederproeven: + = naar horen 
zeggen, d.w.z. niet op grond van eigen waarneming of onderzoek; • = (nog) geen waarnemingen. 
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Tabel 2. Onregelmatige gasten en dwaalgasten onder de vogels als predatoren van slangen.* 
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Grote zilverreiger (Egretta alba) 
Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) 
Grijze wouw (Elanus coeruleus) 
Arendbuizerd (Buteo rufinus) 
Bastaardarend (A qui la clanga) 
Schreeuwarend (Aquila pomarina) 
Steenarend (Aquila chrysaëtos) 
Slangenarend (Circaëtus gallicus) 
Sneeuwuil (Nictea scandiaca) 
Oehoe (Bubo bubo) 
Notenkraker (Nucifraga caryocatactes) 
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Legenda: zie tabel I. 

Tabel 3. Inheemse zoogdieren als predatoren van slangen. 
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Egel (Erinaceus europaeus) 
spitsmuizen (Soricidae) 

Bosspitsmuis (Sorex araneus) 
Mol (Talpa europaea) 
Eikelmuis (Eliomys quercinus) 
Hamster (Cricetus cricetus) 
muizen en ratten (Muridaé) 

Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 
Bruine rat (Rattus norvegicus) 
Huismuis (Mus musculus) 

Das (Meles meles) 
Wezel (Mustela nivalis) 
Bunzing (Pulorius putorius) 
Boommarter (Martes martes) 
Steenmarter (Martes foina) 
Vos (Vulpes vulpes) 
Wild zwijn (Sus scrofa) 
huisdieren: Hond (Canis familiaris) 

Kat (Felis domesticus) 
Varken (Sus domesticus) 
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* Legenda: zie tabel 1. 



soms aanzienlijk groter worden, tot meer 
dan 1,5 m). Het gewicht ligt meestal tussen 
de 30 en 120 gram, doch ook zijn in ons land 
waarden gemeten van 360 gram (6). Ondanks 
het feit dat het leggen van eieren normaal is 
voor reptielen is de Ringslang toch onze eni
ge slang die dit doet. Zij legt haar eieren op 
warme plaatsen in hopen rottende bladeren, 
in mesthopen e.d. Deze eieren zijn 2-4 cm 
lang en 1-2,5 cm dik en wegen 3-5,5 gram. 
De juveniele diertjes, die hier uit komen, zijn 
gewoonlijk 16-19 cm lang en wegen in door
snee ruim 2 gram. De Gladde slang is een 
aanzienlijk slanker dier. De volwassen exem
plaren zijn 50-70 cm lang en wegen meestal 
tussen de 30 en 60 gram. De juvenielen zijn 
slechts 12,5-18 cm lang en wegen 2-3 gram. 
De Adder is vrij plomp van bouw. De adulte 
dieren zijn gewoonlijk slechts 45-65 cm lang, 
doch wegen daarbij 90-150 gram (in het 
Meynweg-gebied vonden we zelfs exempla

ren van 260 gram!). Juveniele Adders zijn 
vlak na de geboorte 14 a 15 cm lang en wegen 
2-4 gram. 
Net als in mijn artikel over hagedissenpreda-
toren (59) is bij de presentatie van de gege
vens in de tabellen 1 t/m 4 getracht met drie 
verschillende tekens de waarde van de waar
neming aan te geven (vgl. legenda bij tabel 
l). Bovendien is in de tabellen I en 2 een 
aparte kolom opgenomen, die het gegeten 
worden van Colubridae aangeeft en in de ta
bellen 3 en 4 een kolom, die het gegeten wor
den van slangen in het algemeen aangeeft. 
Dit omdat niet alle auteurs bij het zien gege
ten worden van slangen of bij het constate
ren van prooiresten hiervan ook de soort
naam van de slang aangeven of aan kunnen 
geven. Daar dit vaak toch belangrijke aan
wijzingen zijn is getracht met behulp van de 
zojuist vermelde extra kolommen deze infor
matie te behouden. 

Tabel 4. Inheemse reptielen, amfibieën, vissen en insekten als predatoren van slangen.* 
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REPTIELEN: 
H azelworm (A nguis fragilis) 
Gladde slang (Coronella austriaca) 
Ringslang (Natrix natrix) 
Adder (Vipera berus) 
AMFIBIEËN: 
Groene kikker (Rana esculenta) 
Meerkikker (Rana ridibunda) 
Gewone pad (Bufo bufö) 
VISSEN: 
Forel (Salmo trutta) 
Regenboogforel (Salmo gairdneri) 
Snoek (Esox lucius) 
Aal (Anguilla anguilla) 
INSEKTEN: 
loopkevers (Carabus spec.) 
mieren (Formicidae) 
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* Legenda: zie tabel 1. 
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Vogels 
In de tabellen I en 2 wordt een overzicht ge
geven van de rol van vogels als slangenpreda-
toren. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 
echt inheemse vogels (algemene broedvogels 
en regelmatige doortrekkers en/of winter-
gasten, zie tabel 1) en de wat minder frequent 
in Nederland voorkomende soorten (onregel
matige gasten en dwaalgasten, zie tabel 2), 
een en ander op grond van de laatste druk 
van de vogelgids van Peterson e.a. (38). 
Direkt opvallend in de tabellen I en 2 is het 
grote aantal vogelsoorten, dat als slangen
predator te boek staat. Hierbij zij wel opge
merkt, dat het gegeten worden door vogels 
om een aantal redenen eerder geconstateerd 
wordt en kan worden dan dit bij andere die
ren het geval is. Voor een opsomming van 
deze redenen verwijs ik naar mijn artikel 
over hagedissenpredatoren (59). 
Bij het beschouwen van tabel 1 vallen onder 
meer de volgende dingen op. Het eten van 
Ringslangen blijkt bij veel reigerachtigen 
voor te komen. Voor een heel groot gedeelte 
valt de biotoopkeuze van deze vogels samen 
met die van de Ringslang, hetgeen de kans op 
ontmoetingen aanzienlijk vergroot. Speciaal 
over de Blauwe reiger is het aantal waarne
mingen groot; hiervan zijn er ook uit ons 
land bekend. Zo werd tijdens een onderzoek 
aan Ringslangen op het landgoed Broekhui
zen te Leersum een Blauwe reiger met een 
Ringslang in zijn bek gezien (6). Dat deze 
soort ook wel eens een Adder pakt wordt 
duidelijk aangegeven in de uitgebreide mo
nografie over de Adder van Frommhold 
(16). Het eten van slangen door Ooievaars is 
nog uitgebreider gedocumenteerd, met name 
wat betreft de Ringslang. Deze vogels kun
nen aanzienlijke aantallen slangen verorbe
ren. 

Op de zeldzame Slechtvalk na blijken alle 
echt inheemse dagroofvogels wel eens slan
gen te eten. De frequentie waarmee dit ge
schiedt is echter sterk variabel bij de verschil
lende roofvogelsoorten. Bij de meeste vor
men slangen een uitzonderlijke prooi, met 
name bij soorten als de Visarend, de wou

wen, de Havik en de Sperwer, de Zee-arend, 
de Boomvalk en het Smelleken. Toch zijn er 
ook waarnemingen betreffende deze groep 
uit Nederland bekend. Zo beschrijft De Boer 
(7) de vondst van resten van de Adder onder 
een bewoonde Haviken-horst. De enige in
heemse dagroofvogel, die een werkelijk be
langrijke rol kan spelen in deze is de Buizerd. 
Sladek (54) geeft voor de Buizerd een voed-
selaandeel aan slangen op van 1-5%. Ook tij
dens een door ons in het Meynweg-gebied 
uitgevoerd onderzoek aan de Adder hebben 
we deze soort als prooi van de Buizerd gezien 
en Schut (51) beschrijft, hoe hij de Buizerd 
een Adder zag aandragen op zijn horst. De 
meeste auteurs hierover vermelden, dat bij 
de Buizerd het gebruik van slangen als prooi 
met name in het voorjaar geschiedt, wanneer 
er jongen te verzorgen zijn. Over het gebruik 
van de Gladde slang als prooi van dagroof
vogels is erg weinig bekend. Dit verschijnsel 
wordt slechts vermeld voor de Buizerd en wel 
door Uttendörfer (61) en in de monografie 
over de Buizerd van Melde (35). 
Aangaande de rol van de Fazant kan het vol
gende gezegd worden: ik heb in geen enkel 
nageplozen werk een hard wetenschappelijk 
bewijs (zien gebeuren in de natuur of als re
sultaat van krop- of maaganalyse) kunnen 
vinden van het gegeten worden van slangen 
door Fazanten. Wel deel ik de mening van 
vele auteurs, voor ons land bijv. Stumpel 
(60), dat dit zeer zeker geschiedt. Met name 
jonge slangen, nauwelijks groter dan een 
flinke worm, zullen weinig genade vinden, 
wanneer zij door de overal rondkrabbende 
Fazanten gevonden worden. In dit kader zij 
opgemerkt, dat in het verleden op de Veluwe 
o.a. wel kippen gehouden werden om Adders 
uit de direkte omgeving te weren. En in dit 
soort situaties (halftamme dieren) is het eten 
van Adders door Fazanten wel gezien, bijv. 
door Phisalix (40) en Saint Girons (47). Ik 
zou op deze plaats dan ook een beroep willen 
doen om de Fazant te weren uit althans die 
gebieden, waar onze laatste slangenpopula
ties nog voorkomen. 
Wat onze uilen betreft valt op, dat slechts de 
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Bosuil genoemd wordt. Terwijl al onze uilen 
wel eens een hagedis blijken te slaan (59), is 
het slechts de Bosuil, die ook wel eens slan
gen grijpt. Om tot de hier weergegeven resul
taten te komen zijn wel enorme aantallen 
braakballen van deze soort uitgeplozen (61). 
Wat betreft de klauwieren moet gezegd wor
den, dat alle door mij gevonden waarnemin
gen betrekking hadden op jonge Ringslan
gen. Het eten van Adders werd gezien tijdens 
voederproeven (30). Hun rol als slangenpre-
datoren is waarschijnlijk veel minder groot 
dan als hagedissenpredatoren. 
De waarnemingen betreffende de Merel en 
de Huismus hebben ook alle betrekking op 
het eten van juveniele slangen (5, 9, 39, 48). 
Waarschijnlijk worden deze dieren be
schouwd als vette wormen en als zodanig be
handeld. Dat dit gedrag beperkt zou blijven 
tot vogels als de Merel en de Huismus is na
tuurlijk niet te verwachten, doch het is juist 
bij deze soorten, die meestal dicht bij de 
mens leven, dat de kans op het waarnemen 
van zulke fenomenen het grootste is. 
Alle in ons land voorkomende kraaiachtigen 
blijken wel eens een slang te pakken, hetgeen 
ook bij voederproeven naar voren kwam (26, 
30). Dat dit ook in ons land wel waargeno
men is blijkt uit de mededeling van De Boer 
(7), die in de vrije natuur zag, hoe een Zwar
te kraai een Adder aanviel, deze doodde en 
er daarna mee wegvloog. De meeste waarne
mingen betreffen het eten van jonge slangen. 
Het eten van slangen door huisgevogelte is 
reeds lang bekend (30, 68). Reeds bij de 
bespreking van de Fazant werd het oude ge
bruik op de Veluwe vermeld van het houden 
van kippen om Adders uit de buurt te hou
den. Dat ook tamme ganzen en eenden dit 
doen wordt verhaald door o.a. Phisalix (40) 
en Saint Girons (47). Deze laatste auteur be
schrijft ook de ontmoeting tussen een Adder 
en een groep Kalkoenen. De invloed van ons 
tam gevogelte op de nog resterende natuurlij
ke slangenpopulaties in ons land moet echter 
gering geacht worden. 

Ook de invloed van de in tabel 2 genoemde 
vogelsoorten op de inheemse slangen moet 

zeer gering geacht worden. Op de Bastaard
arend, de Schreeuwarend en met name de 
Slangenarend na, eten alle in tabel 2 genoem
de soorten slechts bij uitzondering slangen, 
waarbij nog komt, dat ze ons land slechts 
sporadisch bezoeken en dan nog meestal in 
een tijd, waarin onze slangen geen of nauwe
lijks aktiviteit vertonen. Wel is in deze tabel 
de meest gespecialiseerde slangeneter onder 
de Europese vogels opgenomen, de Slangen
arend. Kabisch en Beker (26) vermelden, dat 
in Duitsland de Ringslang het hoofdvoedsel 
van deze soort vormt. Zebe (67) vermeldt, 
dat in Zuid-Europa het grootbrengen van 
één jong 240-270 Ringslangen kostte en bere
kende, dat één broedpaar per jaar meer dan 
1000 Ringslangen gebruikte! 

Zoogdieren 
Het vangen, doden en eten van slangen door 
de Egel is een zeer bekend verschijnsel. Tal
loze auteurs verhalen de 'heldendaden' van 
deze door zijn stekelkleed goed beschermde 
kleine rover. Over het belang van slangen in 
het voedselpakket van de Egel kon ik echter 
niet veel gegevens vinden. Waarschijnlijk be
horen zijn 'heldendaden' tot de uitzonderin
gen. Hetzelfde geldt voor de rol als slangen
eter van de andere in tabel 3 genoemde insek-
teneters. Zowel de spitsmuizen als de Mol 
doden slechts bij uitzondering zich in win
terslaap bevindende slangen of doen zich te 
goed aan Ringslangeieren (43, 65). Dat ech
ter ook een juveniele Adder wel eens het 
slachtoffer kan worden van een zo klein 
diertje als de Bosspitsmuis wordt verhaald 
door Simms (52). 

Ook de in tabel 3 genoemde knaagdieren zijn 
geen van alle grote reptieleneters. De meeste 
waarnemingen zijn gedaan in onnatuurlijke 
omstandigheden. Zo zag ik zelf in een terra
rium een forse Bosmuis een rustende volwas
sen Adder aanvallen en haar rug kapot bij
ten, terwijl de Bosmuis in de natuur een vrij 
normale prooi voor de Adder vormt. Westra 
(64) nam eveneens in een terrarium waar, 
hoe een aantal Huismuizen 5 juveniele en 1 
adulte Adder doodde en opat, terwijl er 
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voedsel in overvloed was voor de muizen. De 
Bruine rat kan in bepaalde omstandigheden 
wel een serieuze predator zijn. Zo geeft 
Hecht (20) aan, dat de eieren en juvenielen 
van de Ringslang een gewilde prooi zijn voor 
deze soort. 
Het voedselpakket der marterachtigen is 
vaak het object van studie geweest. Meestal 
geschiedt dit door middel van faeces-analyse 
(2, 22). Het eten van reptielen door deze die
ren is een vrij normaal verschijnsel, doch 
toch blijkt uit vrijwel alle onderzoeken, dat 
slangen maar een klein gedeelte van het 
voedsel uitmaken. Soms, zoals bij de Wezel, 
gaat het voornamelijk om het eten van 
Ringslangeieren (50). Ook het eten van 
rustende of in winterslaap verkerende slan
gen wordt wel vermeld. Toch zijn deze over 
het algemeen vrij kleine roofdieren zeer wel 
in staat om zelfs een aktieve Adder te doden 
zonder daarbij met de gevaarlijke gif tanden 
in contact te komen (12). 
Dat ook de Vos af en toe wel eens een slang 
eet blijkt uit bepaalde door Heptner en Nau-
mov (27) vermelde voedselanalysen. Meestal 
is het slangenaandeel vrij gering, doch hier
bij is ook de giftige Adder aanwezig. Bij het 
Wilde zwijn gaat het met name om opge-
wroete slapende of in winterrust verkerende 
slangen (16). 

Wat de vermelde huisdieren betreft kan ge
zegd worden, dat deze door vele auteurs als 
predatoren gezien worden (24, 40, 47), on
danks het feit dat de bewijzen hiervoor 
slechts sporadisch aangedragen worden. 
Hun rol zal in de huidige situatie in Neder
land slechts van betekenis zijn voor zover het 
gaat om verwilderde katten en honden. 
Buiten de in tabel 3 vermelde zoogdieren, die 
alle tot de Nederlandse fauna behoren, is het 
eten van slangen (o.a. van Ringslangen) be
kend van de Brandmuis (Apodemus agrari-
us), de Wasbeer (Procyon lotor) en de Was
beerhond (Nyctereutes procynoïdes), alle 
soorten, die in het nabije Duitsland een rede
lijke verspreiding hebben. 

Reptielen 

Tot onze fauna behoren geen echt slangen-
etende reptielen. Slechts de Gladde slang, die 
zich voornamelijk met reptielen voedt, 
neemt ook wel eens een andere slang (inclu
sief haar soortgenoten) tot prooi. Bij de Ha-
zelworm, de Ringslang en de Adder gaat het 
om uitzonderingsgevallen, die bovendien 
meestal in terraria, dus in onnatuurlijke om
standigheden, zijn waargenomen (13, 27, 29, 
69). 

Amfibieën 
Het als prooi tot zich nemen van juveniele 
slangen door kikkers en padden is een fre
quent geconstateerd verschijnsel, met name 
in terraria (15, 19, 31, 43, 63), doch ook in de 
vrije natuur (32, 55). Hierbij gaat het soms 
om flinke aantallen. Zo zag Loveridge (31), 
dat één gewone pad in een terrarium liefst zes 
juveniele Ringslangen verorberde, terwijl de
zelfde auteur (32) een geval uit de natuur ver
meldt, waarbij vijf van dergelijke jonge 
Ringslangen in een paddemaag gevonden 
werden. De rol van amfibieën in deze zou lo
kaal dan ook best eens groot kunnen zijn, 
vooral met het oog op de aselectieve wijze 
van fourageren van onze kikkers en padden 
en het feit, dat zij voor een groot deel dezelf
de biotopen bewonen als de jonge slangen. 
Het eten van juveniele slangen door amfi
bieën beperkt zich waarschijnlijk ook niet tot 
de drie in tabel 4 genoemde soorten, doch 
over andere kikker- en paddesoorten ken ik 
geen gegevens in dezen. 

Vissen 
Doordat de Ringslang zich vaak in het water 
ophoudt komen ook vissen in aanmerking 
als potentiële predatoren. Met name de juve
niele slangetjes moeten een gemakkelijke 
buit zijn voor de grotere roofvissen. Toch 
kon ik slechts gegevens hierover vinden met 
betrekking tot de Forel. De ook in tabel 4 ge
noemde waarneming bij de Regenboogforel, 
oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Ameri
ka en hier voornamelijk slechts aanwezig in 
forellenkwekerijen, heeft betrekking op een 
volwassen Ringslang, die zich in een kweke-
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rijvijver begaf en daar onmiddellijk verslon
den werd (28). De waarnemingen betreffende 
de Adder worden gemeld door Smith (55); 
zowel bij de Snoek als de Aal gaat het om het 
vinden van de Adder als prooi in de visse-
maag. Ongetwijfeld zullen soortgelijke waar
nemingen mogelijk zijn bij andere vissoor
ten. 

Insekten 
De grotere loopkeversoorten zijn zeer wel in 
staat een jonge slang te overmeesteren en er
van te eten, hetgeen dan ook door diverse au
teurs als authentieke waarneming gemeld 
wordt (25, 29, 62); Kabisch (25) voegt zelfs 
een foto van zo'n tafereel toe. Wat betreft de 
mieren gaat het om het aanvreten van de eie
ren van de Ringslang (25, 62) of om de 
slachtoffers van Bosmieren (30). Aangezien 
het in dit laatste geval gaat om slangen, die 
op een mierenhoop geplaatst waren, wordt 
daarvoor het o-teken gebruikt. 

Bij een totale beschouwing van de tabellen 1 
t/m 4 komt direkt naar voren, dat over de 
Gladde slang in vergelijking met de andere 
twee soorten enorm weinig bekend is. Daar 
deze soort, in tegenstelling tot de andere 
twee, vochtige gebieden over het algemeen 
mijdt en zeker niet nabij of in wateren ge
vonden wordt, komen bepaalde potentiële 
predatoren voor haar niet in aanmerking, 
bijv. de vissen en ook bepaalde amfibieën- en 
vogelsoorten. Toch is het natuurlijk uitgeslo
ten, dat deze soort in ons land slechts door 

de hier voor haar aangegeven predator
soorten gegeten zou worden. In dit kader zij 
dan ook opgemerkt, dat zowel de Ringslang 
als de Adder aanzienlijk beter bestudeerd 
zijn. Reeds vele onderzoekers hebben studies 
gewijd aan de Ringslang, waarbij komt dat 
het een vrij gemakkelijk te herkennen soort 
is, die plaatselijk zeer algemeen kan zijn. 
Verder verscheen over deze soort een gede
gen monografie (25). De Adder kan men wel 
de best bestudeerde slang van Europa noe
men. Vanwege haar giftigheid heeft zij reeds 
lang onze belangstelling getrokken en over 
geen andere Europese slang is zoveel geschre
ven. Ook is er een monografie aan gewijd 
(16). Dit alles geldt niet voor de Gladde 
slang. Zij komt nergens echt talrijk voor, zij 
vertoont een voorkeur voor terreintypen, die 
voor de meeste mensen minder interessant 
zijn, zij heeft een erg onopvallend voorko
men en gedraagt zich altijd vrij schuw, alle
maal redenen om haar vaak over het hoofd 
te zien. Hier toont zich dus een duidelijke la
cune in de waarnemingen. Mochten er zich 
onder de lezers van dit artikel personen be
vinden, aan wie observaties bekend zijn, die 
deze lacune enigszins kunnen dichten, dan 
houdt de schrijver dezes zich daarvoor aan
bevolen. 

In de hieronder volgende literatuurlijst staan 
die werken aangegeven, die een essentiële rol 
speelden bij het samenstellen van de tabellen 
I t /m 4. In ieder geval aangegeven zijn alle 
werken, waarnaar in de tekst verwezen is. 
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