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Vorig jaar is er grandioos gehoor gegeven aan onze vraag om 
vervellingshuidjes van adders in te sturen voor onderzoek door 
de Universiteit Gent naar de aanwezigheid van ‘Snake Fungal 
Disease’ bij wilde slangen in Nederland. Gelukkig is op geen 
enkel adderhemd deze schimmel gevonden!

Ongeveer een jaar of tien geleden werd de boosdoener, de 
schimmel Ophidiomyces ophiodiicola, gevonden in wilde slangen 
in Noord-Amerika. Voor die tijd kwam de schimmel alleen 
voor in Centraal- en Oost-Amerika. Deze schimmel tast de 
huid van de slang aan en kan leiden tot de dood van het dier. 
Onderzoekers uit Engeland en Tsjechië hebben eerder dit jaar 
gepubliceerd dat zij de schimmel bij ringslangen in Engeland en 
een dobbelsteenslang in Tsjechië hebben gevonden. Dit is de 
eerste keer dat deze schimmel in Europa is gevonden.

We willen graag in Nederland en België het onderzoek 
uitbreiden naar andere soorten dan de adder en ook 
naar slangen in gevangenschap. Hierbij de oproep om 
vervellingshuidjes van slangen (wilde en gehouden 
exemplaren!) te bewaren en op te sturen naar RAVON. Graag 
de huidjes per stuk droog en donker bij kamertemperatuur 
bewaren in een papieren envelop (niet in een plastic zakje) 
en sturen aan RAVON, Postbus 1413, 6501 BK, Nijmegen t.a.v. 
Annemarieke Spitzen.

Hartelijk dank.

Annemarieke Spitzen & Tariq Stark (RAVON), mede 
namens An Martel (UGent)
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Koele kikker

Mag ik je huidje?

Tijdens de koude winterdagen is er in Nederland slechts weinig 
activiteit van amfibieën te verwachten. De verrassing was 
dan ook groot toen er op de avond van 11 december 2017 een 
volwassen bruine kikker werd aangetroffen bovenop het vers 
gevallen dikke pak sneeuw in Driebergen. Op de dag dat het 
KNMI Code rood had afgegeven voor zware sneeuwval was dit 
dier op pad gegaan. 
Ondanks een temperatuur van rond het vriespunt reageerde het 
dier nog alert. Waarom de kikker onder deze omstandigheden 
actief was is niet bekend, maar waarschijnlijk bood de 
overwinteringslocatie niet genoeg bescherming tegen de 
grote hoeveelheid sneeuw van dat moment en moest het dier 

noodgedwongen op zoek naar een andere plek. Met een beetje 
hulp werd deze gevonden in een nabij gelegen grote hoop 
bladeren.

Maarten Gilbert

Adderhemd en zijn eigenaar. (Foto: Dick van Dorp)


