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Manon Stassen stuurde deze foto naar de RAVON helpdesk 
toe met de vraag om welke soort het ging en wat er aan de 
hand was. De foto was gemaakt op 20 mei in de Groeve Blom 
in Terblijt. Het gaat om een gewone pad die is aangetast door 
larven van de paddenvlieg. Een 'vroege' waarneming van een 
besmetting door de paddenvlieg, die in de betreffende groeve 
erg algemeen blijkt te zijn. Er zijn nog geen gevallen bekend van 
besmette geelbuikvuurpadden in deze groeve. Manon zal dit in 
de gaten houden.

De eerste dag van het RAVON Hemelvaartweekend in Zuid-
Limburg stond er een slangenexcursie op het programma. 
Slangen zijn uiterst zeldzaam in het heuvelland; slechts aan de 
randen van Zuid-Limburg leven ringslang en gladde slang in 
grensoverschrijdende populaties. 
We bezochten de St. Pietersberg waar enkele jaren geleden de 
gladde slang na 50 jaar werd herontdekt... in een tuin! We hadden 
met de eigenaren van deze tuin afgesproken om de excursie hier 
te starten zodat iedereen voor de eigenlijke excursie begon al 
de doelsoort had gezien. Helaas ging deze vlieger niet op, het te 
sombere weer na enkele bloedhete dagen stak hier een stokje 
voor. Tijdens de excursie werden er vooral veel hazelwormen 
waargenomen. Bij terugkomst op de parkeerplaats werden de 
deelnemers toch nog getrakteerd op een gladde slang die op 

Paaspadden 
zoeken
Machteld Kistenkas zocht op Tweede Paasdag geen eieren maar 
padden. En ze vond ze in grote aantallen bij het Henschotermeer 
te Woudenberg. Ze leest de nieuwsbrief Schubben & Slijm altijd 
met veel plezier en besloot daarom een paar mooie foto's voor 
ons te maken die we ook op ons, dit jaar gelanceerde, Instagram-
account (www.instagram.com/ravonnederland) mochten 
gebruiken. Dat stellen we zeer op prijs!

Tientallen paddenparen in amplex-houding bereiken veilig 
het Henschotermeer. (Foto's: Machteld Kistenkas)

Paddenvlieg slaat 
toe in Terblijt

Slangen op de berg
slechts enkele meters van de geparkeerde auto’s in een 
recent gekapt terreintje vlakbij de Maas werd gevangen. 
Dit uiteraard tot grote vreugde van enkele zeer 
jeugdigen die speciaal voor deze slangenexcursie naar 
Maastricht waren gekomen… eind goed al goed!

Ingo Janssen & Tariq Stark

De vindplaats van 
de gladde slang op 
de Pietersberg bij 
de parkeerplaats. 

(Foto's: 
Ingo Janssen)
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RAVON heeft eind maart een natuurbericht uitgegeven 
met als titel 'Geef dode amfibieën een tweede leven', 
waarin de paddenvlieg ook wordt besproken. 
(www.NatureToday.com)
In ons tijdschrift RAVON, nummer 41 (september 2011) is 
hierover een artikel verschenen met als titel 'De pad en zijn 
kwelgeest'. (www.ravon.nl/tijdschrift)


