Studentenslangenzoektocht
Al Jarenlang worden studenten van de UvA/IBED die aan
reptielen werken begeleid door de Amsterdamse medewerkers
van RAVON. Meestal werken deze studenten aan de ringslang
of de zandhagedis, dit zijn immers de soorten die in de directe
omgeving van Amsterdam voorkomen. Hoewel makkelijk wat
betreft determinatieproblemen (die zijn er niet), zijn de meeste
studenten na afloop dan slechts bekend met één soort. Vandaar
dat de studenten meestal een dagexcursie naar de Veluwe
krijgen voorgeschoteld om ook eens wat anders dan zandhagedis
of ringslang te zien.
Beestenweer
De excursie van dit jaar stond gepland op 12 juli, naar we nu
weten een koude en kletsnatte ‘zomerdag’. Omdat er ’s morgens
veel regen was voorspeld begonnen we enkele uren later dan
oorspronkelijk gepland. Onderweg naar het excursieterrein
op de westelijke Veluwe regende het pijpenstelen en ook de
eerste twee uur van de excursie bleef het regenen. We zijn
derhalve begonnen met het zoeken naar amfibieën (heikikker en
rugstreeppad). Toen het eindelijk ophield met regenen was het
tijd om te kijken of er reptielen actief waren… en binnen enkele
minuten werd de eerste gladde slang gevonden! Daarna werden
nog 7 gladde slangen, 3 adders en 1 hazelworm gevonden en
tijdens de twee minuten zon die dag liet zich warempel ook nog
een zandhagedis zien.
Lekkere groep
Behalve de Amsterdamse studenten waren ook de studenten
die stage lopen bij RAVON in Nijmegen aanwezig (al dan niet
met aanhang), evenals de twee nieuwste RAVON-medewerkers,
Naomi en Tim. De zeer deskundige gids Wim de Wild, die hier
een traject monitort, kent het gebied op zijn duimpje en liet ons

Tijdens de regen werd eerst gezocht
naar amfibieën. (Foto: Ingo Janssen)
de ene na de andere goede reptielplek zien,
en vaak was die plek bezet door een gladde
slang of adder.
Out of the box
Voor veel studenten waren de
omstandigheden waaronder de reptielen
werden gevonden (koud en nat) een eye
opener; normaliter gaan ze immers bij deze
weersomstandigheden geen veldwerk doen.
Deze excursie liet zien dat met name de
gladde slang bij ‘slecht’ weer actief kan zijn.
Ook de habitats waarin de dieren gevonden
werden weken af van de habitats waarin de
stagiaires normaliter hun dieren zien – een
dubbele eye opener derhalve!

De eeste reptielen, zoals
deze adder, werden vrij snel
gezien nadat het ophield
met regenen. (Foto: Eline
van der Meer)

Ingo Janssen

Teken lusten ook hagedissenbloed
Op 5 juni maakte David de Wit in het Nationaal Park ZuidKennemerland deze foto van deze zandhagedisman. Op de foto
is duidelijk te zien dat ook zandhagedissen last kunnen hebben
van teken. In dit geval betreft het de schapenteek (Ixodes ricinus),
de tekensoort waar wij als mens ook last van kunnen hebben na
een veldbezoek.

Zandhagedis met teek. (Foto: David de Wit)
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