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“Kijk, je kunt lekker zonnen op bramenblad. Wij boomkikkers 
zijn daarbij gespecialiseerd in het "verdwijnen" in de omgeving. 
Goed gelukt toch?”

Afgelopen jaar heb ik intensief gezocht naar reptielen op 
een stuk hei iets ten noorden van Arnhem. In het voorjaar 
vond ik hier voor het eerst adders. Later in het jaar heb ik ook 
ringslangen en gladde slangen gezien. 

Op vrijdagmiddag 25 september was ik weer in het terrein. Op 
2 meter van de rand van een geplagd stuk heide zag ik een 
vrouwtje gladde slang. Ze lag opgerold, niet in actieve modus. 
Ik wilde net een foto maken en zag toen op korte afstand, 
vanuit een dichte pol met pijpestro, een mannetje gladde slang 
richting het vrouwtje kruipen. Hij was erg actief, druk tongelend 
en reageerde nauwelijks op mijn aanwezigheid. Ik besloot het 
paartje niet verder te verstoren en vervolgde mijn tocht. Omdat 
ik paringsactiviteit vermoedde ging ik een klein half uur later 

terug. Ik kon mijn geluk niet op toen ik het paartje op precies 
dezelfde plaats aantrof. Het mannetje lag bovenop de vrouw en 
had haar stevig vast met zijn bek (paringsbeet). Ik kon uitgebreid 
foto’s maken en fi lmen, het leek alsof ze mij niet eens in de gaten 
hadden. Of er sprake was van een daadwerkelijke “lock” kon 
ik vanwege de dichte begroeiing en de verstrengeling van de 
slangen niet goed zien. Na een paar minuten heb ik de slangen 
weer alleen gelaten.

Ik heb een fi lmpje van het tafereel op youtube gezet: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ej7LvyFBOSk
De titel van het fi lmpje is: Smooth snakes mating

Piet Maljaars

“Kijk, wij vliegen zijn heel alert op wat er rondom ons 
gebeurt. En zie: soms gaat het dan toch nog fout. Daarom 
deze wijze raad: blijf de reikwijdte schatten! Kan er niet 
genoeg nadruk op leggen. Als voorbeeld geef ik even mezelf, 
dat blijkt altijd het beste: ik weet, ik voel gewoon waar het 
gevaar schuilt. Nou dan, het groene gevaar onder mij kan 
absoluut geen kwaad, hij kan me niet zien en dus geen 
aanval wagen met die plak tong. Horen wel natuurlijk en 
voelen ook. Lijkt wel of hij gekieteld wordt. Wel alert blijven 
want als zijn maatje thuiskomt…”

Ger Eikholt
Morvan, Frankrijk

Safety fi rst

Najaarsparing gladde slangen
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Commentaar
Pagina 6 en 7 voor vier korte tekstjes met foto's.
Volgorde mag schuiven als dat beter uitkomt.

Op pagina 8 de fi guren in het kader (rechtsboven) graag groter opnemen. 
Zie toegezonden fi guur voor de verhoudingen.

Al sinds een heel aantal jaren invetariseert Andrew Nolten 
diverse poelen in de regio van Zeist. De laatste paar jaar ga ik 
regelmatig met hem mee om te helpen met het bemonsteren 
van de poelen met een schepnet. Eén van de belangrijke 
bewoners van de poelen is de kamsalamander. Daarom zoeken 
we speciaal naar adulten, eieren en larven van deze soort. 
Bij een bezoek van een poel waar zeer veel kamsalamanders 
voorkomen vonden we ruim vijftien dode exemplaren op de 
oever. De dieren waren duidelijk verwond, maar niet opgegeten. 

De slachtoff ers zagen er niet ziek uit, maar gepredeerd. 
We vroegen ons direct af welke predator zoveel salamanders 
zou vangen maar niet consumeren. Omdat de dieren een min 
of meer ronde wond in het lijf hadden, vermoedden we dat het 
om een vogel ging. Maar ja, een reiger, de meest voor de hand 
liggende predator inde buurt, heeft een veel grotere snavel en 
waarschijnlijk zou deze de prooi gewoon opeten. 
Terwijl we deze opmerkelijke vondst stonden te overpeinzen, 
hoorden we een hoge piep en zagen een blauwe fl its. Een 
ijsvogel! Deze vloog naar een tak die boven de poel hing. 
We vermoeden dat de ijsvogel, op zoek naar vis, telkens een 
kamsalamander uit de poel vangt, doodt, en teleurgesteld 
concludeert dat het geen lekker visje is. Zijn er andere gevallen 
bekend van predatie van de kamsalamander door de ijsvogel?

Wim de Wild

Een erg mooie verschijning, met boevenmasker en bijzonder 
wreed gedrag, spietst een overdaad aan prooien op om er 
uiteindelijk maar zo nu en dan eentje van te nuttigen. 
Schuldige: de klapekster.

Predatie kamsalamander 

Ware reptielen- en amfi bieën- 
liefhebber

Meer foto’s zijn te vinden op de Facebookpagina 
www.facebook.com/fochtelooerveen.info

Klapeksterprooien. (Foto: Judith Bouma)
Deze kikker werd bruut over een tak gespietst. 
(Foto: Judith Bouma)

In het Fochteloërveen tref ik 99% kikkerprooien aan, een enkele 
keer (toen de stand nog een stuk beter was) levendbarende 
hagedissen, eenmaal een kleine watersalamander en enkele 
muizen. De meeste prooien opgespietst, zelden een geklemde 
prooi. Zo ook onlangs een vermoedelijke heikikker, die gespietst 
op een tak het leven liet. De eiklomp, die nog in vrouwtje 
aanwezig was, is hier goed te zien (zie foto).

Judith Bouma


