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EPMAC-week 2016
Slang op het Franse menu van de 
torenvalk

Tijdens de EPMAC-week (Educative and Participative Monitoring 
for Amphibian Conservation) in de Franse Creuse bij Tigouleix was 
het aangename Franse voorjaarsweer ver te zoeken. De maand 
juni kenmerkte zich in heel Europa door bovenmatige regenval. 
Gedurende de EPMAC-dagen kwam de temperatuur niet boven 
de 17 0C uit. Qua water in de voortplantingswateren voor de 
amfibieën niets te klagen zou je zeggen. We hebben dan ook een 
aardige lijst aan amfibieënwaarnemingen kunnen opstellen. Vooral 
de soorten als bruine kikker, springkikker en rugstreeppad pakten 
hun kansen. De geelbuikvuurpad had ondergelopen veldjes en 
volgelopen greppels te over. Eiklompjes en eisnoeren lieten zich 
dan ook veelvuldig vinden, zie foto's.

Echter, door de regenval en koude nachten lieten warmte- 
minnende soorten als boomkikker en reptielen zich lastig vinden. 
Opmerkelijk was dat de slangen die wel werden aangetroffen, 
allemaal subadulte diertjes waren: jonge aspisadder, ringslang en 
esculaapslang. Wellicht door de lage temperatuur was er één niet 
snel en opmerkzaam genoeg... Want tijdens één van de ritten 
naar de inventarisatiegebieden merkten we een torenvalkje al 
biddend boven de bocage op. Het valkje dook omlaag en landde 
daarna op een hoge mast met zijn prooi. 

En wat bleek, de valk had een slangetje gevangen, zie foto. 
Helaas niet goed determineerbaar door de afstand en het 
snelle bewegen van de slang, maar op basis van het slanke 
slangenlichaam durf ik adder alsmede een meer stugge 
hazelworm uit te sluiten. Blijven over een jonge ringslang, gladde 
slang of esculaapslang. In het bocage-landschap komen deze 
soorten voor. Vanuit de auto heb ik nog een paar foto’s kunnen 
schieten. Leuke ‘bijvangst’ tijdens deze EPMAC-week en geen 
alledaagse prooikeuze toch op de foto.

Joris Drubbel
Meer info: www.epmac-europe.com

Torenvalkje met slang als prooi. (Foto's: Joris Drubbel)                    Ei-afzet van geelbuikvuurpad (boven) en boomkikker (onder). 

Ei-afzet van rugstreeppad. (Foto's: Joris Drubbel)

 21 nieuwsbrief  RAVON | NR 28 | JULI 2016

Parasieten bij reptielen

Jonge adders zijn 
vroeg dit jaar

We ontvingen bovenstaande foto met toelichting van Hero 
Moorlag: "De eerste levendbarende hagedissen zijn in de 
Boerenveensche Plassen ten noorden van Hoogeveen verschenen op 
een zonnig walletje in de heide. Al jaren zie ik ze hier, maar nu vond 
ik een exemplaar met een grijze pukkel op de kraag en achter de 
voorpoot. Zijn dit teken of is er sprake van een andere parasiet. En 
komt dit verschijnsel vaker bij hagedissen voor?"

Antwoord redactie: De grijze pukkels zijn inderdaad een 
teken, een verschijnsel dat regelmatig bij hagedissen voorkomt. 
Dit dier komt er nodg genadig vanaf want er zijn slechts twee 
teken zichtbaar, zo nu en dan zitten er tientallen teken op zo’n 
hagedisje!

Op 17 juni zag Bastiaan Walpot deze jonge adder in Drenthe. De 
jonge adder was 15 cm groot, en op ongeveer 5 meter afstand 
lag een grote addervrouw. Niet bekend is of deze addervrouw 
sporen vertoonde van recente ei- of nakomelingenafzet zoals 
ingevallen flanken. Er werden geen (sporen van) andere jonge 
adders gezien. 

In juni kunnen zowel hele vroege juvenielen als subadulten 
aanwezig zijn, maar het is alleen in extreem warme en gunstige 
jaren mogelijk dat er al in juni adders worden geboren. Het 
slechte voorjaarsweer in 2016 (niet echt extreem warm) geeft 
hiertoe geen aanleiding. We beoordelen deze waarneming 
daarom als zijnde een subadult (dus een dier geboren in 2015). 
Zie ook het artikel op pagina 14/15 over het toepassen van de 
begrippen juveniel versus subadult.

Verkoop tijdschriften
In de loop van de jaren hebben we bij RAVON een grote 
hoeveelheid tijdschriften verzameld. Een deel daarvan hebben 
wij dubbel in onze collectie en die doen vanwege ruimtegebrek 
in de verkoop. Interesse? Kijk op www.ravon.nl > Infotheek > 
Bibliotheek voor een overzicht van tijdschriften die we verkopen.


