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Padden overdag op mierenjacht

Gladde slang vangt hazelworm

Op 7 augustus riep mijn vriendin Fleur mij dat ze buiten iets 
grappigs zag. Verschillende padden zaten op een kluitje bij elkaar 
in de tuin. Ze ziet wel vaker bijzondere dingen dus ik ben maar 
direct gaan kijken. En inderdaad, bij een spoorbiels zaten zeker 
vijf volwassen padden in een cirkeltje bij elkaar. Het was rond 
een uur of zes in de avond, het was erg zonnig en drukkend. Wat 
doen die padden op klaarlichte dag? 

Toen ik beter keek zag ik dat ze bij een mierennest zaten. Onder 
de biels zat een mierennest van waarschijnlijk grasmier. Op de 
biels liepen op dat moment tientallen werkstekster en enkele 
grotere geslachtsrijpe dieren met vleugels. De mieren waren aan 
het zwermen en de padden waren hierop afgekomen. De padden 
zaten in een kringetje rond het nest en af en toe pakten ze de 
grotere geslachtsrijpe dieren met hun tong. De kleine werksters 
werden genegeerd. Snel ging ik de camera pakken. Toen ik weer 

terug kwam schrokken ze wat van mijn komst en verstopten 
enkele dieren zich weer onder de biels. Na enige tijd kwamen 
enkele padden terug maar helaas was de activiteit van de mieren 
alweer sterk afgenomen. Ik wist dat padden mieren aten maar 
had niet verwacht dat ze overdag zo te zien zouden zijn bij een 
mierennest dat aan het zwermen is.

Mark Zekhuis

In juli ontving ik via een medewerker van het bezoekerscentrum 
Veluwezoom een foto met de vraag of we hier te maken hadden 
met een adder of een gladde slang. De foto was gemaakt 
door André Roukema en opgestuurd (getwitterd) naar de 
faunabeheerder van het park. Hij hoorde van andere mensen dat 
het om een adder ging. Maar bij nader inzien blijkt het te gaan om 
een gladde slang die bezig was een hazelworm vrouwtje te wurgen, 
en die al een gedeelte van de prooi naar binnen had gewerkt. 

André trof het tafereeltje aan tijdens een hardlooprondje vroeg in 
de avond op de Rhederheide in het Nationaal Park Veluwezoom. 
Bijna aangekomen bij het rustpunt moest hij opspringen voor 
wat hij dacht dat een hondendrol was. Helaas liet de gladde slang 
tijdens het maken van de foto’s zijn of haar prooi los en ging 

ervandoor. Nadat André ongeveer een kwartier gepauzeerd had 
zag hij de slang terug. 

Wat mij opvalt bij de eerste foto (van de verwurging) is dat een 
gladde slang zo’n grote prooi pakt. Maar nadat de beide dieren 
weer gescheiden waren, bleek er toch een behoorlijk verschil 
in grootte te zijn. Je kunt niet goed zien hoever de hazelworm 
al naar binnen was gewerkt en het was niet duidelijk of de 
hazelworm nog leefde nadat ze was los gelaten. De breukplek 
van de staart van de Hazelworm lijkt niet vers, dus de hazelworm 
is al eerder aan een predator ontsnapt. 

André nam aan dat de slang in de tijd dat hij aan het rusten was 
de hazelworm alsnog heeft verorberd, maar ik vermoed dat de 
hazelworm nog leefde en er rap vandoor is gegaan. Dat wordt 
ook bevestigd door een filmpje van de wegkruipende slang, dat 
net na de rustpauze is gemaakt. Er is geen verdikking te zien 
waaruit je zou kunnen opmaken dat de hazelworm is opgegeten. 
De slang in het filmpje had onmiskenbaar dezelfde tekening als 
de gladde slang op de foto. 

Als er mensen zijn die een andere interpretatie bij de foto’s 
hebben dan hoor ik dat graag.

Ronald de Boer 
ronald.j.deboer@gmail.com(Foto’s : Andre Roukema)

(Foto's: Mark Zekhuis)
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Op vrijdagmiddag 9 oktober heeft de Werkgroep Adderonder-
zoek Nederland (WAN) in het kader van het Jaar van de Adder 
een besloten presentatie en excursie georganiseerd voor de 
boswachters van Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap 
(de boswachters van Natuurmonumenten konden helaas niet 
aanwezig zijn). Waardevol was dat alle 'type' boswachters 
vertegenwoordigd waren (beheer, monitoring, ecologie, 
communicatie en voorlichting) en zelfs een schaapherder.

Met acht enthousiaste en geïnteresseerde boswachters en drie 
WAN-leden hebben we op heel ontspannen en informele wijze 
een dialoog gehad over beheer, onderzoek en samenwerking. 
Eén van de doelen van de middag was kennis uitwisselen 

over beheer gericht op reptielen, en de adder in het bijzonder. 
Maar eigenlijk was het belangrijkste doel om nader kennis te 
maken met elkaar en een start te maken met een nauwere 
samenwerking tussen beheerders en onderzoekers. Hierin zijn 
we deze middag goed geslaagd. Iedereen was enthousiast en 
de intentie is uitgesproken om communicatielijnen korter te 
maken en waar mogelijk te intensiveren. Denk bijvoorbeeld 
aan het delen van een beheerplanning met WAN-leden of aan 
het nog consequenter en gedetailleerder delen van informatie 
over adderhabitats aan de terreinbeherende organisaties. Ook 
is gesproken over 'Hoe zorgvuldig om te gaan met het delen 
van informatie over adders aan derden'. Tijdens het tweede 
deel van de middag is er een veldbezoek gebracht aan een 
onderzoeksgebied. We vonden eerst een gladde slang en de dag 
werd compleet gemaakt door de vondst van een vrouwelijke 
juveniele adder.

Kortom; we kijken met tevredenheid terug op deze middag. We 
richten ons nu op een goede samenwerking tussen de WAN en 
terreinbeherende organisaties op de Veluwe met als doel de 
adder een goede bescherming te bieden!
Wij bedanken Staatsbosbeheer Veluwe dat zij deze middag 
mogelijk maakten door een prachtige vergaderruimte op hun 
boskantoor met bijbehorende faciliteiten ter beschikking te 
stellen.

Wilco van den Berg 
Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN)

Commentaar

Foto pagina 10 rechtsboven (de rechter van de twee) groter opnemen dus 
ook de ruimte erboven, eronder en rechts ernaast benutten. De linker van 
de twee foto's kan zo blijven.

Foto pagina 10 linksonder (de rechter van de twee) binnen het kader iets 
verschuiven zodat de hazelworm linksonder zichtbaar blijft maar ook de 
gladde slang die middenboven de foto uit gaat in zijn geheel zichtbaar is.

Bijschrift onder foto pagina 11 bovenaan twee koloms maken!
Bijschrift pagina 11 foto onderaan passend maken.

Adderexcursie voor Veluwse boswachters

Wilco legt aan de hand van de net gevangen juveniele adder de kopschildenformule uit aan de boswachters.  
(Foto: Rolf van Leeningen)

Tijdens het veldbezoek werden ervaringen en kennis 
uitgewisseld tussen de beheerders en de WAN-leden.
(Foto: Wilco van den Berg)


