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Zo nu en dan komt het ervan en kan ik een dagje mee met Harm 
Hofman als hij zijn monitoringroutes loopt op zweefvliegveld 
Terlet. Meestal ben ik zelf aan de oostkant van het vliegveld 
actief (op de Terletse Heide en in de bermen van de A50).
Maandag 1 september was het zover. Om even over half negen 
zaten we aan een bakje koffie in restaurant de Thermiekbel, waar 
besloten werd om eerst de route in het zuiden en vervolgens die 
in het noorden te gaan lopen. Het weer leek goed voor reptielen 
en er werd natuurlijk gehoopt op redelijke aantallen adders en 
vooral juveniele gladde slangen.
Op het vliegveld komen zes soorten reptielen voor en het is 
natuurlijk leuk als je op één dag alle soorten te zien krijgt. 
Al snel werden de eerste zandhagedissen, waaronder een aantal 
juvenieltjes gezien, ook de eerste adder werd door Harm gemeld, 
gevolgd door een ringslang van bijna 80 cm, die op het punt 
stond van vervellen.

In het zuiden van het vliegveld bevindt zich een natuurlijk laagte 
waarin een aantal kleine watertjes, die de weken daarvoor 
rijkelijk voorzien waren van vers regenwater. Op 28 juli viel er 
’s middag op het nabij gelegen vliegveld Deelen in een paar 
buitjes 131 mm neerslag en dat is op deze locatie niet veel 
minder geweest. Harm had een week eerder al wat larven van 
de rugstreeppad gevonden en we waren natuurlijk benieuwd of 
ze nog aanwezig waren. De poeltjes met de rugstreeppadlarven 
bleven nog even links liggen, de focus lag op het monitoren van 
de reptielen.

Na nog een adder (een erg fel vrouwtje, dat zo te zien nog 
jongen moest krijgen) een paar levendbarende hagedissen, een 
ringslang en veel zandhagedissen, zagen we op de terugweg 
in eerste instantie bij het poeltje alleen een 50-tal larven 
zwemmen, enkele stonden op het punt om de kant op te 
kruipen. Toen we om een paar foto’s te maken wat beter keken, 

bleken ook een behoorlijk aantal jonge rugstreeppadden het 
droge opgezocht te hebben (zie bijgaande foto’s). Toch altijd 
weer leuk om die kleine padjes waarvan de gele streep op de rug 
al een beetje zichtbaar wordt te zien rondscharrelen.
Van de rugstreeppad is het bekend dat ze tot laat in het seizoen 
nog een voortplantingsronde (of rondes) hebben. Uit literatuur 
is bekend dat de overlevingskans van laat gemetamorfoseerde 
rugstreeppadjes gelijk is met de vroege exemplaren, ondanks dat 
die al veel groter zijn!

Wat later op de dag aan de noordkant van het vliegveld zagen 
Harm en ik bijna tegelijkertijd een juveniele adder. We liepen op 
dat moment een meter of tien uit elkaar. Dat ging zo: Ronald: 
”hey een jonge adder”. Harm : “Ja hier ook”.
Wat we die dag wel gemist hebben zijn jonge gladde slangen, 
wel werden door Harm twee volwassen en een bijna volwassen 
slang gezien en gevangen. Van deze soort werden foto’s van het 
koppatroon (kroontje) gemaakt.

Als laatste nog een opmerking over de groei van vooral de jonge 
zandhagedissen dit jaar. Ik zelf zag op 5 augustus de eerste 
jongen, maar natuurlijk waren er al eerder dieren uit het ei 
gekropen. Toch vroeg Harm op een bepaald moment: "Ronald 
wat is dit nu, een juvenieltje of een subadult?" We hebben na 
enig overleg er een juvenieltje van gemaakt, maar ook de weken 
daarna bleken de jonge zand- en levendbarende 
hagedissen een behoorlijke groeispurt te hebben gemaakt.

Harm bij deze nog bedankt voor de geslaagde dag, waarin 
ik helaas de levendbarende hagedis heb gemist, maar ik was 
met de overige 5 soorten, de rugstreeppadjes én een vrouwtje 
gewone pad ook erg tevreden.

Ronald de Boer
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De larven en juvenieltjes van de rugstreeppad op 1 september 2014, Terlet. (Foto's: Harm Hofman)


