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Tijdens een vleermuisinventarisatie in het Amsterdamse 
havengebied hoor ik door het ruisen van mijn batdetector 
ineens een heerlijk zomers geluid. En hoewel ik midden in een 
industrieterrein sta is het meteen duidelijk: rugstreeppadden. Ik 
struin het nabijgelegen braakliggende terrein af waar het geluid 
vandaan komt maar tot mijn verbazing loop ik verder en verder 
richting de bebouwing om bij de bron van het geluid te komen. 
Een regenwaterplas op een ondergelopen parkeerterrein blijkt 
een aantal amoureuze mannen te hebben aangetrokken. En niet 

Plasje met rugstreeppad

Het is inmiddels geen verrassing meer wanneer de gladde slang 
opduikt op soms langlopende trajecten. Zo was het in 2012 raak 
op het Hullenbergse Heitje waar de soort na 19 jaar monitoren 
werd gezien (zie schubben & slijm nummer 14). Dit jaar is de 
gladde slang aangetroffen op het traject in het Kootwijker Zand 
tijdens het zesde monitorjaar. Dat de heimelijk levende gladde 
slang soms lang over het hoofd kan worden gezien is geen 
verrassing, maar ook de ringslang duikt soms op op ‘vreemde’ 
plekken. Op het traject ‘Maalberg’ ten Noorden van Radio 
Kootwijk is deze soort onlangs voor het eerst waargenomen, 
ook in het zesde monitorjaar. Het opduiken van deze twee 
soorten op reeds lopende trajecten kan goed verklaard worden. 
De gladde slang heeft een lage trefkans (zie schubben & slijm 
nummer 9) en kan derhalve jarenlang over het hoofd gezien 
worden. De zeer mobiele ringslang is in staat forse afstanden af 
te leggen tussen de verschillende aspecten van haar leefgebied 
en kan derhalve op de vreemdste plekken gezien worden om 
vervolgens weer jarenlang verstek te laten gaan.

Heimelijke & mobiele slangen 
op de trajecten
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zonder succes. De plas werd veiliggesteld. Later in het seizoen 
zwommen larven over de bakstenenondergrond, gevolgd door 
juveniele padjes die de plas uit kropen.
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