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een broeihoop (ca 100m) in het gras langs een sloot. Daarnaast
zijn in het najaar drie juvenielen aangetroﬀen op het in 2008
aangelegde ﬁetspad. Minder leuk is wel dat op hetzelfde ﬁetspad
tevens drie dode ringslangen (juvenielen) zijn aangetroﬀen.
Jonge ringslangen kunnen zich maar langzaam voortbewegen op
het asfalt. Het ﬁetspad vormt dus een gevaarlijke barrière.
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In totaal zijn 173 waarnemingen van ringslangen in Bos Nieuw
Wulven in de periode 2006-2008 bekend: 84 adulten, 29
subadulten en 60 juvenielen. Subadulten zijn hier gedeﬁnieerd
als ringslangen die de eerste winter hebben overleefd met een
lengte tot 45 cm (ca 2-3 jaar) (Van Hecke, 2003). De eerste
waarneming in 2006 betrof een adult van ongeveer 100 cm en
is gedaan op 7 mei, in 2007 was dit al op 7 april en in 2008 pas
op 15 mei (subadult). De laatste waarneming in 2007 was een
adult van ca 65 cm op 1 september en in 2008 twee juvenielen
(één op een broeihoop en één op het ﬁetspad) op 19 oktober.
Op basis van deze gegevens kan worden gesteld dat het
monitoringseizoen loopt, afhankelijk van het weer, van begin
april tot eind oktober.
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Alle waarnemingen van de auteurs in Bos Nieuw Wulven in
de periode 2006-2008.
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Waarnemingen tijdens de telronden in 2008
onderverdeeld over de maanden.
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Gemiddeld aantal ringslangen per telronde in 2008
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Ringslangen gevonden onder het plastic van grashoop 2 op
4 oktober 2008 (foto’s Frits Klip)
Topdagen
Wanneer alle data op een rijtje worden gezet is er één
dag waarop de meeste slangen zijn waargenomen. In de
onderstaande tabel is de top-10 weergegeven. Tevens is de
maximale temperatuur en de bewolking weergegeven (gegevens
KNMI De Bilt).
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Uit de bovenstaande tabel komt naar voren dat adulten zijn
waargenomen in de maanden mei t/m oktober en subadulten
van juni t/m september. Juvenielen zijn vanaf augustus
waargenomen tot en met oktober. In de maanden maart t/m
juni zijn geen juvenielen aanwezig, omdat deze dan als subadult
worden genoteerd (na de eerste winter). De eerste juvenielen in
2008 zijn aangetroﬀen op 9 augustus (juveniele huid twee dagen
eerder, 7 augustus 2008). In de onderstaande ﬁguur zijn de
waargenomen ringslangen gemiddeld over het aantal telronden.
Hieruit is af te leiden dat adulten met name zijn waargenomen
in de maanden juni en juli. Juvenielen zijn vooral waargenomen
in september. September lijkt de beste maand te zijn voor het
waarnemen van ringslangen. Gemiddeld genomen werden in
deze maand de meeste ringslangen per telronde waargenomen
(meer dan vijf).

Gemiddeld aantal waarneming per telronde.
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Resultaten monitoringsjaar 2008
In 2008 nam het enthousiasme zo toe dat er zeker wekelijks is
gemonitord. De waarnemingen zijn per maand uitgezet in de
onderstaande tabel.

Om een inschatting te kunnen maken of de populatie toe- of
afneemt in Bos Nieuw Wulven is het aantal waarnemingen langs
de monitoringsroute (totaal 141) gemiddeld per telronde. In de
onderstaande tabel zijn de resultaten hiervan weergegeven.
Jaar
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Duidelijk is dat het aantal ringslangen in Bos Nieuw Wulven
sterk lijkt toe te nemen. Het gemiddeld aantal waarnemingen
per telronde nam elk jaar toe. Werd er in 2006 nog gemiddeld
0,6 slangen per telronde gezien en in 2007 gemiddeld 1,0
slangen, is dit in 2008 opgelopen naar 2,8 ringslangen
per telronde. Waarschijnlijk speelt er hierbij nog wel een
waarnemerseﬀect. Na drie jaar monitoren zal het zoekbeeld wel
enigszins veranderd zijn.
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Resultaten periode 2006-2008
In de onderstaande ﬁguur zijn alle door de auteur waargenomen
levende ringslangen weergegeven over de periode 2006-2008.
Het betreft hier zowel waarnemingen van de monitoringsroute
als andere waarnemingen in Bos Nieuw Wulven (andere
broeihopen, ﬁetspaden etc. ). Vrijwel alle waarnemingen zijn
gedaan op of in de nabije omgeving (ca 5-10m) van de broei- en
grashopen. Zoals reeds aangegeven heeft dit vooral te maken
met het feit dat na de maand mei de begroeiing en grasruigten
zo uitbundig zijn dat het waarnemen van slangen vrijwel
onmogelijk is. Er is één waarneming gedaan op enige afstand van
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Alle waarnemingen van slangen, slangenhuiden, eieren en dode
exemplaren zijn genoteerd. Ook weersgesteldheid (temperatuur,
wind, regen, bewolking), plaats (gps), datum en tijdstip zijn
zo veel mogelijk genoteerd. Op 1 april 2006 is gestart met de
monitoring. De (vooralsnog) laatste telronde is gedaan op 12
november 2008. In totaal zijn circa 62 telronden en bezoeken
uitgevoerd. Met name in 2008 zijn veel bezoeken gebracht aan
Bos Nieuw Wulven. Dit had vooral te maken met de toename
van het aantal waarnemingen en als gevolg daarvan de toename
van het enthousiasme.

Adult

april

neerkwam op het nalopen van broei- en grashopen en enkele, al
dan niet gemaakte, kale plekken. In veel gevallen werd gebruik
gemaakt van vijverfolie (plastic). Een stuk van circa 1x1m werd op
een zonnig plekje op de broei- of grashoop geplaatst. Dit is een
ideale plek voor de ringslangen om zich op te warmen. Voor de
waarnemer is dit een ideale plek om ringslangen te monitoren.
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Vijverfolie op broeihoop 2 en grashoop 2 met ringslang
(foto’s Ariena Brinkman)
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Op dinsdag 2 september zijn op de route 12 slangen
waargenomen: drie adulten, acht juvenielen en één subadult. Het
betrof een zwaarbewolkte dag met een maximale temperatuur
van circa 19ºC. Het lijkt erop dat een zwaar bewolkte dag met
een temperatuur van circa 19ºC ideaal is om ringslangen te
monitoren.
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Juvenielen 2008

recreatiedruk (aanleg speelbos en aanleg 2e ﬁetspad).
Voor de komende tijd is het misschien interessant om een
populatieschatting te doen op basis van de broeihoopresultaten.
Daarnaast kan gedacht worden aan uitbreiding van de
mogelijkheden voor de ringslangpopulatie richting de
biezenvelden, het ijsbaantje en het geplande helofytenﬁlter langs
het Amsterdam-Rijnkanaal. Mogelijk kan Bos Nieuw Wulven een
stapsteen vormen voor de ringslang naar Schalkwijk. Vroeger
was ook dit gebied geschikt voor de ringslang, maar er zijn geen
recente waarnemingen (Smit et al., 2003). Er ligt alleen nog ‘een
kanaaltje’ in de weg.
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Juvenielen ringslangen broeihopen 1 en 2 (foto’s Frits Klip)
Lengteverdeling juvenielen
In 2008 is de lengte van 29 juvenielen ringslangen gemeten in
cm. Dit om enig inzicht te krijgen in de lengteverdeling en groei
van jonge ringslangen. Uit de literatuur blijkt dat juvenielen
in lengte variëren van 14 tot 24 cm (Van Hecke, 2003). Echter
aangegeven wordt dat het bepalen van de lengte van opgerolde
slangetjes zeer moeilijk is. Dit is ook gebleken bij deze studie.
Bovendien is enige voorzichtigheid met deze kwetsbare diertjes
zeer gewenst. In de onderstaande ﬁguur zijn de individuele
lengtes van de gemeten ringslangetjes weergegeven. Daarbij is
onderscheid gemaakt in de maanden augustus, september en
oktober.
Uit de ﬁguur blijkt dat de lengtes variëren van 16 tot 25 cm. De
langste is gemeten op 19 oktober 2008 (dus mogelijk al bijna drie
maanden oud). De gemiddelde lengte in augustus was 17,6 cm, in
september 18,5 cm en in oktober 21,1 cm. In circa twee maanden
groeit een juveniele ringslang ongeveer 3,5 cm, uiteraard
afhankelijk van het voedselaanbod en de weersgesteldheid (m.n.
temperatuur).
Waargenomen gedrag
Naast waarnemingen van aantallen en lengtes zijn ook een
aantal gedragingen waargenomen die de moeite van het
vermelden waard zijn. Hieronder worden er een aantal vermeld.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd kunnen ringslangen
met name worden waargenomen tijdens bewolkte dagen met
een omgevingstemperatuur van ongeveer 18-20ºC en niet vooral
op zonnige dagen. Ringslangen zijn koudbloedige dieren en
blijven bij bewolkt, niet te warm weer, langer op één plek liggen.
De trefkans is dan dus hoger.
Echter ook bij regenachtig weer zijn ringslangen rond de
broeihopen te vinden. Er is zelfs een adulte ringslang gevangen
in de regen. Daarnaast is waargenomen dat een ringslang zich
op het gras bevond en bij beginnende regenval een ‘etage’
lager ging liggen onder het gras. Een andere ringslang op een
broeihoop groef zich in onder de bladeren bij beginnende
regen, maar bleef wel zichtbaar. Misschien moet vaker worden
gemonitord in de regen om ringslangactiviteit te onderzoeken
(wie biedt zich aan?). De ringslangen worden met name
waargenomen onder het plastic. Dit is een ideale veilige
plek om op te warmen. Regelmatig zijn volwassen en jonge
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ringslangen gezamenlijk aangetroﬀen onder hetzelfde plastic.
Vermoedelijk overnachten slangen hier niet onder, maar dieper
in de broeihoop of op een andere locatie. Bij een late telronde
(20:00 uur) werden geen slangen waargenomen onder het
plastic. Op één locatie werden op een gegeven moment geen
slangen meer aangetroﬀen. Waarschijnlijk werden ze niet geduld
in de aanwezigheid van een (nieuw) mierennest. Na verplaatsing
van het plastic met circa één meter werden er wel weer slangen
aangetroﬀen.
In Nieuwsbrief 38 van het Meetnet Reptielen (Anonymus, 2007)
zijn een aantal afweerreacties van ringslangen beschreven.
Ook bij een aantal juvenielen slangen heb ik afweerreacties
waargenomen: dood spelen, cobragedrag, legen postanaalklieren
en met name vluchten. Het vluchtgedrag bij juvenielen kwam mij
in een enkel geval nogal zoekend over. Waarschijnlijk moeten ze
ook leren waar naartoe te vluchten.
Of een ringslang broedzorg kent verschillende meningen in
de literatuur. Van der Elsken (2008) gaat er van uit dat de
ringslang geen broedzorg kent. Van Hecke (2003) geeft een
aantal voorbeelden van broedzorg uit de literatuur. Ik vermoed
dat volwassen vrouwtjes na het leggen van de eieren zich
ophouden rond de broeihoop totdat de eieren zijn uitgekomen.
In een enkel geval (broeihoop 3, buiten de route) trof ik geen
volwassen slangen meer aan nadat de eerste juvenielen zich
aandienden, terwijl ik bij vrijwel alle bezoeken in juni en juli 2008
minimaal één grote volwassen slang zag. Ook bij broeihoop
2 leek dit het geval. Hier trof ik echter wel af en toe kleinere
adulte (vermoedelijk mannetjes) en subadulte slangen aan,
nadat de jongen waren uitgekomen. Onderzoek naar individuele
vrouwtjes zou dit vermoeden kunnen bevestigen dan wel
kunnen ontkrachten.
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Reptielenseizoen loopt op z’n einde

Deze kat
wordt
niet koud
of warm
van een
bezoekende
ringslang
(foto Tjalien
Muis)

De winter staat voor de deur dus het veldseizoen loopt op z’n
eind. Her en der gaan nog wat broeihopen omgezet worden,
hier in Amsterdam inmiddels de traditionele afsluiter van het
veldseizoen. De telformulieren druppelen binnen maar de grote
bulk moet nog komen: bij dezen een oproep aan een ieder om de
telformulieren op te sturen naar de betreﬀende regiocoördinator
(zie Contactpersonen). Diverse waarnemers gaven aan dit
jaar minder adders dan afgelopen jaren gezien te hebben,
of deze anekdotes ook de landelijke trend weerspiegelen
zal komend voorjaar blijken als het CBS haar berekeningen
uitvoert. Uit Montferland kwamen aanwijzingen dat sommige
zandhagedisvrouwtjes twee keer hebben gelegd en dat jonge
zandhagedisjes een smakelijk hapje vormen voor adulte vrouwen
van diezelfde soort. In het noordelijkste puntje van Drenthe
dook de gladde slang op, tot grote verrassing én genoegen van
de teller uiteraard! Kortom, er is
weer veel leuks te melden uit het
Meetnet. Blijf vooral dit soort
meldingen doorgeven, liefst met
een foto en in de vorm van een
verhaaltje voor Schubben & Slijm.

Zonnende
Amstelveense
ringslang (foto
Wendy Bach
Kolling)

wel en wee van de ringslang. Jaarlijks zorgen deze broeihopen
voor een optimaal voortplantingssucces waardoor populaties
kunnen groeien en na verloop van tijd zelfs uitbreiden. Dat
voorspelt dus veel goeds voor slangenpopulaties in Amsterdam
Noord, Houten, Utrecht en al die andere plaatsen waar men zich
vrijwillig inzet voor deze slang.
Ingo Janssen

De ringslang is populair!
Door heel het land zijn er speciale
ringslangwerkgroepen actief,
de ringslang is populair! De
vrijwilligers van deze groepen
houden zich voornamelijk
bezig met het maken en
controleren van broeihopen,
vaak in combinatie met een
meetnettraject. De ervaringen uit
Amstelveen, waar een geïsoleerde
populatie dankzij broeihopen
ﬂoreert, geven aan dat
broeihopen een zeer belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan het

Conclusie
Duidelijk is dat de ringslangpopulatie een sterke groei
heeft doorgemaakt in de periode 2006-2008. Het aantal
waarnemingen is sterk toegenomen. Tevens zijn er leuke
gedragswaarnemingen gedaan en is kennis opgedaan over
de lengte en groei van juvenielen. Het lijkt zeer zinvol
deze monitoring de komende tijd voort te zetten. Zeker
met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, zoals de
spoorwegverbreding, natuurontwikkeling en de toename van de
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Ringslanghabitat in Amstelveen; op de voorgrond een van de al jaren
prima functionerende broeihopen (foto Wendy Bach Kolling)

