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Schubben & slijm is eigenlijk bedoeld voor vrijwilligers die 
meedoen met monitoring of verspreidingsonderzoek. We sturen 
het blad echter ook naar enkele buitenlandse collega’s die we op 
de hoogte willen houden van het RAVON wel en wee. Onlangs 
ontvingen we een goed geïllustreerde reactie op het stukje over 
de ringloze ringslang in de vorige editie van schubben & slijm. De 
reactie is afkomstig van Wolfgang Völkl, een Beierse herpetoloog 
en auteur van onder andere de Duitstalige monografieën over 
adder en hazelworm.

Schwarze Ringelnatter
In der letzten Ausgabe von “schubben & slijm (nr. 5)” war auch 
das Foto einer schwarzen Ringelnatter (ringloze ringslang). Solche 
Exemplare habe ich bei mir in Nordbayern (d.h. nördlich der 
Donau) noch nie beobachtet. Allerdings sind sie am Alpenrand 
und in den Alpen relativ häufig. Am Walchensee (nahe Garmisch-
Partenkirchen) ist etwa ein Drittel der Ringelnatter komplett 
schwarz (d.h. teilweise sogar mit schwarzem Bauch!). Die 
Verwechslungsgefahr mit ebenfalls ganz schwarzen Kreuzottern ist 
dort relativ hoch. Ich habe Dir drei Fotos zur Information beigelegt. 
Ein Tier (Achfilz) hat noch kleine orangene Punkte am Hinterkopf, 
das zweite Tier (Kendlmühlfilz) war am Hinterkopf komplett 
schwarz. Beste Wünsche,
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dus maar wel enkele foto’s. Die staan op de slangenpagina’s van 
mijn website: www.walpot.nl. Het was een mooi begin van het 
seizoen. Ik ben er een paar dagen “high” van geweest.  
De afsluiting van het seizoen (eind  september) was trouwens 
ook leuk. Bij een greppel zag ik een grote en dikke ringslang 
liggen. Deze schrok kennelijk erg, want hij maakte vaart en 
met een grote zwiep slingerde hij zichzelf over de greppel en 
verdween. Ik noem het maar de ringslangsprong.

Volgend jaar opnieuw erop uit. Dan hoop ik weer eens een 
gladde slang tegen te komen. Volgens de boswachters zijn deze 
reptielen vele jaren geleden voor het laatst in de Staatsbossen 
van het Drents Friese Wold gesignaleerd. Dus een uitdaging bij 
het zoeken naar dit bijzondere dier!
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Zwarte ringslang 
Achfilz (foto 1) 
en Kendlmühlfilz 
(foto 2 en 3)
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