Slangenweekend Drenthe
In het weekend van 14 en 15 mei jl. heeft RAVON vanuit
het Verspreidingsonderzoek Reptielen & Amfibieën een
slangenweekend in Drenthe georganiseerd. Het doel hierbij was
om oude verspreidingsgegevens van vooral de gladde slang te
actualiseren. In totaal hebben 13 personen deelgenomen waarvan
een deel in blokhutten op camping Diever heeft overnacht.
Zaterdag werd afgetrapt op het Doldersummerveld en het
Wapserveld. Hier is in twee groepen op zoek gegaan naar de
gladde slang. Hoewel het weer niet helemaal meezat, bleken
enkele slangen toch actief. Helaas was geen van deze een
gladde slang. De adder en ringslang waren op beide terreinen
aanwezig en daarnaast werd een groot aantal slangenhemden
(vervellinghuiden) gevonden. Verder werden levendbarende
hagedissen, één hazelworm, één heikikker en poelkikkers
aangetroﬀen. Toen iedereen rond 16.00 uur redelijk moe was en
één van ons een natte broek had gehaald, zijn we naar camping
Diever gegaan om van daaruit een pannenkoekje in het dorp te
gaan eten. ’s Avonds trakteerde Ingo Janssen de deelnemers en
enkele campinggasten nog op een boeiende ringslangenlezing.
Diegene die op de camping bleven, hebben zich nog weten te
vermaken met een hapje, drankje en de dobbelstenen van Wim.
Zondag begon bijtijds en enkelen sliepen nog stevig toen zij
werden gewekt. Gelukkig kregen de gebakken eieren van Cees
ze weer aan de praat waarna naar Boswachterij Grollo werd
vertrokken. Ook hier waren verouderde verspreidingsgegevens
van de gladde slang bekend. Het weer was zonnig met zo nu
en dan een bui. Met acht man sterk kon echter ook hier geen
gladde slang worden waargenomen. Wel werden levendbarende
hagedissen en een groter aantal adders gevonden. Daarnaast
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Cees Vermeer... met MIJN (!) poncho (Foto: Richard Struijk)
bleken de wateren behoorlijke aantallen poel- en bastaardkikkers
te herbergen.
Ondanks dat de gladde slang in afwezigheid schitterde, was het
weekend erg gezellig en hebben de deelnemers veel nieuwe
contacten opgedaan.
Richard Struijk
Doldersummerveld (Foto: Jelger Herder)
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