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Reddingsactie 
ringslang
Dinsdag 7 april tussen 13:55 en 16:01

Bijna 10 jaar heb ik een vijver in mijn achtertuin, speciaal 
ingericht voor amfibieën en reptielen. Met enige regelmaat 
zitten er ringslangen in en rondom de vijver.

Op 7 april 2020 trof ik een ringslang (R1) aan in de vijver met 
een bruine kikker in zijn bek. De kikker werd vervolgens naar de 
kant gesleept en de ringslang verstopte zich daar deels tussen de 
Japanse zegge. Daar werd de kikker verder naar binnen gewerkt. 

Na ongeveer 40 minuten zag ik ineens dat een andere ringslang 
(R2) een poot van de nog uit de bek stekende kikker beet pakte 
en niet los wilde laten. Langzaam werd de kikker door de eerste 
ringslang geheel naar binnen gewerkt met de kop van de tweede 
ringslang! Wat nu?? De tweede ringslang geheel naar binnen 
laten werken? Zou dat overigens lukken? 

Na even geaarzeld te hebben besloot ik de tweede ringslang 
vast te pakken. Dat resulteerde erin dat deze zich uit de bek 
van de eerste ringslang kon worstelen. Ook een deel van 
de kikker kwam uit de bek van de eerste ringslang terug. Ik 
liet de ringslang vervolgens los en deze vluchtte de vijver in. 
Gelukkig springlevend en voor ik zover kon beoordelen zonder 
noemenswaardige beschadigingen aan de kop! 

De eerste ringslang werkte de kikker vervolgens weer geheel 
naar binnen en verdween. Eind goed al goed of had ik de natuur 
zijn gang moeten laten gaan?

Christ-Jan Nederlof

Ringslang 
1 heeft 

een bruine 
kikker te 
pakken.

Langzaam 
wordt kikker 
naar binnen 

gewerkt.

Ringslang 1 
‘verschalkt’ ringslang 

2 die de kikker wil 
afpakken maar 

na mijn ingrijpen 
loslaat. 

Ringslang 1 peuzelt 
kikker opnieuw 

naar binnen. 
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