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Van Paul Snoeren ontvingen we een foto van een jonge adder 
met enkele kiezelsteentjes in zijn bek. Hij fotografeerde dit 
diertje half juni op het Dwingelderveld. Hij vroeg zich af wat er 
aan de hand kan zijn. 

Wij vermoeden dat bij deze adder bij het opeten van een prooi, 
per ongeluk wat kiezeltjes in de bek zijn beland. Misschien zijn er 
aan de prooi wat kiezeltjes blijven plakken of was hij gewoon wat 
onhandig. Welke prooi valt helaas niet te zeggen. Jonge adders 
eten normaal gesproken jonge amfibieën, jonge hagedissen, 
nestmuizen of sprinkhaantjes. 

Aan de noordoostrand van de Noordoostpolder is de 
ringslang een algemeen voorkomende soort. Op 20 juni 
dit jaar word ik op een erf gevraagd waar een grote vijver, 
omringd met spoorbielzen, aanwezig is. Er is hier iets 
bijzonders aan de hand. 

Een gedeelte van een ringslang lijkt vast te zitten tussen twee 
gaten in een biels. Hoe kan dat? Is de slang eieren aan het 
leggen? Het is wel de tijd van het jaar. Er zit geen beweging in 
de slang maar ze leeft nog wel. Het zonnetje brandt de hele dag 
en dan moet dit een ongemakkelijke houding zijn met een deel 
van het slangenlijf op de biels in de volle zon. We besluiten om 
een natte lap op het uitstekende deel te leggen, dat is het minste 
wat we kunnen doen. De volgende dag ligt de ringslang nog op 
precies dezelfde plek. Als ze aan het eitjes leggen is dan zou ze 
toch dunner moeten worden en zichzelf uit deze benarde positie 
kunnen bevrijden? 

Na drie dagen kom ik weer op het erf. Boven de biels steekt nu 
wel een klein stukje wervel uit van wat het puntje van haar staart 
had kunnen zijn geweest. Bij het aanraken spant ze zich aan en 
het achterste gedeelte van haar lijf floept ineens het gat uit. Er 
blijkt letterlijk een behoorlijke knoop in de overgebleven deel 
van de staart te zitten. Het staartdeel ziet er verkreukeld uit en 
er zit weinig leven in. Het is een strakke knoop die er niet vanzelf 
uit gaat. Direct pak ik dit deel op en maak het los. Roets, met 
enorme snelheid trekt de slang aan en ze glijdt snel verder in de 

holte onder de biels. Achteraf had ik dus eerst een foto moeten 
maken van deze knoop en dan pas eerste hulp moeten geven, 
maar dat werkt zo niet in de praktijk. 

Mogelijk heeft de ringslang in een hol gedeelte van de biels 
weinig ruimte gehad en geprobeerd al kronkelend door het 
ene gat naar boven en door het ander gat weer naar beneden 
te glijden. Blijkbaar niet rekening mee houdend dat haar 
achterkant, de staart, kronkelend een knoop trok terwijl de rest 
van haar lijf deze vast aantrekt. 

We hebben deze ringslang later nog meerdere keren gezien. Ze 
zag er gehavend uit en een groot stuk staart ontbrak. Zal ze dit 
beknelde avontuur overleven?
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Slechts een deel van de ringslang was 
zichtbaar (foto 1) en na het incident 
ziet ze er gehavend uit (foto 2). Een 
deel van de staart is geamputeerd. 
(Foto’s: Gré ter Woord)


