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INLEIDING

Dit artikel geeft in het kort de resultaten weer
van een ekologisch onderzoek naar de adder, Vipera
berus bez,us. Het onderzoek heeft zich in de maan-
den maart tot en met oktober 1984 en i n de maan-
den maart tot en met jun'i 1985 afgespeeld. Onder-
zocht is een populatie adders nabij Ermelo/Putten.
fteel van het onderzoek was het verkrijgen van in-
zicht in de faktoren die de zonplaats van de adder
kenmerken.
Het zoeken naar adders werd gedaan door bepaalde
percelen zo systematisch mogelijk te doorzoeken.
Werd een adder waargenomen dan werd er een be-
schrijving gemaakt van de direkte omgeving van de
adder. Hierb'ij werd er zowel gekeken naar de vege-
tatie als naar faktoren, zoals het wel of n'iet aan-
wezig z'ijn van takkenbossen en naar de accidenta-
tie van het terrein. Parameters zoals temperatuur,
vochtigheid en tijd werden te allen tijde geno-
teerd. Nadat dit gedaan was werd de adder gevangen.
Bjj het vangen werd de adder eerst zodanig ver-
stoord, dat deze van de vanger vandaan vluchtte.
Hierna kon de adder bij de staart gepakt worden.
Belangrijk is dat de kop altijd op de grond gehou-
den moet worden. Dit voorkomt dat de adder zich op-
richt om de vanger een beet toe te brengen. Voor
de kop werd nu een doorzicht'ige plastic buis ge-
1egd. In alle gevallen kroop de slang de buis in.
Eendende deel van de slang werd buiten de buis ge-
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'laten. Dit is dan uiteraard het achterste deel van
het l'iif. De adder kan nu goed bekeken en gemerkt
worden.
Het merken gebeurde door een aantal ventrale sch'il-
den gedeeltelijk weg te knippen. Doordat de ge-
merkte schilden zijn te tellen vanaf de cloaca is
het mogeljjk de s'langen een eigen kode te geven.
Zje ook figuur 1.
De buis was voorzien van een centimeter aanduidjng,
waardoor een schatting van de lengte van de adder
gemaakt kon worden. Deze buizenmethode wordt door
ons ook bij de eigen slangen toegepast. Zeker wan-
neer er injekties gegeven moeten worden. De s'lang
is in de buis zeer goed hande'lbaar. Tevens voelen
de slangen zich 'in zo'n buis beter beschermd wat
de kans op eventuele stress verminderd.

STAART CLOACA

Flg. 1. Slang met kode 5,6 L.

RESULTATIN

Het is door ruimtegebrek onmogel'ijk om alle resul-
taten overzichtelijk in tabellen en grafieken weer
te qel'en. Daarom worden i n d'it arti kel al I een de
meest in het oog springende resultaten besproken.
Er zijn 22 gemerkte exemplaren bestudeerd, waaraan
in totaal 172 waarnem'ingen zijn verricht.
In tabel 1 staat per seizoen weergegeven met wat
voor soort ondergrond de adder in kontakt stond
wanneer deze zonnend werd aangetroffen. Daar het
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aantal waarnemingen per seizoen
'is er voor gekozen de resultaten
weer te geven.

L'ichaamskontakt lente zomer
met%%

sterk verschi I t
'in percentages

herfst
/o

Kale bosgrond

Bochtige smele

Stru'i khei de

Totaal 100 100

5

50

45

i00

50

20

30

13

87

0

In tabel 2 staat weergegeven wat voor beschutting
de adders van bovenaf hadden. Er is nooit een ad-
der zonder beschutting van bovenaf zonnend waarge-
nomen. De soort beschutting van bovenaf is ge-
splitst 'in twee katagoriën, te weten niet-bladver-
l'iezend en bladverliezend. 0nder niet-bladverlie-
zend val'len grove den, fijnspar en takken. 0nder
bladverliezend vallen berk, amerikaanse eik en de
I ari x.

Soort I ente zomer herfst totaal
beschuttinq%%%%
N'iet bladverl .

Bl adverl i ezend

Totaal

88

I2

100

53

47

100

28

72

100

61

39

100

De adders zj jn 'in de lente op vrijwel elke bezoek-
dag aangetroffen. De temperatuur, die in de scha-
duw gemeten werd, varieerde h'ierbij van 9 tot 20oC.
Zomers echter werden de adders alleen waargenomen
bij temperaturen die tussen de 15 en 21oC 1agen.
Daarb'ij werden de meeste adders waargenomen bij
een temperatuur van 18 tot 20"C. Bij temperaturen
van 15 tot 18oC gebeurde het ook nog we1 eens, dat
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er geen zonnende adders waargenomen werden. In de
herfst werden er op zonnige bezoekdagen altijd we1
zonnende adders waargenomen.

DI SKUSS I E

Uit tabel 1 blijkt dat de adders door het jaar
heen gebruik maken van verschillende ondergronden.
Kale bosgrond blijkt in de zomer significant meer
gebruikt te worden dan in de lente en in de herfst.
Bochtige smele wordt in de zomer juist insignifi-
cant minder gebruikt dan in de lente en in de
herfst. Van de struikheide wordt in de lente en 'in
de zomer vrijwel evenveel gebruik gemaakt en in de
herfst helemaal n'iet meer. 0m deze verschuiv'ing te
kunnen verklaren werd er gekeken naar het verschil
van hoek van inval van de zonnestralen tussen voor-
jaar, zomer en herfst en de reaktie van de adders
daarop. In het voor- en najaar staat de zon onder
een kle'inere hoek aan de hemel dan 'in de zomer. Te-
vens is daardoor de omgevingstemperatuur lager.
Juist door deze 'lagere omgev'ingstemperatuur moet
de adder het beschikbare zonlicht zo effektief mo-
gel'ijk benutten. Dit gaat het best wanneer zijn
lichaam onder een hoek van 90 graden het zonl'icht
opvangt. Vanwege de lage zonnestand doet hij dit
door tegen hellinkjes aan te gaan figgen. Deze
hellinkjes worden gekreeërd door bochtige smele en
heidepollen. Wanneer zo'n adder echber op een pol
bochtige smele ligt is hij voor zijn predatoren
meer z'ichtbaar dan wanneer hij tussen de pollen inligt. In de zomer wanneer de zon hoger staat en bo-
vendi en de omgevi ngstemperatuur hogeri s , l i ggen
de slangen niet meer op de hellinkjes, maar meer
beschut tussen de po1len op de ka1e bosgrond. Het
gebruik van de heidepo'l in de lente en de zomer en
het niet meer gebruiken ervan in de herfst kan
door een veranderende zonnestand verklaard worden.
De pol wordt het gehele jaar als schuilplaats ge-
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bruikt. Wanneer de adders uit hun schujlplaats ko-
men, kunnen ze op dezelfde po1 zonnen.
[^lat betreft de beschutting van bovenaf is het op-
merkel'iik dat er geen zonnende adders waargenomen
zijn zonder beschutting van bovenaf. In tabel 2 'is
deze beschutting van bovenaf gesplitst in bladver-
liezend en in niet-bladverljezend. Door het iaar
heen bl i jkt er een s'ign'ificante verschu'iving waar
te nemen van niet-bladverliezend naar bladverlie-
zend. Adders zonnen 'in het vooriaar dus bliikbaar
meer onder niet-bladverliezende dan onder bladver-
liezende beschuttingen. Dit is goed te verklaren
aangezi en ni et-bl adverl 'i ezende beschutti ngen i n
het vooriaar meer beschutting bieden dan bladver-
liezende (die zijn dan immers nog kaal). Waarom in
de zomer de voorkeur voornamel'iik uit gaat naar
bladverliezende (voornameliik berk) is minder dui-
delijk. Een verklaring zou kunnen zijn dat de ber-
ken juist op de open, zonnige plekken in het bos
staan. Tevens laten z'ij relatief veel licht door.
Deze beide punten gaan voornameliik 'in de na-zomer
een rol spe'len, daar dan door de veranderende zon-
nestand veel zonnige plaatsen in het bos verdwii-
nen. Alleen op de meer open zonn'ige plaatsen (daar
waar berken staan) blijven de adders voldoende mo-
gel i j kheden v'i nden om te kunnen zonnen.
In de lente z'ijn de adders op elke zonnige bezoek-
dag aangetroffen. Ook op niet zonnige dagen z'iin
de adders in het voorjaar veelal aktief, zelfs wan-
neer het regent. Tijdens regenachtige dagen moet
de temperatuur dan wel boven de 15oC liggen. 0p
23 mei 1984 zijn zelfs bii een temperatuur van
130C in de stromende regen parende adders aange-
troffen. In de zomer liggen de temperatuurwaarden
waarbjj adders zonnend kunnen worden aangetroffen
veel enger. De meeste zonnende adders zijn b'ii een
temperatuur van 15-210C aangetroffen. Daarbii moet
opgemerkt worden dat bij temperaturen lager dan
180C en hoger dan 200C er ook nog wel eens géén
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zonnende adders waargenomen zijn. Alleen tussen
het temperatuursinterval 18-200C is de kans om

zonnende adders aan te treffen vrij groot. Dit
zijn dan meestal zwangere vrouwtjes, exemplaren
die net gegeten hebben of exemplaren die in de ver-
velling liggen. In de herfst kwam in 1984 de tem-
peratuur op de bezoekdagen niet meer boven de 200C.
De adders werden op elke zonnige dag zonnend aan-
getroffen.

Het gedrag, dat de adder vertoont tiidens het zon-
nen, wordt door ons verdeeld in twee versch'illende
onderdel en.
Het eerste onderdeel bevat dat gedrag, dat tot
doel heeft om op die plaats te komen waarop onder
de meest gunstige omstandigheden gezond kan wor-
den (onder optimale omstandigheden behoren ook fa-
cetten zoals beschutting en dergelijke).
Het tweede onderdeel is de manier, waarop de slang
zijn of haar houding tiidens het zonnen verandert.
Deze twee onderdelen worden bedoeld wanneer er ge-
sproken wordt over zongedrag. Het zongedrag is af-
hankel'ijk van veel faktoren. Tiidens het onderzoek
z'ijn de adders in verschillende houd'ingen waarge-
nomen. 0nder bepaalde omstandigheden hadden z'ii
hun lichaam u'itgestrekt. Vaak was hjerb'ii hun li-
chaam in enige mate afgeplat. Dit afplatten heeft
tot doel om een groter deel van het lichaam bloot
te stellen aan het zonljcht. Hierdoor verloopt het
opwarmen in een sneller tempo. Deze manier van zon-
nen werd het meest in het vroege voor- en late na-
jaar waargenomen. 0nder andere omstandigheden wer-
den de slangen opgerold waargenomen. Dit betrof
dan vaak momenten waanop een hogere temperatuur ge-
meten werd, of wanneer er gedurende langere tijd
zon te zien was. Het js een aantal malen voorge-
vallen dat op een zonnige dag een adder 's och-
tends u'itgestrekt en afgeplat werd waargenomen
terwijl dezelfde adder en'ige uren later opgerold
werd gezien. Blijkbaar is er dan 'in de tussenlig-
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gende tijd een punt bereikt, waar er vanwege de
warmteregulatie een andere houd'ing verlangd wordt.
Een ander opvallend verschjinsel is dat er ver-
schu'i vi ngen optreden van de verschi I I ende p1 aatsen
waar de adder zont binnen het zongebied. Dit
bl i jkt n'iet al leen afhankel iik te zi jn van het
tijdstip van de dag maar ook van het seizoen. 0p
een bepaalde plek is duidelijk te zien, hoe de ad-
ders de zonnestand dagelijks volgen. Dit is jn de
lente het best te zien. De adders maken dan ge-
hrru'i k van dri e po1 1en. Deze po1 I en beschi kken over
een geschikte helling om als adder tegen aan te
gaan f i ggen. Deze hel l j ngen l i ggen ten opzi chte
van elkaar onder verschillende hoeken (zie figuur
?). Pol 1 ligt 's morgens het meest loodrecht in
de zon. De overige pollen liggen dan minder gun-
stig tot slecht jn de zon. Pol 1 wordt dan ook
's morgens door de adders gebru"ikt. 's Middags is
de zonnestand dermate veranderd dat nu po1 2 het
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Fig. 2. Zonplaatsen gedurende een dag.
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meest loodrecht in de zon 1igt. Waargenomen werd,
dat dan juist deze po1 door de adders gebruikt
werd om tegen aan te liggen.
0m de invloed van het sejzoen duidelijk te maken
wordt het zongedrag van de adder met de kode
19,20 R op een bepaalde plek nader bekeken. Deze
adder werd zomers veelal onder de laaghangende
takken van een fijnspar waargenomen. Deze takken
hingen op een hoogte van 20-30 cm. H'ii lag dan
vrijwel geheel aan het oog onttrokken. T'ijdens de
nazomer (vanaf september) kwamen de zonnestralen
niet meer onder de takken van de fijnspar. De ad-
der werd nu op een andere plek aangetroffen. De
zonplek waar hij nu werd gezien bood ogenschijn-
liik minder bescherming. Deze plek 1ag ongeveer
een meter van de dichtsbijzijnde schuilplaats af
en de beschutting van bovenaf werd gevormd door
berketakken, die op een hoogte van 100 cm hingen.
De adder moest blijkbaar voor het handhaven van
ziin lichaamstemperatuur gebruikmaken van plaatsen
die minder bescherming boden.
De hiervoor genoemde resultaten zijn zoals al aan-
gegeven 'in een gebied tussen Ermelo en Putten.
Het is zeker niet zo, dat deze resultaten zonder
meer toepasbaar zijn in andere gebieden. Daar waar
andere omstandigheden heersen, zal de adder zich
op een andere manier hebben aangepast.
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F . 1. Vípera be:r,us bev'us, trmelo. Begin van de

á&lêÏdans / Start combat dance of two males. Foto:
J. van der Rijst.

Ftg. ?. Vípera berus bez'us, Hoge Veluwe. Foto:
J. van der Rijst.


