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Vipera berus. Foto / Photo Jarno van Bussel.
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A CHANCE ENCOUNTER

EEN TOEVALLIGE ONTMOETING
MET EEN ADDER (VIPERA BERUS) IN NOORD-EUROPA
A CHANCE ENCOUNTER WITH AN ADDER
(VIPERA BERUS) IN NORTHERN EUROPE
Jarno van Bussel

Jarno van Bussel

Scandinavië en adders, misschien niet de meest
voor de hand liggende combinatie. Omdat
Scandinavië vaak als koud bestempeld wordt,
denk je überhaupt niet snel aan reptielen. Toch
komen er in het zuiden van Noorwegen, Zweden
en Finland wel degelijk reptielen voor. Alleen,
doordat ze zich kunnen verspreiden en verstoppen in uitgestrekte gebieden, vooral bossen, zijn
ze erg moeilijk te vinden.

Scandinavia and vipers, not really a common
combination. Because Scandinavia is considered quite cold, you probably won’t even think
of reptiles occurring there in the first place.
Yet still, reptiles are to be found in the south
of Norway, Sweden and Finland. Because they
can hide in vast areas, however, they are hard
to find.
In the summer of 2012, as an Eco & Wildlife student, I got the opportunity to get a three month
internship at a moose park in the Swedish
Värmland. An awesome opportunity for an 18
year old student and enthusiastic photographer. In the big moose residence, branches,
which used to be food for the moose, piled up
over time. In the spring of 2012, one of these
piles became the home of a viper. Every morning at 9:30 AM, if the weather was good, the
snake would find his spot on top of the pile.
Around 2:00 PM, the snake would disappear
into the branches again. This was just in time
to show himself to the first three groups of
visitors of the park during their guided tour.
Multiple times I was able to take pictures of
the gorgeous snake. But during these three
months, the viper was nicely coiled up only
once. As you may suspect, I could not let that
opportunity pass. Whilst carrying my camera, I
crawled over many branches after which I took
this photo. Satisfied with the result, I started
guiding visitors on that beautiful day. Around
2:00 PM, the viper disappeared into the pile of
branches again.

In de zomer van 2012 had ik als student Eco &
Wildlife de mogelijkheid om drie maanden stage
te lopen in een elandenpark in het Zweedse
Värmland. Een geweldige kans voor een student,
voor een jongen van 18 jaar en ambitieus natuurfotograaf. In het zes hectare grote verblijf van
de elanden waren in de loop van de tijd verschillende hopen van takken ontstaan, overblijfselen
van het voedsel van elanden, dat bestaat uit vers
boomblad en twijgjes. Eén van deze hopen was
in het voorjaar van 2012 het thuis geworden van
een adder. Elke morgen om 9:30 uur stipt kwam
de slang boven op de hoop liggen, mits het lekker warm was natuurlijk. En omstreeks 14:00 uur
verdween ze weer tussen de takken, net lang genoeg om de eerste van de drie groepen bezoekers tijdens de rondleiding, behalve elanden, ook
deze adder te kunnen laten zien. Verschillende
keren kon ik de tijd nemen om deze prachtige
slang te fotograferen. Maar slechts één ochtend
tijdens deze drie maanden lag ze heel mooi
opgerold. Dit kon ik natuurlijk niet voorbij laten
gaan. Met mijn camera klom ik langzaam dichterbij over de vele takken, waarna ik deze foto gemaakt heb. Tevreden gaf ik hierna de eerste rondleiding van deze prachtige dag. En rond 14:00
uur verdween de slang weer tussen de takken.
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Translation into English:
Niels van Dalen.
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