
Afb. 1. Gladde slang met een hazelworm als prooi. 
Foto: G. Smid. 

EEN GLADDE SLANG (CORONELLA AUSTRIACA) MET 
HAZELWORM ALS PROOI. 

Door: J.C. Meerman, Tjalk 14-12, 8232 LK 
Lelystad, en 
G. Smid, Klaroenstraat 105, 2287 CC 
Rijswijk. 

Op vakantie in Joegoslavië in juli 1981, bemerkte 
één van ons vanuit de auto een slang "opgekruld 
liggend" op de asfaltweg. De eerste indruk was dat 
het hier weer eens een verkeersslachtoffer betrof, 
maar een nadere beschouwing leerde anders. Het 
bleek namelijk een zeer levende gladde slang (Co-
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ronella austriaca) te zijn, die bezig was een nog 
behoorlijk tegenspartelende hazelworm (Anguis fra
gilis) te verorberen. 
De slang trok zich van de plotselinge belangstel
ling om zich heen weinig aan. Zelfs nadat wij het 
dier met zijn prooi voorzichtig in de berm hadden 
geschoven om te voorkomen dat het alsnog verkeers
slachtoffer werd, ging het gewoon door met het 
verslinden van de hazelworm. We konden dan ook ge
makkelijk foto's van dit gebeuren nemen, waarvan 
er één hierbij is afgedrukt. 
Enige verdere gegevens: Het was ongeveer 12 uur en 
erg warm (ca. ·35oc, om over de temperatuur van het 
asfalt maar niet te spreken!). De weg liep door 
een glooiend, stenig terrein, begroeid met beuken 
en laag eikenhakhout. 

A SMOOTH SNAKE (CORONELLA AUSTRIACA) WITH ITS ----
PREY: ~ SLOW WORM (ANGUIS FRAGILISJ. 

On our holidays in Yugoslavia in July 1981, one of 
us sawa snake lying somewhat curled up on the 
asphalt. raad. At first we thought it had been run 
over, but it was, in fact, a live Smooth snake 
(Coronella austriaca) eating a Slow worm (Anguia 
fragilis), which offered quite a lot of resistanca 
The snake seemed unaware of our presence. Even 
when we pushed it off the road to prevent it from 
being run over, it carried on eating. It was, 
therefore, quite easy to take pictures, and one is 
shown here. 
Further data: the time was 12:00 noon, the air 
temperature was approx. 35°C (not to mention the 
temperature on the surface of the raad!). The raad 
crossed undulating stony country, with beech and 
oak coppice. 
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