GLADDE SLANG EN ADDER
SMOOTH SNAKE AND VIPER
Jarno van Bussel

Jarno van Bussel

Om te beginnen zal ik me even voorstellen,
mijn naam is Jarno van Bussel, 16 jaar oud
en mijn grootste hobby is fotograferen. Ik
fotografeer vooral de natuur, in de natuur.
Vogels zijn mijn favoriet. Naast vogels zit
ik regelmatig achter reptielen en amfibieën
aan.

First of all I’d like to introduce myself. My
name is Jarno van Bussel, I’m sixteen years
of age and my hobby is photography. I primarily photograph nature, in nature. Birds
are my favourite. Besides birds, I am often
fall back on reptiles and amphibians.

Ik woon in de buurt van nationaal park ‘de
Groote Peel’. In dit prachtige gebied komt
de Gladde slang (Coronella austriaca) voor.
Natuurlijk heb ik de slang regelmatig gezien, maar om er een goede foto van te
maken, moet je meer doen dan alleen weten waar ze zit. Voordat ik de Gladde slang
kon fotograferen, heb ik op internet informatie opgezocht en aan andere fotografen
en natuurkenners gevraagd hoe ik dit het
beste kon aanpakken. Toen ik dacht genoeg informatie te hebben, hoopte ik op
goed weer in een weekend en ging ik op
pad. Vroeg uit de veren en met de fiets naar
de Groote Peel. Daar aangekomen, was het
nog donker, maar dat is juist leuk, want er
is dan niemand te zien. Je merkt dat je helemaal alleen bent met alle vogels, insecten
en andere diertjes.
Voordat ik op zoek ga naar slangen, éérst
even kijken of de Bosuil (Strix aluco) er zit.
Ja hoor, prachtig om deze uil te zien zitten
tussen alle takken. Maar het is nog donker,
dus deze keer geen foto’s. Verder lopend,
zie ik in een weiland een ree staan, die al
een beetje verlicht wordt door de opkomende zon. Deze kans kan ik niet laten liggen. Na de ree op de foto gezet te hebben
zonder dat ze mij in de gaten had, loop ik

I live near the National Park ‘de Groote Peel’.
In this beautiful area, the smooth snake
(Coronella austriaca) occurs. Of course I
have frequently seen the snake, but to make
a good picture of it, one needs to do more
than simply know where it is. Before I could
photograph the smooth snake, I looked
up information on the Internet and asked
other photographers and naturalists how I
could best address this. When I decided I
had enough information, I hoped for good
weather on a weekend and then I went out.
I got up early and went to the Groote Peel
by bike. Once there, it was still dark, but
that’s fun, because there is nobody in sight.
You find yourself all alone with all the birds,
insects and other animals.
Before I start looking for snakes, first I check
for the tawny owl (Strix aluco). Yes! Great to
see this owl sitting amongst the branches.
But it’s still dark, so no pictures this time.
Walking on, I see a roe-deer standing in a
meadow, somewhat illuminated by the rising sun, an opportunity not to miss. After
photographing the roe without her noticing
me, I walk on to the place of the smooth
snake. It is quarter past six in the morning.
The snake resides in a fallen tree trunk. But
there is still nothing to see, which means:
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verder naar de plaats van de Gladde slang.
Het is kwart over zes in de ochtend.
De slang zit hier in een omgevallen boomstam. Maar er is nog niets te zien. Dat
wordt wachten. Om de tijd te vullen, zoek ik
rondom de stam andere interessante zaken
om te fotograferen. Er zitten verscheidene
Rode Soldaatjes (Rhagonysha fulva). Deze
zijn mooi om te fotograferen in het opkomende zonlicht op de heide.
Rond half negen komt er eindelijk wat activiteit bij de slangen. De eerste komt naar
buiten om zich in de zon op te warmen.
Prachtige fotokans. Maar ik moet wel uitkijken dat ik haar niet opjaag, dat zou jammer
zijn. Na enkele minuten komt er een tweede
slang bij. Die zorgt ervoor dat de andere ergens anders in de zon gaat liggen, ergens
waar ik niet bij kan komen vanwege de
drassige bodem. Dus dan maar slang nummer twee, die iets kleiner van formaat is. Ik
denk haar goed op de foto te hebben, dus
laat ik haar verder met rust. Verder lopend,
slaag ik erin om verschillende vogels op de
foto te zetten. Weer een mooie ochtend in
dit prachtige natuurgebied!
Maar de Gladde slang is niet de enige slang
die ik gespot heb en op de foto heb kunnen
zetten. Ook de Adder (Vipera berus) heeft
voor me geposeerd. Deze heb ik in nationaal park ‘de Meinweg’ op de foto gezet.
Eerder ben ik daar met een collegafotograaf
een keer geweest, maar helaas hebben we
toen geen adder gezien. Enkele dagen later
ben ik nog eens teruggegaan en opnieuw
ving ik bot. Meer geluk had ik een jaar later, in april, toen ik met een paar leden van
het plaatselijke IVN ben teruggegaan naar
de Meinweg. Een exemplaar van ongeveer
dertig centimeter lag op te warmen in de

waiting. To pass the time, I look around the
trunk for other interesting things to photograph. There are several red soldier beetles
(Rhagonysha fulva). These are nice to photograph in the rising sun shining over the moor.
Around half past eight finally there is some
activity in the snakes. The first comes out to
heat up in the sun. A beautiful photo opportunity! But I must be careful not to chase her
away, that would be a shame. After several
minutes, a second snake appears. This one
causes the other one to crawl somewhere
else in the sun, to a place I cannot reach
because of the swampy soil. So I focus on
serpent number two, slightly smaller in size.
I believe I have made a good picture, so I
leave her in peace. Walking on, I manage to
take pictures of various birds. Another beautiful morning in this beautiful nature area!
But the smooth snake is not the only snake
I spotted and could take pictures of. The
adder (Vipera berus) has also posed for
me. This one I have photographed in the
National Park ‘Meinweg’. I have been there
with a fellow photographer once before,
but unfortunately we did not see any vipers
then. A few days later I went back again,
and again I caught nothing. One year later
I had more luck, when I went back to the
‘Meinweg’ in April, with a few members of
the local IVN. A specimen of about a foot
long was warming up in the sun. It was the
first Viper I ever saw. Some pictures from
a distance and then closer, one step at a
time. Slowly but surely I managed to take a
nice picture of the serpent. There was not
much movement in the animal, so the setting changed little. Slowly I crept back, so
that I had not bothered the snake. We left
this one alone and we further investigated
whether we could find more. Apart from a
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zon. Het was de eerste adder die ik ooit zag.
Even wat foto’s van afstand, en dan steeds
een stapje dichterbij. Langzaam maar zeker lukte het me de slang mooi op de foto
te zetten. Er zat niet veel beweging in het
dier, dus de setting veranderde weinig.
Weer langzaam achteruit gekropen, zodat
de slang geen last had van me. We lieten
dit exemplaar met rust en zochten verder of
we er nog meer konden vinden. Naast een
zandhagedis (Lacerta agilis) en verschillende boompiepers (Anthus trivialis) heb ik niks
meer kunnen fotograferen, helaas dus ook
geen adder meer. Maar het was een leuke
dag, met voor mij mijn eerste adder!

Sand lizard (Lacerta agilis) and various Tree
pipits (Anthus trivialis), I had nothing more
to photograph, so unfortunately no more
Vipers either. But it was a fun day for me
with my first Viper!
Please feel free to check my Blog: www.jarnovanbussel.blogspot.com.
Translation from the Dutch: ir. Erwin Al
English corrections: Mark Wootten

Neem ook eens een kijkje op mijn blog:
www.jarnovanbussel.blogspot.com

Gladde slang - Smooth Snake. Foto Jarno van Bussel.
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Vipera berus. Foto Jarno van Bussel.

Gladde slang - Smooth Snake. Foto Jarno van Bussel.
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