Salamanders hebben een
zeer mindfull leven
Lang geleden ving ik een kleine watersalamandervrouw dat een
erwtenmosseltje aan haar teen had hangen. Ik nam haar mee
naar huis en zette haar in mijn aquarium (om louter educatieve
redenen). De volgende dag was de erwtenmossel er af en de
teen ook. Ik verdrietig, maar wat was ik blij toen twee weken
later die teen aangegroeid bleek te zijn en het wijfje gezond en
wel volop eitjes legde!
Dit voorjaar zag ik al twee keer in mijn vijver een kleine
watersalamander met iets aan een teen. Uit de vijver geschept
bleken er wederom erwtenmosseltjes aan een teen te hangen.
De mosseltjes heb ik met een tangetje kapotgeknepen (ik
heb zo mijn voorkeuren). Ditmaal sneuvelde er geen teentjes.
Ik heb ze even ter observatie gehouden en als troost wat
stukjes regenworm te eten gegeven. In beide gevallen leken de
salamanders binnen enkele minuten alles vergeten en aten ze.
Als je salamanders vangt en verstoort en je biedt ze eten
aan, dan beginnen ze bijna onmiddellijk te eten. Het
incasseringsvermogen van salamanders lijkt enorm; mindfuller
dan een salamander kan je niet leven.
En dat is nodig, want het gevaar ligt overal op de loer. Zo
visten we jaren geleden in het Baarnse Bos een dode kleine
watersalamander op. De reden van haar dood was meteen
duidelijk: er stak een dikke larve van een geelgerande waterkever

Gladde slang van
bijna een meter
Op 22 juli zag ik deze gladde slang rond 8 uur in de ochtend op
de Ermelose hei, bij de achteringang van camping De Paalberg
wegglijden. Het was een fors exemplaar van bijna een meter
lang.
Willem Engering

Naschrift redactie
Bijna 1 meter lang is voor een gladde slang wel heel erg lang en
dus heel bijzonder. Normaal is de gladde slang een relatief kleine
slang die zelden langer wordt dan 65 cm. Er zijn uit Europa echter
dieren bekend van 85-90 cm (Günther & VölKl 1996b).
Het langste dier dat in Nederland gemeten is (mededeling
Arnold van Rijsewijk) was een vrouwtje van 74 cm.
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uit haar bek. De salamander heeft de larve willen opeten,
maar de keverlarve beet zich met haar kaken in de tong van
de watersalamander vast en liet nooit meer los. Samen zijn ze
gestikt.
Ilco van Woersem

