Herontdekken eigen tuin
Dit voorjaar waren we met zijn allen door de Corona-maatregelen aan huis gebonden.
En daardoor hadden we ook veel meer tijd om in onze tuinen rond te struinen. Bij
RAVON ontvingen we opvallend veel leuke meldingen uit tuinen. Het leek er soms op
dat veel mensen hun eigen tuin aan het herontdekken zijn. Hieronder twee voorbeelden
van waarnemingen die wij ontvingen.

Er zit een meerval
in mijn vijver
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Op 23 april jl. ontvingen wij bij de
helpdesk een melding van de familie
Mulder dat al hun kikkers uit de
tuinvijver waren verdwenen en ze
vroegen zich af hoe dat kon. Na ons
verzoek uit te kijken naar zieke dieren
en predatoren kregen wij op 2 juni
bericht dat het verhaal een bizarre
wending had gekregen, want er was
in de vijver een meerval van 23 cm
ontdekt. Het is onduidelijk hoe de
meerval in de tuinvijver terecht is
gekomen. In ons tijdschrift RAVON 53
(juni 2014) is een artikel met als titel
'Transporteren eenden vissen naar
voortplantingswateren van amfibieën?'
opgenomen. Het verschijnen van
vissen in geïsoleerde wateren is een
veelbesproken onderwerp onder
herpetologen en terreinbeheerders.
Transport door vogels wordt daarbij
vaak benoemd, maar bewijzen daarvoor
zijn er nauwelijks. RAVON 53 is te
downloaden op:
www.ravon.nl/tijdschrift
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Ringslangen
duiken op
Dit stel ringslangen trof Thomas Kroon op
9 mei jl. aan in de vijver in zijn achtertuin
op de Wageningse Berg, waar een flinke
populatie ringslangen voorkomt. De
afgelopen 3 jaar komt er jaarlijks wel
minimaal 1 keer een ringslang buurten
in de tuin. Nadat ze zich de hele middag
vermaakt hadden in de vijver, vertrokken
ze eind van de middag naar de tuin van
de achterburen. Twee weken later, op
Hemelvaartsdag, ontdekte hij 1 van beide
ringslangen wederom in de vijver en dit
keer werd een volwassen groene kikker het
slachtoffer en opgegeten. Dat blijft elke
keer weer een fantastisch schouwspel!

