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Kikker eet vogel
Van Peter Bout ontvingen wij de volgende bijzondere
waarneming: "Het was 14 juni 2020 en wij waren in onze tuin op
een camping in Groenendaal (gemeente Loenen ) op de Veluwe. In
de tuin ligt een vijver waar een beek in uitmondt; veel vogels komen
er een bad nemen. Mijn vrouw hoorde een afwijkend geluid en riep
me. We zagen een vogel op zijn rug in de beek met klapperende
vleugels. Een groene kikker had de vogel in zijn bek en sleepte het
mee richting de vijver. Bij het nemen van de foto leefde de vogel niet
meer, vermoedelijk was hij verdronken. Na enige tijd heeft de kikker
de pogingen om de vogel door te slikken gestaakt; kennelijk was het
toch een iets te grote prooi."

Redactie: Navraag bij Sovon Vogelonderzoek Nederland leerde
dat het waarschijnlijk om een jonge zwartkop gaat.

Pad in vogelhuisje
Deze foto is genomen in onze tuin in Noord-West (Wageningen
dus) op 7 juli 2016 om 8 uur 's ochtends. Eenmalig gezien, ik had
kort daarvoor de klimop gesnoeid, waardoor het vogelhuisje weer
zichtbaar werd. Waarschijnlijk heeft de gewone pad er dus wel
langer (en misschien vaker) in gezeten en heb ik hem/haar door
mijn gesnoei helaas weggejaagd. Het vogelhuisje hangt trouwens
op ongeveer 2 meter hoogte, dus het moet een goede klim zijn
geweest. De meeste padden in onze tuin komen niet zo hoog.
Agata Pijl

Ringslang met verschillende
pupilgrootte
Op 26 maart 2021 fotografeerde Tobias Dansen op Landgoed
Amelisweerd een ringslang. Bij bestudering van de foto viel het hem
op dat de pupillen niet even groot zijn (anisocorie) en hij vraagt zich
af of dat vaker voorkomt bij slangen. Het antwoord moeten we hem
schuldig blijven.
Onze eerstse reactie bij het zien van de foto was dat de ringslang
met zijn rechteroog afgeschermd (donker) heeft gelegen en dat de
pupil daardoor al vergroot was (in het donker worden de pupillen
groter). En dat de pupillen na verloop van tijd weer even groot
worden. Maar daar had Tobias ook al aan gedacht en hij kon ons
melden dat de zon juist aan de kant stond waar de pupil groot is
(je ziet ook een 'lichtje' in die pupil, en niet in de andere) en dat de
ringslang al een tijdje in de zon lag toen hij deze foto maakte.
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