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Albino bruine kikker in Lelystad
Ik was 10 oktober 2020 in Natuurpark Lelystad, dat is een
onderdeel van Artis, waar je grote Europese zoogdieren kunt
bekijken. Het was een mooie warme dag voor oktober en de zon
scheen volop. Samen met twee anderen waren we opzoek naar
de wisenten. Eenmaal gevonden liepen we een stukje door het
gras naar het hek om een foto te kunnen maken. Het gras was
vochtig en bij iedere stap sprongen er (bruine) kikkers weg. Het
was dan ook goed opletten dat je er niet op ging staan, dus keek
ik voortdurend naar de grond.
Toen viel mijn oog op een opvallend lichte kikker. Er is veel
kleurvariatie bij de bruine kikker, maar zo licht kende ik ze niet.
Ik riep de anderen en zei dat ik een albino kikker had gevonden
en ze kwamen meteen! Inmiddels was de kikker al op het

geasfalteerde wandelpad gesprongen,
waar ik het bijzondere dier van alle kanten
kon bekijken zonder dat ik hem stoorde.
Na een uitgebreide fotoshoot heb ik het
diertje weer het gras in begeleid. Het was
een juveniel dier. Zijn huid was wit en zijn
ogen waren rood, je kon de ingewanden
door zijn huid heen zien. Het diertje
gedroeg zich niet afwijkend. Het was een
onvergetelijke ervaring, wat een bijzonder
beestje zeg!

Ringslang
Wormdal vlucht
voor hoog water

Ringslang met
hoorn

Lei Paulssen ontving op 18 juli 2021 een melding van
een kleine ringslang uit de Brugstraat in Rimburg.
De bewoners keken TV en zagen iets bewegen op
de palletkachel. De kleine ringslang was blijkbaar als
gevolg van het hoogwater in het Wormdal gevlucht
naar een hoog en droog gedeelte. De buitendeur
naar de tuin stond op deze zwoele avond nog open,
en blijkbaar is de ringslang zo binnengekomen en van
onderen via de inwendige constructie van de kachel
tot boven op de kachel gekropen.

Jeroen Hoek

Tijdens het onderzoek naar migratie
van herpetofauna van de Wageningen
Universiteit over ecoducten in het Gooi
is een bijzondere waarneming gedaan.
Bij het verzamelen van data op één van
de onderzoekstransecten op 19 juli 2020
is er door stagiaires Lennart van Vliet
(Van Hall Larenstein) en Dylan Vonhoff
(Aeres hogeschool Almere) een wel heel
bijzondere ringslang waargenomen. Een
exemplaar met een hoorn. Deze "hoorn"
bestond uit twee schubben die recht
omhoog stonden, wat de impressie gaf dat de slang een hoorn had.
Het betrof een subadult vrouwtje. Vermoedelijk is deze vergroeiing
ontstaan door oud letsel dat op een vreemde manier is geheeld.
Er waren verder geen verwondingen te zien. De ringslang leek
geen hinder of pijn te ondervinden van haar unieke eigenschap.
Nadat alle benodigde data van het individu waren opgenomen
en wat foto’s zijn gemaakt is het dier weer losgelaten. Individuele
identificatie bij een hervangst zal voor dit individu niet lastig zijn.

Groene kikkers met staart
Hanne Kunnen stuurde ons 5 augustus 2021 deze foto van bijna
juveniele groene kikkers met een enorme staart. Ze deed haar
waarneming in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer. De
groene kikkers hebben de metamorfose van kikkervis naar kikker
bijna voltooid. Aan de kleur te zien waren de staarten al aan het
resorberen, waarna ze kleiner worden en verdwijnen.
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