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REIGER VINDT SALA}IAN}ER }IïET LEI{KER

Op 30 novemt:er 1990 za1 ik vanuit het zolderraam een E1auwe
Reiger bij de vi-jver in miJn tuin staan. Deze vijver, maar z L,ij
3 meter groot, bevat geen vis lnaar weL krkkers Ërr Ealarnand.er=. De
reiger sag ïnii nie+' zadat hi j zic:h op zi j n genak voelde. Hi j
stond op de rand err pikte wat irr de waterplant,en. Daarbij trrad hij
beetl een Àlpenwatersalarnander-. De rei6er begon de saiaman'ler
dood te rnakerr door hem over rle }iele lengte met Ce srlavel- te
krewerken, Jtlaar tran doorslikken kwam het nc:g niet. integeird.eel,
hii hield de salarnander weer in het water en tregon hem af te
spoelen. Ook zljn bek spoelde hij.
Daarna weer de salamander kneden, van boveri uj.t kon lk duidelijk
zljn fe1 oranje buik zien. Ik vroeg ae af of die kleur cok een
signaalfunctle heeft tegen predatoren om te waarschuwen voDl- de
vieze smaak. De reig'er leek irnmers vies te zi j n ven rie
sa]arsander. op een gegeven moment legde irij hem neer op ae kant,
en L:egon hlj weer uitgebreid zijn bek 

-1 
e spoelen waarbij hij

zeTf:.= leek te kokhalzen.
Na eerr tiidje geen aandacht aan de =aianand.er te hetben ï:e=teed,
pakte de r-eiger herrr weer op. opnieuw spoe1,1e hij hem een poosje,
Daarna s11kte hii h'=u toch rtraar d.oor, ai leek het met tegenzin.
Meteen daarna s;-;oelde hij zijn bek weer uitgebreid, rLronk wat en
kokhal-sde af en toe alsof de salamander er- weer uit zclu komen.
Ook :-chrrdde hl j geregeld zi jn snavel,
Je kunt je af vra,gen waarom hij die salamancier taqh opat als hij
er zo\zee1 last mee had, Het zau gebrek aan ervaring kunnen;ijn,
het was irumers een eersl-e j aars voge i-. Een andere rflogei i j khe i,1 zoLi
houger- kunnen z:.jli,, Eisschien was hij hlij wat gervangen te
hebben. Vant toen ik na deze vocrstel l ing tiaar bened.en waÉ
gesaan, zag de reiger rtre en vloog weg, llaar ik kon nog wel zien
dat zijn linkerpoot wat raar scheef ston,1, al=af hij gebroken was
of wa=; geweest. Dat kan een belemmering zijn geweest bij het
voedge I zoeken.
Het was in iecler geval geerr alledaags eten vGor een reiger. Vant
het Handbr:ok of t-he birds, of the Vestern Paiaearctic vermeidt
salamanders niet a1s prooi van d,e Blauwe Reiger,
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Vie wil er zílrr oude
(kleine) kij ker wegdoen

en verkopen ?
Ik ben ernaar op zoek.

HELEN 040-4s8.422

GEZOCHT GE Z ACHT GEZ ACHT GEZACHT G E Z ACHT G EZ ACHT GEZ ACHT GEZ AC HT


