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Merels eten kleine watersalamanders
Zo’n zeven jaar geleden was ik als vrijwilliger begonnen met 
het monitoren van amfibieën in een aantal poelen in de 
duinen. Pas toen kreeg ik ineens in de gaten dat er ook kleine 
watersalamanders in mijn eigen tuinvijvertje leefden. Vergezeld 
van een paar bruine kikkers en een gewone pad.
Twee jaar geleden lag er ineens een dode salamander, zonder 
kop, op de oever van het vijvertje. Ik dacht dat de dader 
misschien een kraai of een ekster was geweest. Totdat ik vorig 
jaar toevallig zag dat een merel een salamander uit de vijver 
pikte. Door hem steeds maar te pikken en heen en weer te 
gooien, ging ‘ie uiteindelijk in z’n geheel naar binnen. Ik had 
nooit gedacht dat een merel zulke grote prooien at.
Ik dacht dat ik iets unieks had gezien, maar zag het dat seizoen 
nog zo’n vijftal keren gebeuren. En het was niet steeds dezelfde 
merel, want ik heb het zowel een vrouwtje als een mannetje 
zien doen. Bij navraag bij RAVON, bleek vaker een waarneming 
gedaan te zijn dat een merel een salamander opat. Een paar 
salamanders heb ik kunnen redden door de merel voorzichtig 
te verdrijven, die zijn prooi, zeer onwillig, pas prijs gaf als ik heel 
dicht naderde. Eén keer vloog ie er mee weg.
In het begin van dit seizoen, zag ik weer een merel met een 
salamander in de weer. Dit keer heb ik hem niet weggejaagd van 
zijn prooi, maar heb ik er een foto van gemaakt. Daarbij voelde 
ik mezelf eigenlijk wel medeplichtig aan zijn ondergang. Ik heb, 
tegen mijn gevoel van medeleven in, toch maar besloten de 
merels verder hun gang te laten gaan. Voor zowel de merels als 
de salamanders behoort mijn tuinvijvertje tot hun habitat. Het 
enige wat ik nog zou kunnen doen is het laten groeien van meer 
algen en planten in het vijvertje...
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