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Onze soorten staan nu eenmaal niet bovenaan de voedsel-
keten. Het is eten en gegeten worden. Dat blijkt maar 
weer uit de volgende waarnemingen die we dit voorjaar 
ontvingen.

Ringslang eet vuursalamander
Een vrijwilliger1 van RAVON deed in Galicia in Spanje wel een 
heel bijzondere waarneming! Hij was getuige van een Iberische 
ringslang die een vuursalamander verorberde. De slang was zo’n 
45 cm lang en at uiteindelijk de hele vuursalamander  
(6 cm) op. Onbekend is wat erna is gebeurd. Er zijn twee opties: 
de ringslang braakt de vuursalamander uit en leert hiervan, of de 
ringslang is gestorven aan het gif van de vuursalamander.

Eten en gegeten 
worden

Dodaars eet salamander

Dodaars eet kleine watersalamander. Plaats van 
handeling: Vogelmeer in Zuid-Kennemerland. 
(Foto: Sjek Venhuis)

Voor dapp’re Dodaars geen partij 
de nu slome salamander.
Voor de een de dood nabij
is overleven voor de ander.

Purperreiger pakt ringslang

Op dinsdag 26 mei jl. voeren Kelly Meulenkamp, Anne Slump, 
Luc Hoogenstein (allen Natuurmonumenten) en de redactie 
van Vroege Vogels TV over het Naardermeer ter voorbereiding 
van een TV-programma over het gebied. Het Naardermeer 
herbergt een gezonde populatie purperreigers van 80-100 paar. 
Meestal foerageren de vogels buiten het natuurgebied, maar 
regelmatig worden ook foeragerende vogels in het Naardermeer 
zelf gezien. Waargenomen prooien betreffen baars, brasem 
en rietvoorn. Naast purperreigers is het Naardermeer ook een 
goed gebied voor ringslangen, dus ontmoetingen tussen beide 
soorten zijn bijna onontkoombaar. En dat een purperreiger niet 
vies is van een ringslang bleek die bewuste dinsdag, toen ze 
een purperreiger zagen landen met een ringslang in de bek, het 
einde van de slang om de hals van de purperreiger geslagen. 
De ringslang trok uiteindelijk aan het kortste eind. Dit was voor 
ons de eerste keer dat we zagen dat ook ringslang op het menu 
van de Naardermeerse purperreigers staat. Zal je altijd zien dat 
de cameraploeg van Vroege Vogels in Zuid-Limburg zat en dit 
tafereel dus moest missen!
 
Luc Hoogenstein

(Foto: Luc Hoogenstein)
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1   Naam verwilliger bekend bij Annemarieke Spitzen van RAVON


