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Tijdens een vakantie in Thailand, waren
mijn zwager en zijn vrouw getuige van een
bijzondere schranspartij. Terwijl ze zelf op een
door bomen overschaduwd terras aan een
maaltijd bezig waren, zagen ze plotseling hoe
een slangetje zich van een tak liet vallen en aan
een achtervolging van een flinke skink, Dasia
olivacea, begon, die tot dusver onopgemerkt
was gebleven. De vluchtende prooi was
geen partij voor de razendsnelle slang en al
gauw had de laatste de eerste ingehaald.
Het slangetje legde een paar kronkels om
de skink en eindigde de voorbereidingen
voor zijn maaltijd met een flinke beet. Die zal
een verdovende uitwerking hebben gehad
op de skink, want de Chrysopelea ornata,
oftewel de vliegende slang waarmee we hier
te maken hebben, is giftig. Vandaar dat het
slangetje de voortzetting van zijn maaltijd
zonder dat zijn voedsel erg tegenstribbelde,
kon volbrengen. Volgens mijn zwager was de
skink in een oogwenk verdwenen, waarna de
slang zich doodgemoedereerd van het terras
verwijderde.

During their holiday in Thailand, my brother-inlaw and his wife witnessed a special blowout.
While they were eating their meal themselves
on a terrace shaded by trees, they suddenly
saw how a little snake let itself fall from a
branch and began to chase a big skink, Dasia
olivacea, that had remained unnoticed until
then. The fleeing prey was no opponent for
the lightning-quick snake and soon the latter
had caught up with the first. The little snake
wrapped a few coils around the skink and
finished the preparations for his meal with a
fierce bite. This will have had a narcotic effect
on the skink, because the Chrysopelea ornata,
or the flying snake we are dealing with here,
is venomous. That is why the snake was able
to continue its meal without its food putting
up a struggle. According to my brother-in-law,
the skink had disappeared in an instant, after
which the snake moved away from the terrace
at its ease.
Luckily, none of the other guests or staff felt
called upon to intervene, which is a pitty for
the skink and lucky for the snake. After all,
snakes can only count on sympathy in a few
and an intervention in which the snake would
have died would not have been unthinkable. I
wonder: would someone have intervened if it
had not been a struggle between two reptiles,
but between a snake and a cuddly mammal?

Niemand van de andere gasten of het personeel
voelde zich gelukkig geroepen om tussenbeide
te komen, wat jammer is voor de skink en een
geluk voor de slang. Slangen kunnen immers
maar bij weinigen op sympathie rekenen en
een interventie waarbij de slang het leven
zou hebben gelaten, zou niet ondenkbaar zijn
geweest. Ik vraag me af: zou er wél iemand
tussenbeide zijn gekomen, als het geen strijd
was geweest tussen twee reptielen, maar
tussen een slang en bijvoorbeeld een aaibaar
zoogdiertje?
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The photo series was made with a mobile
phone and luckily phone cameras are so good
nowadays that it is possible to make a very
attractive series that can even be printed in
good quality as well.
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Thanks to Willie Crox and Marij Strijbosch for
the registration and the verbal support of this
special photo series.

De fotoserie is gemaakt met een mobiele
telefoon en gelukkig zijn de camera’s daarvan
tegenwoordig zó goed, dat er een alleszins
aantrekkelijke reeks mee valt te maken die ook
nog eens goed is af te drukken.
Dank aan Willie Crox en Marij Strijbosch voor
de registratie en de verbale begeleiding van
deze bijzondere fotoserie.
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