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VAN HET BESTUUR
***
SLANGENDAG 1994
De Slangendag 1994 van afgelopen zaterdag 15 oktober is ook dit jaar weer succesvol verlopen.
Gelukkig kon men dit jaar over aanzienlijk meer ruimte beschikken, zodat de overweldigende
drukte enigszins gespreid werd. Naast een enorm aanbod van de meest uiteenlopend soorten
slangen waren er ook vele stands waar alle soorten toebehoren, boeken en zelfs voedseldieren
konden worden aangeschaft. Ook was er een drietal zeer interessante lezingen waarvan hieronder
een korte samenvatting te lezen is.
Niet alleen de extra ruimte en het grote aanbod heeft aan het succes bijgedragen, ook de
geweldige inzet van vele vrijwilligers die met z'n allen ervoor gezorgd hebben dat alles als op
rolletjes verliep; Edith den Ouden en haar team die ook dit jaar weer op voortreffelijk wijze
de inwendige mens hebben verzorgd, de studenten Diergeneeskunde van studievereniging Archeoptryx voor hun hulp bij het opbouwen en het opruimen na afloop, de beheerders van het gebouw
voor hun assistentie, alle toezichthouders. Zonder iemand te willen vergeten wil het bestuur
iedereen die op enigerlei wijze heeft meegeholpen hierbij nog hartelijk danken.

SAMENVATIINGEN LEZINGEN SLANGENDAG 1994
• Koraalslangen van Costa Rica door Twan Leenders
In een zes maanden durend onderzoek in een Costaricaans regenwoud is een grote hoeveelheid
informatie over de samenstelling van de sympatrische slangenfauna verzameld. De slangenfauna
van de neotropen is veel soortenrijker dan die van Europa (uit het onderzoeksgebied, dat een
oppervlakte heeft van ± 10 Km2, zijn 44 soorten bekend). Hoewel het aantal soorten in een bepaald
gebied zeer hoog kan zijn, is de dichtheid over het algemeen laag. Al deze verschillende soorten
hebben elk een eigen plaats in het ingewikkelde ecosysteem van het tropisch regenwoud. Elke
soort streeft naar een zo groot mogelijke overlevingskans en probeert concurrentie met andere
soorten zo veel mogelijk te vermijden. Hierdoor ontstaan er verschillende specialisaties in bijvoorbeeld voedselvoorkeur, levenswijze, habitat, activiteit, etc. Enkele voorbeelden van dergelijke
specialisaties worden in het navolgende kort behandeld.
In het onderzoeksgebied komen drie soorten giftige koraalslangen en een aantal soorten
niet-giftige of ophistoglyfe imitators voor. Al deze dieren vertonen een min of meer gelijk patroon
van zwarte en fel gekleurde ringen (bijvoorbeeld rood, oranje, geel). Door als ongevaarlijke
slang op een gevaarlijke te lijken, kun je profiteren van zijn afschrikwekkende uiterlijk.
De manier waarop een slang haar prooi vindt kan zowel actief als passief zijn. Passieve 'jagers'
zijn de o.a. groefkopadders (bijv. Bothrops asper, Bothriechis schlegelii, Lachesis muta) en Boa
constrictor). Deze slangen liggen vaak dagenlang doodstil te wachten op een passerende prooi.
De meeste slangen jagen echter actief, hetzij door middel van hun goede ogen (bijvoorbeeld
Leptophis, Drymobius, Dendrophidion) of door hun uitstekende chemoreceptie (bijv. Geophis,
Tantilla) of een combinatie van beide (bijv. Spilotes pullates, Pseustes poecilonotus).
Ook de prooidieren waarop gejaagd wordt verschillen nogal per soort. Verschillende tropische
slangesoorten hebben zich gespecialiseerd in het eten van een bepaald voedsel. Sommigen eten
uitsluitend kikkers en kikkerdril (Leptodeira, Liophis), hagedissen (bijvoorbeeld Oxybelis) en

