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TRAVESTIETEN DOEN HET
BETER BIJ DE VROUWEN

Je zal als monnetjesslong moor met een enorme
batterij seksegenoten moeten concurreren om een
beperkt aantal vrouwtjes. Weinig kans dot je een
vrouwtje bevrucht, Of toch wel? Kousebondslongen
hebben er een truc op bedacht, zo ontdekten onderzoekers uit Sydney en Oregon: zij leiden andere
mannetjes om de tuin door zich als vrouwtjesslong
voor te doen en grijpen de volgende dog hun kans
om de minder belaagde vrouwtjes te bevruchten.
De onderzoekers kwamen de truc op het spoor, toen
ze in Canada kousebondslongen onderzochten die net
uit hun winterslaap ontwaakten. Normaal verzamelen zich don vele poorlustige mannetjes om een
vrouwtje, moor de onderzoekers vonden ook mannetjes die zich met z'n alle stortten op andere mannetjes. De belaagde mannetjes bleken vrouwelijke hormonen te produceren, waardoor ze even oontrekke-

lijk waren als vrouwtjes. Een dog loter is dot wel anders: de mannetjes die zich voor deden als vrouwtjes
zijn don de meest fanatieke aanbidders geworden,
die bovendien meer kans maken om met vrouwtjes te
paren. De andere mannetjes hebben don immers hun
energie al opgebruikt aan het trovestietje.
Overgenomen uit Intermediair, 9 maart 2000
(n.a.v. een artikel in New Scientist, 26 februari 2000.)
OPMERKELIJK:

Fransman smokkelt boa in zijn onderbroek
PARIJS - Een speurhond van de Franse douane heeft
dinsdag een boa ontdekt die een 30-jorige Fransman
had verstopt in zijn onderbroek. De boa, veertig centimeter long, komt uit Colombia. De man wilde het
repttel - een beschermde diersoort - toevoegen aan
zijn collectie. (Reuters/ De Volkskrant - 22.03.2000)

~AN HET BESTUUR
Om de ledenadministratie en de verzending van ons
tijdschrift te optimaliseren, heeft bestuur van de Europese Slangenvereniging de volgende aanpassing
in de procedures aangebracht:
Nieuwe leden dienen zich uitsluitend op te geven bij
de ledenadministratie. Dit kon zowel schriftelijk als
telefonisch. Deze administratie wordt verzorgd door
Jos Mout, Florijn 56, 8253 DN Dronten. Tel. 0321315639; e-mail: josmout.ledenodm.esv.ess@wxs.nl
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U hoeft dus niet eerst het verschuldigde bedrog
voor een jaargang over te maken. Uontvangt no
verwerking van uw aanmelding een acceptgiro.
Ook adreswijzigingen dient u uitsluitend door te
geven aan Jos Mout en niet aan de voorzitter, secretaris, penningmeester of één van de redactieleden.

