
SLANGEN ALS AASETERS! 
Door: Erik Nijhof, 

Reiger 32, 9781 XA Bedum.. 

Tel: 050-3010145. 

• INLEIDING 

Over het algemeen neemt men aan, dat alle slan

gen roofdieren zijn en slechts levende prooien 

vangen om die pas, na ze gedood te hebben, te 

consumeren. Eventueel eten ze hun prooidier 

nog levend. Een enkele uitzondering wil zich nog 

wel eens vergrijpen aan dierlijke resten. Als 

voorbeeld uit de literatuur heb ik hiervoor 

slechts de alom als holle bolle gijs bekend staan

de watermocassinslang (Agkistrodon piscivoris) 

kunnen vinden. Dat ook meer slangen als aas

eters kunnen optreden, was voor mij nieuw. 

• DE EXCURSIE 

Als docent aan een school voor kinderen met 

leerproblemen moet je regelmatig nieuwe din

gen proberen om de kinderen bij de les te hou

den. Zo ontstond bij mij het idee om natuurex

cursies als nieuw programma-onderdeel in te 

voeren. Eén van deze excursies voerde ons naar 

een natuurgebied dat bekend staat om zijn grote 

adderpopulatie en had als vooropgezet doel het 

bekijken dan wel vangen van een adder. Nu wist 

ik dat het bij slangen link is om iets dergelijks als 

Vipera berus, pas verveld mannetje. (Uit G. Naul/eau, Les serpents de France, pag. 40) 



vaststaand programma-onderdeel op te geven, 
daar de kans groot is dat je na uren speuren 
niets vindt. Voor dit gebied echter, bij ca. 20 gra
den, halverwege mei en met slechts één lesuur 
om te zoeken durfde ik de uitdaging aan. En ja 
hoor! Binnen vijf minuten zagen we onze eer
steling: een volwassen vrouwtje dat tot mijn 
grote verbazing iets aan het consumeren was. 
Bij nadere beschouwing bleek zij zich vergre
pen te hebben aan een door een ander roof
dier al van kop en ingewanden ontdane jonge 
vlaamse gaai of iets dergelijks (ik ben ge�n or
nitholoog) van al wel volwassen merel-formaat! 

Deze prooi was haar toch duidelijk veel te 
machtig. Ik heb haar losgehaakt, we hebben haar 
aandachtig bekeken en vervolgens weer laten 

kruipen.Voor het einde van het lesuurtje hebben 
we nog haar kerel en haar zus gadegeslagen. 
Drie slangen in een half uurtje tijd: niet slecht. 

• SLOT

Na zo'n observatie blijf je natuurlijk met vragen 
zitten: 
• heeft het dier zich gewoon vergist in de

grootte en is het slechts op de geur afgegaan?
• hoe begint het eetproces als de kop van de

prooi ontbreekt?
• had het dier gewoon een ontzettende hon

ger en heeft het om die reden alle slangen
tafelmanieren opzijgezet?

Misschien zijn er meer mensen die iets derge
lijks meegemaakt hebben. Schrijf er eens over. 
Ons blad schijnt kopij te kunnen gebruiken. 
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