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INLEIDING

Tot het geslacht Bitís behoren zowel zeer grote als
zeer kleine afrikaanse adders. Volgens opgaven van
lielch (1982) en Broadley (1983) behoren de volgen-
de soorten en ondersoorten tot dit geslacht:

Bitis aríetans av,ietans (Merrem, 1820)
somaLiea Parker' 1949

- atropos atropos (L'innaeus' 1758)
unieoLor Fi tzSimons' 1959

- caudaLís (Smith' 1849)
- comtuta eozrytuÉa (Daudin, 1803)

inovTtata (Smith, 1849)
- gaboniea gaboníca (Dum., Bibr. & Dum., 1854)

rhinoeeros (Schlegel, 1855)
' heraLdica (Bocage, 1889)
- naaíeormis (Shaw, 1802)
' paruioeuLa Bóhme, L977
' peringueyi (Boulenger, 18BB)
- sehneiaeri (Boettger' 1886)
' tto?thingtoní Parker, L932
- ser.opaga Haacke, L975

De meest bekende soort van dit geslacht is zonder
twijfel Bitis gaboníea, dankzij zjjn prachtige te-
ken'ing en opmerkelijke afmetjngen: volwassen exem-
plaren kunnen een lengte van 180-200 cm bereiken
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Kaart 1 . Versprei d'ingsgebi ed van
?--I. Bt,tis gaboníca z,hínoceros
2. Bitis gaboníca gaboníca

(Cansdale (1973) rapporteert een lengte van. Z05,7
cm) en een lichaamsgewjcht tot 15 kg. Deze slangen
f,qlPgl enorme giftanden (tot circa 4 cm) en grole
gifklieren; om deze reden worden ze als'erg ge-
vaarlijk beschouwd. Desondanks zijn er echtei wei-
nig ongevallen van bekend.
Bitís gabonica gahoníca wordt aangetnoffen in zui-
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Fig. 1. Bítís gaboníca rh'tnoceros. Foto: V. Pezza-
no.

Ftg. 2, Bítís gaboníca v,htnoceros. Foto: V. Pezza-
n0.



del ijk Soedan, Oeganda, Tanzania, Zaïre, Gaboen,
Angola, Zambia, oostelijk Zimbabwe, Mozambique en
Zu'id Afrika (Zululand) (FitzSimons , 7962).
Bitís gabonica y,hinoeeros leeft in Guinea, Guinee-
B'issau, Liberia, Sierra Leone, Ivoorkust, Ghana en
Togo.
Het biotoop van deze soort bestaat uit tropisch
regenwoud, vaak in opengekapte bosgedeelten of o-
pen plekken bij dorpen en bij rivieroevers. Hjj
komt voor tot op een hoogte van ongeveer 2300 m.
Zijn gewoonte om beweg'ingsloos te liggen is werke-'lijk verbazend en wordt zowel overdag a1s
's nachts uitgevoerd. Alleen tijdens de paartijd
wordt een verhoogde aktivite'it van het mannetje
waargenomen. Dankz'ij zijn kleuren en gedrag js de-
ze soort prakt'isch onz'ichtbaar al s h'ij ingegraven
in de bosgrond 1igt, met alleen de grote, driehoe-
k'ige kop boven de grond. Djt gedrag wordt ook 'in
het terrarium vertoond, waar zij zich onder blade-
ren en dergelijke verbergen.
Karakteristjek voor deze slangen zijn de snel le
staartbewegingen als er een prooi jn de buurt
komt. Sommige woestijnslangen gedragen zich op de-
zelfde manjer, maar het doel ervan "is mij althans
n'iet bekend. Hun voorkeursvoedsel js: klejne zoog-
dieren, vogels en waarschijnlijk ook kleine apen.
Cansdale (1973) voegt h'ier borstelstaart stekel-
varkens en koningsantilopen aan toe.
Tussen bejde ondersoorten zijn vrijwel geen ver-
schjllen jn kleur en tekening, met uitzondering
van een kleine, zwarte, driehoekige vlek onder
beide ogen bij de nomjnaatvorm. aítís gabonica
v,hinoceros heeft twee grote u'itsteeksels op de
punt van de neus; bij Bítís gabonica gaboníca zijn
deze " horens " kl e'iner.
In vergelijking met de vrouwtjes zijn de mannetjes
klejner, maar hebben een langere staart met rneest-
al drie of vjer lichtgek'leurde vlekken (vrouwtjes
hebben meestal één of twee vlekken).
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Fig. 1. Zijkant van de kop van
t--EEi. s g ab oníca g ab onica
b. Bitís gabonica v,hinocez,os

BITIS GABONTCA RHTNOCEROS IN HET TERRARIUM

llet vrouwtje kwam in februari l9BZ in mijn bezit
en het mannetje 'in mei 1983; beide exemplaren wa-
ren toen ongeveer twee maanden oud. Het terrarium
voor het vrouwtje meet 200x150x80 cm (1xbxh) en
van het mannetje 150x150x80 cm (lxbxh). Beide ter-
raria zijn voorzien van een goed vent'ilatiesys-
teem. De bodems van de houten terraria zijn met
watervaste verf geverfd en bedekt met een dikke
laag houtkrul len.
In de vrije natuur leven deze slangen in bossen
waar de relatieve luchtvochtigheid constant bijna
100% is. Ik heb echter noojt geprobeerd om de
luchtvochtighe'id in het terrariun zó hoog te hou-
den en de slangen lijken hier niet onder te lij-
den. Ik denk, dat een hoge luchtvochtigheid pro-
blemen kan geven. De slangen worden alleen regel-
mat'ig besproeid ti jdens de vervel f ingsperiode.
Met een kamertemperatuur van 20oC in de winter kan
ik de koelste plaats in het terrarium op 26oC
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brengen door middel van een gloeilamp. Zelfs in de
koqdste nachten zakt de temperatuur niet onder de
150C. 's Zomers worden de 1àmpen overdag automa-
tisch u'itgeschakeld via een thermostaat als de ka-
mertemperatuur stijgt tot 350C. Voor de nacht js
een temperatuur van 20oC raadzaam. Het licht in de
terraria wordt via een foto-elektrische cel gere-
ge1d, zodat de dag/nacht-cyclus jdent'iek 'is aan
d'ie van Nederl and.
Beide exemplaren eten r^egelmat'ig (om de vijftien
dagen) dode ratten. Omdat deze slangen 's nachts
het meest aktief zijn, geef ik er de voorkeur aan
ze 's avonds te voederen. De dode rat wordt met
een lange pincet in de buurt van de kop gehouden.
Gewoonlijk bijten ze de prooi zoals ze dat met een
levende prooi doen: de kop en het voorste deel van
het l'ichaam worden direkt opgeheven. De rat wordt
dan gedurende enkele mjnuten jn de bek gehouden,
zodat d'it een goed moment is om medicijnen toe te
di enen .

Het vrouwtie 'is momenteel 180 cm lang en 611 kg
zwaar; het mannetje meet 130 cm en weegt 3È kS.

PARI NG

Het mannetje stopte in december 1984 met eten en
was toen overdag erg aktief; het vrouwtje g'ing ge-
woon door met haar vreedzaam en slapenig 1even.
Medio februari 1985 had het mannetje ongeveer 92
dagen gevast, doch had wel regelmat'ig gedronken.
Hij leek geen gewicht te hebben verloren. De laat-
ste maand werd het vrouwtje vaker gevoerd: onge-
veer één dode rat met mult'ivitaminen per week. D'it
werd gedaan, omdat ik vermoedde, dat ze tijdens de
zwangerschap alle voedsel zou weigeren.
0p 16 februarj werd het mannetje in het terrarium
van het vrouwtje gezet. Na een minuut of viif leek
het hem op te vallen, dat hii in "goed" gezelschap
verkeerde en onder constant getongel haastte hii
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zich uiteindelijk naar haar toe. Het vrouwtje
bleef gedurende deze periode bewegingsloos liggen.
Na een kort ritueel, dat bestond uit sidderingen
en lichaam-tegen-lichaam massage, dat allemaal met
de grootste voorzichtigheid door het mannetje werd
uitgevoerd, paarden ze gedurende ongeveer 20 minu-
ten.
lla de copulatie g'ing het mannetje onder de lamp
1!ggen rusten. Het vrouwtje echter bleef nog eentijdje rusteloos rondkruipen, terwijl ze veól van
het sperma verloren had. Na enige tijd werd zij
rustiger. Gedurende die dag zag ik nog meer parin-
gen, die allemaal langer duurden dan de eerste pa-
ring. 's Avonds werd het mannetje weer in zijn ei-
gen terrarium teruggezet, waar hij rond bleef
kru i pen .

0p 20 februari werd hij weer bjj het vrouwtje ge-
zet en nu had 'ik de gelegenheid om v'ideo-opnamen
te maken. 0p 28 februari was het vrouwtje duidelijk
geïrriteerd door de aanwezigheid van het mannetje
en met snelle bewegingen vluchtte ze weg van zijn
aanhoudende escapades.
Het mannetje bleef voedsel weigeren tot 25 april
en in deze periode was hij overdag erg aktief. Ik
dwangvoederde hem twee keer met muizen en multiv'i-
taminen. In mei, na een vastenperjode van 167 da-
gen, accepteerde hij twee ratten en hervatte zijn
normale gedrag. Het vrouwtje bleef gewoon dooreten
gedurende twee maanden, maar raakte toen snel ge-
irriteerd en werd onw'il1ig in het accepteren ván
voedsel. Ik bood nu ook levende prooi aann die
soms wel gedood, maar niet opgegeten werd. 0p een
gegeven ogenblik was ze zeer geïnteresseerd in een
dode rat, maar naakte hem niet aan. De consumpt.ie
van water was normaal, wellicht zelfs wat meer dan
gewoonlijk. Ik voegde altijd multivitam'inen aan
het water toe.
Het viel me op dat ze's avonds in een,,ring" in
het terrarium lag, maar overdag 1ag ze ats áttija
in haar normale trsrr-vorm onder-de 1amp. D.it ongè-
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wone gedrag duurde tot drie maanden na de parin-
gen.
Helaas stond mij geen informatie van andere terra-
riumhouders ter beschikking en voor zover mij be-
kend is dit de eerste keer dat er jonge Bitis ga-
bonica nhinoceros in gevangenschap werden geboren.
Ik verwachtte een zwangerschap van ongeveer zes
maanden. Dit baseerde 'ik op eerdere ervaringen met
Bítís az,ietans, die jk verzorgd heb, toen ik bij
de herpetologische studiegroep Atrox werkte. Vol-
gens Akester (1979), die een succesvolle kweek met
Bitis gabonica gaboníca beschrijft, zou de zwan-
gerschap bij deze soort wel tot een jaar duren.

DE JONGEN

0p 10 juf i werd het vrouwtie erg prikkelbaar. Het
leek er op dat ze wat zwaarder geworden was. 0p 4
augustus vervelde ze en produceerde ontlasting. De

hele dag schuurde ze met haar cloaca over de hout-
krullen, alsof ze zich wilde reinigen, maar ik zag
verder n'iets gebeuren. 0p 6 augustus, om 3 uur
's middags, ontdekte ik drje jongen en een aantal
onbevruchte ejeren. Daar het vrouwtje, dat jk van
nu af aan "mama" zal noemen, waarschijnlijk nog
steeds aan het bevallen was, pakte ik de video-
camera en kon de geboorte van een mannetie filmen.
De spiercontraktjes kwamen elke drie minuten en
daartussenin kwamen er drie eieren uit haar cloaca
of een jonge slang en twee eieren. 0p 7 augustus
om 7 uur's avonds legde ze de laatste eieren en
kon de balans worden opgemaakt: 6 jongen en 37 on-
bevruchte e'ieren. Helaas hadden vier jongen afwij-
kingen; deze hab ik dus afgemaakt. Een mannetje en
een vrouwtje leken in prima conditie en vervelden
enkele minuten na de geboorte. 0m ze te heipen
weqden ze in een bakje met een laagje water van
37oC gezet; de vervejling verliep íiekkeloos.
Het jonge mannetje mat 31 cm, woog 45 g en was
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zeer prikkelbaar. Het jonge vrouwtje mat 33 cm,
woog 48 g en was zeer rust'ig. Beide slangetjes
werden elk in een apart terrarjum gezet bii een
temperatuur van 260C en een relat'ieve luchtvoch-
tighei d van 70%. Ze verdwenen meteen onder de
houtkrul 'l 

en , di e op de bodem 1 agen .

Elke nacht kon worden waargenomen, dat ze rondkro-
pen en water dronken. Een week na de geboorte kre-
gen ze allebe'i een levende halfwas muis voorgezet,
die ze beiden verorberden.
Vandaag, 5 september 1985, hebben ze elk jn totaal
drie muizen gegeten. Het mannetje weegt nu 60 g en
het vrouwtie 75 g. Ze groeien erg snel.
Mama, klaar met de zware arbeid, bleef na de be-
valling vier dagen onbeweegf iik onder de lamp 1ig-
gen en accepteerde een paar dagen I ater twee dode
ratten.

DISCUSSIE

Dat er zoveel onbevruchte e'ieren waren heeft waar-
schijnlijk te maken met de jonge leeftijd van het
vrouwtje en het feit, dat het haar eerste zwanger-
schap was. Ik heb hetzelfde waargenomen b'ij exem-
plaren vafi Vípera russeLLii, Vipera amnodytes,
Vipera aspis, Cev,astes cerastes, nitís arietans en
Bitís caudalis, maar dit gebeurde nooit bii Echís
carinatus pgranidwn, Tz*imeresurus sp. en CrotaLus
sp.

CONCLUS I E

Naar mijn mening is de voortplanting van deze
pracht'ige slangen in het terrarium n'iet bijzonder
moeilijk. U'iteraard is het van groot belang, dat
men gezonde dieren verkrijgt en ze gezond probeert
te houden. De temperatuur en de daglichtlengte
lijken niet van belang als stimulat'ie voor de pa-
ring. De temperatuur heeft waarschijnl'ijk wel in-
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vloed op de zwangerschapsduur; dje was voor d'it
vrouwtje 171 dagen. Voor Bítís aríetans wordt een
soortgelijke tijd opgegeven. Ik hoop dat de voor-
gaande 'informat'ie van nut is voor hen, die plannen
hebben met deze kleurrijke slangesoort te gaan
kweken. Hoewel de slang erg giftig is, heeft ze
een opvallend rustig, niet-agressief karakter.
Als we er jn slagen meer met deze soort te kweken,
dan zal zeker de import van wjldvang exemplaren
afnemen, zoals dat in fe'ite voor iedere soort
ge1dt, die 'in gevangenschap kan worden gekweekt.
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