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Deze kleine gifslang wordt slechts zelden in het terrarium gehouden, omdat ze helaas de reputatie heeh
moeilijk te houden te zijn en de prijs bovendien hoog
is. In grote lijnen stelt zij dezelfde eisen als de Iberische adder (Vipera seoanei).

This small viper is rorely kept in coptivity becouse sodly it
hos the reputotion of being difficult to maintoin os well as
being quite expensive. Bosicolly it requires the some conditions as the lberian Viper (Vipera seoane1J.

Zoals bij olie slangen moet het terroriuminrichting
zoveel mogelijk gelijkenis vertonen met het natuurlijke habitat. Op die manier laat ze zich het beste
verzorgen in een vochtig-worm terrarium met rijke
beplanting, waarin enkele droge plekken niet mogen
ontbreken. Ik verwarm mijn terraria voor de Kaukasusodder met een spotje van 60 watt, waardoor een
temperatuur van 35°( wordt bereikt. Deze zonneplek
wordt bijzonder graag benut. 's Nachts moet de temperatuur dolen tot 16-20°(.
Het is raadzaam om het terrarium minstens één keer
per dag royaal met lauw water te besproeien. Omdat
de Kaukasusodder zelden of nooit uit een waterschooltje drinkt, kon het gebeuren dot zij ondanks een
volle waterbak in het terrarium omkomt van de dorst.
Het is interessant om te weten dot in het natuurlijke
habitat meer dan 2.000 ml neerslag per jaar volt!
Pos verworven dieren kunnen agressief zijn, moor
wennen snel aan hun nieuwe omgeving. Al na enkele
weken proberen ze nog moor zelden te bijten. Jonge
dieren blijven totdat ze volwassen zijn vaak agressief.
Maar de uitzondering bevestigt de regel: een volwassen vrouwtje uit eigen kweek bleef hoor leven long
agressief reageren op elke beweging.
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As with all snokes the decor of the terrarium needs to resemble the natura! habitat as much os possible. Therefore Vipera kaznakovi is best kept in o worm and humid
terrarium with omple plonts. Some dry areos are of cour·
se necessary. 1heat my terraria housing the Coucosus
viper (Vipera kaznakov,J with a 60 Wspot light. This ensures a temperoture of 35°(. This basking spot is well
used. At night the temperoture should drop to 16-20°(.

lt is odvisable to copiously spray the terrarium at least
once oday with luke-worm water. The Coucosus Viper seldom drinks fram a water bowl. lt hos been recorded that
specimens will die of thirst despite the presence of o full
water bowl. lt is olso interesting to note thot in their
natura! habitat the onnuol roinfoll exceeds 2000 ml.
Newly ocquired animols can be oggressive, hut quick~
odopt to their new surroundings. Aher a few weeks they
seldom ottempt to bite. Young onimols con remoin
aggressive until odulthood. But there are exceptions
to the rule: on adult femole, bom in my collection,
remoined aggressive throughout her life.
In coptivity adult Coucosus vipers eot mice or other small
rodents that are occepted both deod and alive. When live
prey is offered the snokes display o very vivid hunting
behaviour.

In gevangenschap eten volwassen Kaukasusadders
muizen of andere kleine knaagdieren, die zowel
levend als dood worden geaccepteerd. Worden levende prooidieren aangeboden, dan vertonen de jagende
slangen een uiterst levendig gedrag.
In de vrije natuur voedt Vipera kaznakovi zich overwegend met veldmuizen. Jonge dieren eten daarentegen krekels, sprinkhanen, kleine kikkers, jonge hagedissen, insecten en wormen. Pas na een paar maanden
zullen jonge Kaukasusadders zelfstandig nestmuizen
eten. In gevangenschap moet men proberen de jongen
zo snel mogelijk nestmuizen te laten eten, omdat de
aangeboden insecten nauwelijks voedingswaarde
bezitten, waardoor de kleine slangen slechts langzaam
groeien. Bij deze soort is het aanbevelingswaard om
de jonge addertjes individueel te huisvesten om
kannibalisme te vermijden. Zo heb ik meegemaakt
hoe een drie weken oud vrouwtje, hoewel er genoeg
krekels in het terrarium waren, een even groot

In nature Vipera kaznakovi feeds moinly on field mice.
Juveniles however eat crickets, locusts, small frogs, young
lizards, insects and warms. After a few months they will
start to eot young mice. In captivity one should try to get
juveniles to eot newborn mice as quickly as possible.
lnsects have hordly ony nutritionol volue so the young
snakes will grow very slowly. lt is also recommended to
house them separotely to avoid cannibalism. 1witnessed
othree week old female grabbing an equally sized male
by the head, olthough there were enough crickets to feed
on. She did not let go immediotely and despite the fact
that Iquickly separated them, the next day the male was
deod.
To breed Vipera kaznakovi requires operiod of hibernotion.
They are best kept under the some conditions os the common viper (see ako the book under review, JCJ). Humiörty
of 70% is recommended, hut care should be taken not to
keep them too wet otherwise they con easily contract pneumonia or get a fungol infection of the dorsol scales.

Vipero kazuakovi omkleurend; foto Johan de Smedt
Vipero kozuokovi changing colours; photo Johan de Smedt
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mannetje in z'n kop beet zonder los te loten. Ik heb
beide dieren weliswaar onmiddellijk van elkaar losgemaakt, moor het mannetje was een dog loter overleden.
Om Vipera kaznakovi tot voortplanting te brengen,
moeten ze overwinteren. Ze kunnen het beste als de
gewone adder (dit stoot eerder beschreven in het
boek, JC.J) worden overwinterd. Een luchtvochtigheid
van 70% is gunstig, moor ze mogen niet te vochtig
worden gehouden, omdat ze anders gemakkelijk een
longontsteking of schimmelinfectie aan de buikschubben kunnen oplopen.

Vipera kaznakovi behoort als het om de voortplanting
goot tot het berus-type (ook dit stoot uitvoerig in het
boek beschreven, JC.J). 70 tot 90 dogen no de paring
brengt het vrouwtje drie tot vijftien jonge dieren ter
wereld. De jonge adders zijn ongeveer dertien centi-

In reproduction, Vipera kaznakovi belongs to the Berus
type (this is olso well described in the book, JC.J). About
70 to 90 doys ofter copulotion the femole gives birth to
between three and fifteen neonotes. They are obout 13
cms long, weigh on overoge 3 groms and slough within
three doys. Young onimok con eosi~ dehydrote so care
should be token to keep them in small tanks with different oreos and omple plont/hide moteriol. Doily sproying
is required. The water bowl should not be too deep since
the young con eosily drown in o deep bowl.
lt is soid thot ofter ofew generotions in coptivity the Coucosus viper loses its vivid colours and becomes dull in
oppeoronce. 1connot confirm this. Once o month my animals are fed with prey onimols thot are dusted with o
vitomin preparotion thot contoins beta-<arolene. In the
wild, prey onimals eat plonts and other small onimols that
contain notural dyes and thereby contribute to the vivid
colours of this snoke.

Vipera ammodytes ruffoi, vrouwtje. Foto: Johan De Smedt.
Vipera ammodytes ruffoi, female. Photo: Johan De Smedt.
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meter long, wegen gemiddeld drie grom en vervellen
binnen drie dogen no hun geboorte. Jonge dieren
drogen gemakkelijk uit; het is dus raadzaam de
nokweek in een klein terrarium met verschillende
bodemzones en rijkelijke beplanting onder te brengen. Dagelijks sproeien is noodzakelijk. Het drinkbakje moet plot zijn, omdat jonge slangen in een dieper
bokje gemakkelijk verdrinken.

Another theory is thot in coptivity the Coucosus viper is
kept too worm. This couses the onimols to produce more
melonin, which eventuolly couses the vivid colours to disoppeor. (Heckes, pers. comm.). To investigote this one
would need to keep young onimols from the some lifter
under different conditions over o prolonged period.
Tronslotion info English: René van der Vlugt.
English corrections: Lowrence Smith.

Van de Koukosusodder wordt gezegd dot zij hoor kleurenpracht no enkele generaties verliest en don nog
slechts vaal uiterlijk heeft. Ik kon dot niet bevestigen.
Mijn dieren krijgen één keer per maand voedseldieren
die bepoederd zijn met een vitaminepreparaat met
beto-corotin. Ook prooidieren die in de vrije natuur
door de adders worden gevangen, bijvoorbeeld muizen, eten planten en dierlijke organismen die eveneens kleurstoffen bevatten en er zo toe bijdragen dot
deze slongensoort zo mooi gekleurd is.

Vipera aspis lrancisciredi, mannetje. Foto: Johan De Smedt
Eng: Vipera aspis francisciredi, male. Photo: Johan De Smedt
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Een andere theorie goot ervan uit dot de Koukosusodder in gevangenschap te worm wordt gehouden. Daardoor produceren de dieren meer melanine, dot don
zozeer de overhand krijgt, dot de bonte kleuren verdwijnen (mededeling van Heckes). Een studie hiernaar
gedurende langere periode met jongen uit een en
dezelfde worp die onder verschillende omstandigheden en over verscheidene generaties worden verzorgd, zou hierover uitsluitsel kunnen geven.
Vertaald uit het Duits door Jon-Cor Jacobs

Vipera kozuokovi mannetje; foto Johan de Smedt
Vipero kozuokovi male; photo Johan de Smedt
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