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FREQUENTST VOORKOMENDE 
GIFSLANGEN IN HO GEBIED TEN 
ZUIDEN VAN DE SAHARA 

Hieronder volgen enkele gegevens over de frequentst 
voorkomende gifslangen in het gebied beneden de Sa
hara, die ik in de periode 1983-2000 in Oost-Oegan
da ben tegengekomen en die ik gevangen heb in het 
Savonnegebied op de locatie te Kumi (l graad 32 mi
nuten noord en 33 graden 58 minuten oost) 

BOOMSLANG (DISPHOUDUS TYPUSJ 

Komt voor in zestien van de 31 sub-Sohorolanden. De 
gemiddelde lengte van mijn buitgemaakte boomslan
gen bedroeg 100-150cm. Ik heb vier exemplaren ge
vangen: in 1986, l 994, 1995 en 1998. 

Boomslangen zijn sierlijke, ranke slangen met een 
hoekige, aan de voorkant wat stompe kop, met zeer 
grote ogen en ronde pupillen. De kleur is blauwachtig 
donkergroen met tussen de gekleurde schubben een 
fijn zwart netwerkje. Giftanden: in de achterste helft 
van de bovenkaak. 

Literatuurgegevens: de geïnjecteerde hoeveelheid gif 
per beet is maximaal circa l mg. Werking: het gif 
werkt sterker don dot van cobra's; het werkt overwe
gend hoemotoxisch. Verschijnselen: ernstige interne 
bloedingen die fataal kunnen verlopen, uit alle ~ijm
vliezen kon bloed druppelen. De symptomen kunnen 
optreden no 24 tot 48 uur. Habitat: open bosgebieden 

en sovonnelondschoppen, hoofdzakelijk in bomen. 
Verspreidingsgebied: gebieden ten zuiden van de Sa
hara. Het is een ~ong met een uitstekend gezichtsver
mogen. Normale prooidieren: kameleons, vogels. Ver
breedt de nek indien ze opgewonden rookt of in het 
nauw wordt gedreven. 

Voortplanting: eieren: eens per jaar vier tot veertien 
eieren. De pasgeboren boomslangen hebben smaragd
groen gekleurde ogen. Therapie: antiserum, bloed- / 
plosmotronsfusies met stollingsfactoren. 

DE GEWONE POFADDER OF 
'PUF' ADDER ,a,ns ARIETANSJ 

Komt voor in vijftien van de 31 sub-Sohorolonden. In 
de periode 1995 tot 2000 ving ik meer don vijftien 
pofadders. De lengte varieerde van 80 tot 110 cm; de 
wijfjes hebben een grotere omvang en lengte don de 
mannetjes. Het zijn plompe, trage reptielen die bij op
winding de bek wijd opensperren, waarbij de naar 
voren uitgeklopte grote giftanden bijzonder indruk
wekkend zijn. Bovendien maakt het in het nauw ge
dreven reptiel willekeurige sprongbewegingen, waar
bij het voorkomt dot het lichaam enige centimeters 
van de grond loskomt. Tevens verbreden ze het li
chaam bij een dreighouding en loten, door het stoots
gewijs uitblazen van de ingeademde lucht een 
'puffend' geluid horen. De huid bestaat uit ruwe, 
droogte-resistente huidplootjes. 

De meeste dieren nom ik overdag waar en ving ik tij
dens het droge seizoen (november tot half opril). Drie 
lagen bij duisternis midden op een zanderig, nog worm 
voetpad, en ik zou er zeker op getrapt zijn als ik geen 
zaklantaarn bij me had gehad. De huid is bruin, met 
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gele en zwarte patronen. Op de rugzijde zijn deze brui
ne, ovale vlekken omzoomd door strogele in de 
lengterichting verlopende 'chevrons'. Deze tekening 
biedt in een savannelandschap, vooral tijdens het 
droogteseizoen, een voortreffelijke camouflage. Het 
reptiel heeft ellipsvormige spleetpupillen en is bij voor
keur een nachtdier. De giftanden hebben een lengte 
van circa 15 mm. 

Het aantal patiënten dat opgenomen wordt in het 
Kumi-Hospitaal bedraagt gemiddeld drie per jaar. In 
de periode 1995-2000 werden veertien patiënten we
gens slangenbeten behandeld, van wie er vijf zijn 
overleden. Het ziekenhuis beschikt niet over anti-slan
gengifserum, het is te kostbaar. Alle slangenbeetpa
tiënten worden daar symptomatisch behandeld. Bij een 
zestal patiënten moest binnen enkele weken na opna
me, wegens uitgebreid gangreen, een voet- of onder-

- mputofie worden uitgevoerd. Gezien de ver· 

~ UITERATURA SERPENTIUM 2001 JAARGANG 21 NUMMERS 

Kop van Oispholidus typus 

schijnselen wordt gedacht aan een beet door een pof
adder. Alle beten bevonden zich op het onderste deel 
van het onderbeen, meestal de voet of in het gebied 
van de enkel. 

Literatuurgegevens: habitat: in heel Afrika, behalve 
woestijngebieden en berglandschappen. Prooi: knaag
dieren, vooral ratten en muizen. Capaciteit van de gif
klieren: 100-350 mg; 100 mg is fataal. Werking: over
wegend cytotoxisch en weefselbeschadigend, binnen 
enkele uren is reeds een uitgebreide zwelling en 
blauwpaarse verkleuring van het getroffen gebied ont
staan, gepaard gaande met pijn en necrose. Lengte 
van de giftanden: 12-25 mm. Fatale afloop als gevolg 
van nierinsufficiëntie. Maximale leeftijd in gevangen
schap: veertien jaar. Voortplanting: 20-40 jongen in 
juli / augustus, die bij de geboorte een lengte hebben 
van vijftien tot twintig cm. Therapie: antiserum en 
symptomatische behandeling. 
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DE ZWARTHALSCOBRA 
(NAJA NIGRICOLLIS ) 
Deze slang komt voor in zeventien van de 31 sub-Sa
haralanden. In de periode 1995 tot 2000 ving ik een 
vijftal cobra's die geïdentificeerd konden worden als 
zwarthalscobra. De gemiddelde lengte bedroeg 125 
centimeter. Deze soort cobra wordt ter plaatse ook wel 
'spitting cobra' genoemd, vanwege het feit, dat het 
dier, indien het in het nauw is gebracht, gif in de rich
ting van de bedreiger spuwt. Spuwen is eigenlijk niet 
wat er in werkelijkheid gebeurt. Als dit reptiel bij ge
vaar geen uitweg meer ziet, richt het zich circa 60 cm 
op, draatt de halsribben buitenwaarts, waardoor het 
afgeplatte halsgebied zich zijwaarts uitzet tot onge
veer een handbreedte. Vervolgens drukken spieren de 
gifklier leeg, zodat de gif druppels de kleine holle gif· 
tanden, die voor in de bovenkaak liggen, verlaten en 
vervolgens door een geforceerde uitademing, op de 
luchtstroom in de richting van de bedreiger worden ge-

blazen. Het is meer als een gif -spray te beschouwen 
dan een daadwerkelijk spuwen. Het dier is daarbij zeer 
trefzeker en mikt op het oogwit van de bedreiger. Ik 
heb tweemaal ervaren, hoe op deze wijze een fijne 
spray van gifdruppeltjes als een soort motregen via 
mijn blote linkerarm in mijn linkeroog terechtkwam. 
De spray overbrugde daarbij minstens een afstand van 
twee meter. Het gaf een sterk branderig gevoel, alsof 
er verdund zoutzuur in het oog was terechtgekomen. 
Door snel en ruim uttspoelen von het oog met water, 
gevolgd door een behandeling met tetracycline-oog
zalf, als preventie tegen een secundaire infectie, on
dervond ik, behalve een 48 uren durende geïnjecteer · 
de conjunctiva, verder geen nadelige gevolgen. 

Vier van de vijf cobra· s ving ik in het savanneland
schap en eentje in een lokale hut, waarin het dier was 
binnengedrongen. Deze soort cobra heeft aan de on
derkant van de witgekleurde halsschubben een fraaie 

Bilis arietans door onverlaten beschadigd 
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circa 2 tot 4 cm overdwars lopende gitzwarte bond, de 
buikschubben zijn lichtroze gekleurd. De rughuid be
staat uit fijne, dunne, egaal donkergrijs en bruinge
kleurde schubjes. De kop is ovaal en mist de driehoe
kige vorm, zoals bij een aantal andere gifslangen te 
zien is. De ogen zijn niet bovenmatig groot, donker -
bruin tof zwart van kleur, met ronde pupillen. Alle die
ren ving ik overdag tijdens het regenseizoen (van opril 
tot augustus). De giftanden, die stevig in de voorkant 
van de bovenkaak zitten, hadden een afmeting van 
circa drie millimeter. 

Literatuurgegevens. Lengte: 120-220 centimeter. 
Spuwvermogen, waarbij de gifdruppelijes gemakkelijk 
een afstond van twee meter kunnen overbruggen. Het 
dier mikt daarbij op het oogwit van het slachtoffer. Ha
bitat: sovonnelondschoppen, leefgebied van Noord
Egypte tot Transvaal en in alle gebieden ten zuiden van 
de Sahara. Meestal no invallen van de duisternis actief 
op zoek naar prooi. Capaciteit van de gifklieren: 200-
350 mg, fatale dosis: 40-50 mg. Werking: neuro
toxisch / hoemofoxisch. 

DE ZWARTWlffl COBRA 
(NAJA MELANOLEUCA) 
Komt voor in dertien van de 31 sub-Sohoralonden. Tij
dens een weekend in 1987, bevond ik mij aan de oe
vers van het Bisinomeer, ongeveer acht km van het 
stadje Kumi in Oost-Oeganda. Door ving ik, ongeveer 
een uur vóór zonsondergang, een cobra die ik kon 
identificeren als een zwortwitte cobra. Hoor lengte was 
ongeveer 150 centimeter. Op de bovenlip en aan de 
zijkant waren zeer duidelijk, tegen een donkerbruin
zwarte achtergrond, een aantal verticale en schuin 
naar achteren verlopende witgele streepjes te zien. De 
stevig aan de voorkant van de bek ingeplante giftand
jes waren zowat drie mm long. De rugzijde was egaal 
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donkerbruin tot zwart, met fijne, glanzende schubben. 
Ze had geen opvallend grote, zwortgekleurde ogen 
met een ronde pupil. De buikzijde was crèmekleurig. 
Dot ik in de afgelopen jaren niet meer exemplaren van 
deze soort heb gevangen, komt waarschijnlijk door het 
feit, dot ik mijn werkzaamheden had in een sovonnege
bied, dot ongeveer acht km van een meer was gelegen. 

Literatuurgegevens. Na;a melanoleuca wordt ook wel 
forest-cobra genoemd. Habitat: bosrijke gebieden en 
in de omgeving van waterpartijen. Lengte: 180-220 
cm. Prooi: kikkers, vissen. Gi~ neurotoxisch. Geen spu
wer. Kon zich tot 60% van hoor totale lengte oprichten. 
Vooral actief no het invallen van de duisternis. 

EGYPTISCHE COBRA OF ASPIS 
(NAJA HAJE) 

Komt voor in negen van de 31 sub-Sahara landen. Ik 
ving in vijf jaar tijd vier Egyptische cobra· s. De gemid
delde lengte bedroeg circa 140 cm. Giftanden: circa 
drie mm long, gefixeerd voor in de bovenkaak. Bo
venzijde: egaal grijs tot donkerbruin, buikzijde: egaal 
grijs tot lichtbruin. Tijdens het vangen richtten deze 
exemplaren zich op, moor de verbreding van de hals 
was minder uitgesproken don bij de zworthols. Ze ver -
toonden geen spuwodiviteiten. Ovale kop, donkerbrui
ne ogen, ronde pupil. Ik ving de dieren bij daglicht. 

Literatuurgegevens. Hoewel deze soort Egyptische 
cobra wordt genoemd, komt zij wijd verbreid in Afrika 
voor: van Egypte tot zuidelijk Afrika, behalve in woe
stijngebieden en berghellingen. Lengte: 150-200 cm. 
Habitat: voorkeur voor sovonnelondschoppen. Gif -
klierinhoud: 175-300 mg. Fatale dosis: 25-35 mg. Gif
werking: neurotoxisch, weinig pijnlijke, progressieve 
verlamming van skelet- en gezichtsspieren, fataal door 
verlamming van de ademhalingsspieren: dood door 
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verstikking. Prooidieren: vogels, andere slangen. Cleo
patra zou door middel van deze slang suïcide hebben 
gepleegd. Daarom wordt dit dier ook wel 'Cleopatra
slang' genoemd. De farao's droegen haar afbeelding 
in hun hoofdtooi om hun goddelijke status zichtbaar te 
maken. De pofadder en de Egyptische cobra zouden in 
Afrika de meeste fatale ~angenbeten veroorzaken. 

DE ZWARTE MAMBA 
(DENDROASPIS POLYLEPISJ 
Komt voor in tien van de 31 sub-Sahara landen. Deze 
slang is evenals de groene mamba verwant aan de 
cobra's. In een periode van vijf jaar heb ik slechts één 
zwarte mamba in Oost-Oeganda ontmoet. Het reptiel 
stak, overdag, een breed zandpad over en werd over
reden toen ik onderweg was met een landrover. De 
slang kon worden geïdentificeerd als een zwarte 
mamba. Kleur: donkergrijs-bruin, gladde, matte, egaal 
gekleurde huidschubben. Lengte: 220 cm, relatief 
slanke lichaamsbouw. Kop: grote, ovale kop, naar 
voren wat spits toelopend. Giftanden: gefixeerd vóór 
in de bovenkaak, tandlengte circa 4 mm. 

Literatuurgegevens. Lengte: 200-300 cm. Kleur: olijf -
bruin tot metaalachtig. Habitat: savanne. Wordt ook 
wel in bomen, maar meestal op de grond aangetrof
fen. Vooral te vinden in termietenheuvels en andere 
gaten in de grond. Verspreidingsgebied: van Senegal 
tot Kenia en Zuid-Afrika. Actief gedurende de dag. Gif -
hoeveelheid: capaciteit van de gifklieren: l 00-140 
mg. fatale dosis: 15-20 mg. Gifwerking: cardio
toxisch,(tachycardie als gevolg van inwerking op de 
vaguszenuw die de hartslag regelt) neurotoxisch (ver
lamming van de ademhalingspieren: dood door ver
stikking). Fataal: binnen 7 -15 uren na de onbehandel
de beet als gevolg van ademhalingsstilstand. 

GROENE MAMBA 
(DENDROASPIS ANGUSnCEPSJ 
Deze slang komt voor in vijf van de 31 sub-Sahara
landen. Ik ben deze slang tijdens mijn jarenlange ver
blijf in Oost-Oeganda niet tegengekomen. 

Literatuurgegevens. Lengte 200-350 cm. Huid: sma
ragdgroen, egaal, matgekleurd, fijne huidschubben. 
Kop: smal, naar voren wat afgeplat. Ogen: licht- tot 
donkerbruin gekleurd, ronde pupillen. Prooi: kamele
ons en vogels. Schuwe, zich snel voortbewegend rep
tielen. Dagdier. Habitat: leeft overwegend in boomve
getaties. Verspreidingsgebied: in oerwoud en bosachti
ge gebieden van Oost-Afrika, zuidwaarts tot Natal en 
de Kaap-provincie in Zuid-Afrika. Gifhoeveelheid: ca
paciteit van de gifklieren: 60-100 mg. Gifwerking: 
mild neurotoxisch, verlammingsverschijnselen (oog
spieren), zelden fataal. 
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