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TAXONOMIE 

Deze kleine slang behoort tot de familie van de 
colubridoe. Als naam voor de slang komen veel 
synoniemen voor. De eerste wetenschappelijke 
naam werd gegeven door Schlegel (1837) en dot 
was Calamaria atrocinda. Fitzinger stelde het genus 
Scolecophis (van het Grieks skolex 'worm' en ophis 
'slang') in en hij noemde de slang Scolecophis atro
cinda (1843). Hollowell stelde Elaps zonatus (1855) 
voor, en Picado suggereerde Pseudoboa petola 
(1931). Tegenwoordig wordt de slang Scolecophis 
atrocindus genoemd, dit in overeenstemming met 
Peters en Orejos-Miranda (1970). Het genus 
Sco/ecophis bestaat uit deze ene soort. 

WAAR ZE WORDT GEVONDEN 

De duizendpootslong leeh in het tropische bos
gebied van Midden-Amerika. Zij wordt aangetroffen 
in Costa Rico, Honduras, Nicaragua, El Salvador en 
Guatemala. Hoor woongebied bestaat uit de onder
groei van de bossen, zij is gevonden tussen humus, 
blodofvol en bosofvol. 

HOE ZE ERUIT ZIET 

De duizendpootslong kon worden gedefinieerd als een 
valse koraalslang. Het is een kleine slang: zij kon 
slechts een lengte holen van 40-50 centimeter ( 15.7 -
23.6 inch). Ze is ~ank en heeft heldere kleuren. 
Ze heeft zwarte en witte ringen om het lichaam en 
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de stoort, met een rode markering aan de bovenkant 
van elke witte ring. Ze heeft een typische witte bond 
over de snutt. De schubben zijn glad, de kop erg 
klein met dtto ogen. 

WAT ZE EET 

De duizendpootslong is nochtoctief en ze schijnt voor -
namelijk duizendpoten te eten. Vandoor de populaire 
naam 'duizendpootslong'. Het is niet duidelijk of ze 
ook andere invertebraten (ongewervelden) eet. 

GEHEIMZINNIGE KWEEK 

We weten erg weinig van duizendpootslongen. 
De waarnemingen in de natuurlijke omgeving en in 
gevangenschap zijn erg minimaal. We vermoeden 
dot ze eieren legt, moor we weten het niet zeker. 
Gegevens over hoor voortplanting zijn er niet. 

MIJN ERVARINGEN 

Ik had de mogelijkheid twee duizendpootslongen te 
observeren in een privé-slongenpork. Beide toonden 
zich schuw en niet bijterig. De meeste tijd brachten 
ze helemaal verborgen door. Ik stelde de sekse vost 
met een sonde en ze bleken samen een koppel te 
vormen. De man had briljante kleuren en was 32 
cm ( 12.6 inch) long. Het vrouwtje was donkerder en 
de zwarte ringen waren breder; zij was 41 cm 
(16.1 inch) long. 

Ik hield de twee duizendpootslongen in een founobox 
van 50x30xl 5 cm (l 9.6xl l.8x5.9inch), met boom
bostsnippers en een waterbak. De temperatuur van 
de slangenkamer waar de 'duizendpoten' in zaten 
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was 27-32°( (80.6-89.6°F) en viel 's nachts terug 
naar 23-25°( (73.4-77°F). De luchtvochtigheid log 
tussen de 60 en 80%. 

Diverse prooien kregen de duizendpootslongen aan
geboden. In het begin waren dot twee heel kleine 
naakte muisjes in de founobox. Ze werden er drie 
dogen ingelaten, moor werden niet gegeten. Daarna 
probeerde ik meelwormen en wosmotten, die ik ook 
in de kooi liet. Ook deze prooien accepteerden de 
slangen niet. Krekels van diverse afmetingen, (klein, 
middel en groot) vormden mijn volgende poging; 
deze prooien liet ik gedurende zeven dogen in de 
kooi. Deze keer aten de duizendpootslongen evenmin. 

klasse order 

In al deze gevallen toonden ze geen enkele interesse 
in het voedsel en gedroegen ze zich er ook niet agres
sief tegen, door er bijvoorbeeld naar te bi~en. Diver
se soorten duizendpoten heb ik gevangen (tabel l ). 
Ik trof ze aan onder stenen en in de humuslaag van 
het bos. Ik vond ook enkele pissebedden, die ook wel 
keldermotten worden genoemd (tabel 2). 

Ik gaf de slangen verschillende soorten duizendpoten, 
die ze no enkele uren opaten. Ze accepteerden ook 
pissebedden van het genus Porcellio. Ze vingen en 
aten deze prooien 's nachts, ik heb nooit gezien dot 
ze aten. In tabel 3 worden de gegevens van het eten 
van Scolecophis atrocindus weergegeven. 

aenus 
Chilopoda Grophilomorpho 

Scolopendromorpho 
Utobiomorpho 
Scutigermorpho 

Himantarium 
Scolopendra 
Lithobius 
Scutigera 

Tabel 1. Duizendpoten als prooi. 

order 
lsopoda 

Tabel 2. Pissebedden als prooi. 

soort prooi 
naakte muis 
krekel 
meelworm 
wosmot 
duizendpoot (Chilopodo) 

Himantarium 
Scolependra 
Lithobius 
Scutigera 

lsopodo 
Oniscus 
Porcellio 

suborder 
Oniscoideo 

Tabel 3. Voedingsgegevens van Scolecophis atrocindus. 

aenus 
Oniscus 
Porcellio 

resultaat 
negatief 
negatief 
negatief 
negatief 

positief 
positief 
positief 
positief 

negatief 
positief 
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TOEKOMSTPLAN 

Het voedsel van de duizendpootslang blijkt erg 
gespecialiseerd te zijn. Het is interessant om te probe
ren welke andere soort prooien ze eten. Vooral inver
tebraten als regenwormen (Lumbricidae) en maden 
(Diptera). Als dit stel duizendpootslangen gezond blijft 
en deze in het wild gevangen prooien blijft eten, zal 
het zeer interessant zijn om een uitgebreide studie te 
doen naar de vele aspecten van hun levenswijze, 
speciaal hun broedgedrag. 
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Scolecophis otrocindus, vrouwelijk. Emonuele Cinotti. Courtesy of Serpi & Co. 
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Scolecophis atrocindus, vrouweli;k. Emanuele Onaffi. Courtesy of Serpi & Co. 

Scolecophis atrocindus, manneli;k. Emanuele Onaffi. Courtesy of Serpi & Co. . 
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