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Zo'n twaalf jaar geleden kwamen mijn broer en ik bij 
toeval in het bezit van een vrouwelijk exemplaar van 
de Noord-Amerikaanse wormetende slang, Storeria 
dekayi. Determinatie wees uit, dot het hier de onder
soort Storeria dekayi vida betrof. Enige tijd loter 
kwamen we ook in het bezit van een mannetje. Dot 
hebben we bij het vrouwtje gezet om een kweekpo
ging te doen. Helaas ging het vrouwtje no verloop 
van tijd dood en waren we genoodzaakt een onder 
exemplaar aan te schaffen. Achteraf bleek dot het 
nieuwe vrouwtje drachtig was. In dit artikel wil ik een 
beschrijving geven van deze fascinerende slang. 

BESCHRUVING VAN HET DIER 

Storeria dekayi vida is een kleine, bruine slang die 
een gemiddelde maximale lengte bereikt van onge
veer 50 cm. De tekening van de rug bestaat uit twee 
lengterijen van kleine, donkere stippen. In de nek 
heeft de slang twee ringen, een lichte ring achter de 
kop met daarachter nog een ring die donkerbruin 
gekleurd is. De kop is · klein en naar verhouding 
even breed als de romp. Aan de buikzijde is de slang 
lichtbruin tot grijs van kleur met hier en door wat 
donkere vlekjes. 

LEEFWIJZE EN BIOTOOP 

Het verspreidingsgebied van deze slang strekt zich 
uit vanaf de zuidelijke punt van Florida tot aan het 
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moerassengebied van Okefinokee. Zij leeft voorna
melijk in moerassig gebied en bij kleine meren, 
waterpoelen en stroompjes waar ze zich verschuilt 
in de door ter plaatse groeiende woterhyocinthen. 
Storeria dekayi voedt zich voornamelijk met wor
men, slokken, kleine salamanders en insecten. De 
slang wurgt hoor prooi niet, moor verslindt deze 
meestal levend. 

IN HET TERRARIUM 

Storeria dekayi vida is een tamelijk schuw dier dot 
zich bij de minste verstoring onder bladeren, stenen 
en schors verschuilt. Onze dieren heb ik gehuisvest 
in een terrarium van 50x30x30 cm (lxbxh). De 
bodem van het terrarium is bedekt met uitgekookt 
grof zond, waarop ik kleine en grotere stukken 
schors heb verspreid. 

Omdat de kop van deze slang een tamelijk kleine 
afmeting heeft, is zij nauwelijks in stoot in de hond 
van de verzorger te bijten en ze zal dit don ook 
niet gouw doen. Wel plot ze hoor lichaam of wan
neer ze zich bedreigd voelt om vervolgens schijn
aanvallen te doen. 

Door hoor schuwe oord en omdat ze een nachtelijk 
jager is, is ze wat dot betreft geen aantrekkelijk ter
rariumdier. Het blijft echter wel fascinerend om te 
mogen aanschouwen hoe deze slang het gevangen 
voedsel tot zich neemt. 

GEBOORTE IN HET TERRARIUM 

Zoals reeds aan het begin van dit verhaal vermeld 
werd, was het tweede vrouwtje bij aanschaf al 
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drachtig. Storeria dekayi is eierlevendbarend. De 
geboorte van de jongen hebben wij mogen aan
schouwen. Het wijije kroop onrustig door het hele 
terrarium op zoek naar een geschikte plek om haar 
jongen te werpen, niet alleen onder de op de bodem 
verspreid liggende stukken schors, maar ook onder 
het waterbakje dat op de bodem stond. Deze plek 
heeft ze uiteindelijk gekozen om haar elf jongen het 
leven te schenken. 

De tekening van de jongen is al vanaf de geboorte 
identiek aan die van de ouderdieren. Het enige ver
schil is in de kleur te vinden, die is namelijk lichtgrijs 
met een lichtgekleurde ring in de hals. De grond
kleur trekt na verloop van tijd bij en wordt geleide
lijk bruiner. 

Helaas waren de jongen zó minuscuul klein en teer, 
dat ze kort na de geboorte stierven. Een aantal is 
door de volwassen dieren, die ze waarschijnlijk 
voor prooi hebben aangezien, opgegeten; de rest 
als gevolg van de overplaatsing naar een ander 
onderkomen. 

De resterende jongen heb ik, op het moment dat ik 
merkte dat de ouderdieren ze opaten, onmiddellijk 
in een ander terrarium gezet. Niet lang daarna 
stierven ook zij. De juiste oorzaak van de sterfte 
weten we niet, maar het zou kunnen dat deze die
ren al vanaf het begin niet levensvatbaar waren. 
Een andere mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat 
we de jonge dieren uit het terrarium hebben 
gehaald en hiermee deze fragiele wezentjes zó heb
ben verwond, dat deze zijn gestorven. 

CONCLUSIE 

Storeria dekayi vida is een slang met een aantrek
kelijk voorkomen. Zij is goed te houden en past zich 
tamelijk goed aan onder terrariumomstandigheden. 

Wie deze slang wil kweken zal zich waarschijnlijk 
geconfronteerd zien met de moeilijke taak van het 
grootbrengen van de jongen. 
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