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INLEIDING 
De hoefijzerslang ((o/uber hippocrepis, LINNAEUS 1758) 
heeft deze gewone naam vanwege de typische, donkere, 
hoefijzervormige markering op de kop. Ze is aantrekke
lijk getekend: de basiskleur is donker, bijna zwart, met 
veel gele of witgerande ruitvormige vlekken. De buik is 
gelig met vele zwarte vlekken. Volwassen dieren zijn 
vaak donkerder dan jonge dieren. 

Op het moment zijn drie ondersoorten bekend: de onder
soort, (o/uber hippocrepis intermedius, komt voor in 
Noord-Afrika (Algerije, Marokko, Tunesië); dit is de 
grootste ondersoort (gemiddelde lengte: 2 meter) en 
heeft vaak het mooiste patroon. De nominaatvorm, Colu
ber hippocrepis hippocrepis, wordt gevonden in Spanje, 
Portugal en het eiland Sardinië (Italië) en is kleiner dan 
de andere ondersoorten (gemiddelde lengte: 1.2 meter). 
Coluber hippocrepis nigrescens tenslotte, komt alleen 
voor op het eiland Pantelleria (Italië): deze vorm heeft 
een erg donker patroon en is groter dan (o/uber hippo
crepis hippocrepis (gemiddelde lengte: 1,5 meter). 

De hoefijzerslang houdt van een droog en rotsig leefge
bied. In Marokko komt zij voor tot 2100 meter boven 
zeeniveau (Hoge-Atlasgebergte), terwijl zij in Europa tot 
1300 meier boven zeeniveau wordt gevonden in de Py
reneën. In haar leefgebied is zij vooral overdag actief, 
maar ze kan ook 's nachts uit haar schuilplaats te voor
schijn komen. 
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INTRODUCTION 
The horseshoe snake ((o/uber hippocrepis, LINNAEUS 
1758), also called 'horseshoe racer' or 'horseshoe whip 
snake', hos this common name because of ils typical dark 
horseshoe-shaped marking on the head. Il is handsomely 
marked: the ground color is dark, almost blackish, with 
many yellow or white edged rhombic blotches. The venter 
is yellowish with many black patches. Aduhs are often 
darker than juveniles. 

Actually three subspecies are known: the subspecies (o/u
ber hippocrepis intermedius occurs in northern Africa (Al
geria, Morocco, Tunisia): it is the biggest subspecies 
(mean length: 2.0 metres), and it has often the most 
handsome pattern. The type species (o/uber hippocrepis 
hippocrepis is found in Spain, Portugal and Sardinia Is
land (ltaly), and il is smaller than other subspecies (mean 
length: 1.2 metres). At last (o/uber hippocrepis ni
grescens lives only in Pantelleria lsland (ltaly): it hos a 
very dark pattern, and it is bigger than (o/uber hip
pocrepis hippocrepis (mean lenght: 1.5 metres). 

Horseshoe snakes like a dry and rocky habitat. In Moroc
co il is present up to 2, 100 metres above the sea level 
(High Atlas Mountains), while in Europe il is found al 
1,300 metres above the sea level al Pyrenees Mountains. 
In this environment, il is mainly active during the day, bul 
il can move from its hiding-places at night too. 



Jonge hoefijzerslangen eten voornamelijk hagedissen en 
gekko's, vooral gedurende de eerste twee jaar, waarna ze 
bij voorkeur kleine zoogdieren (knaagdieren) en vogels 
gaan eten. Op het eiland Pontellerio is aangetoond, dot 
Coluber hippocrepis nigrescens voornamelijk dode rollen 
eet die op de weg liggen. 

GEVANGENSCHAP 
De hoefijzerslong is wild en nogal oggressief en kon bij
ten bij de geringste provocatie. Weinig exemplaren wor -
den tam in gevangenschap, terwijl de meeste hun typi
sche schuwheid en gewelddadige humeur zelfs no jaren in 
het terrarium houden. Ze is een erg alerte, snelle en ac
tieve slang, die zowel overdag als 's nachts door het ter -
rorium kon bewegen en daarom een ruim hok nodig 
heeft. Dot moet droog en goed geventileerd zijn met een 
zondige of rotsachtige bodem. Goede resultaten zijn ver -
kregen mei een mengsel van gravel, grind en kleine ste
nen, moor ook turf en gewoon krantenpapier kunnen een 
goed, eenvoudig alternatief zijn. Een waterbak en vele 
schuiplootsen moeten altijd aanwezig zijn. De tempera
tuur overdag moet 24-30°( zijn, met verschillende plaat
sen die nog warmer gehouden worden (32-34°() door 
een 'hot spot' (bodemverworming of infrarood lomp). 's 
Nachts zou het moeten afkoelen tot 18-22°C. De lucht
vochtigheid zou tussen 50-60% moeten zijn. Voor de 
belichting kon een TL-bolk gebruikt worden. Sommige 
terroriumhouders adviseren zelfs een buis met een na
tuurlijk spectrum, omdat ze denken dot de hoefijzerslong 
boot kon hebben bij de blootstelling aan ultraviolet licht. 
De dog-nacht-cyclus zou moeten variëren van 8-10 uur in 
het voorjaar en najaar en 12 uur in de zomer. In de win
ter (winterrust) kon de slang in het donker blijven. 

VOEDING 
Jongen eten vrijwel alleen hagedissen en gekko's in de 
eerste twee jaren. In gevangenschap accepteren zij me
teen kleine hagedissen van de geslachten Podarcis en 
Lacerta, alsmede Hemidactylus-gekko's. Het is ook mo
gelijk dot ze pasgeboren muizen accepteren, moor dot 
vereist veel geduld en het is nodig veel pogingen te doen: 

Young horseshoe snokes primorily eot lizords and geckos, 
speciolly during the first two yeors, and then they become 
greot eoter of small mommols (rodents) and birds. In 
Pontellerio lslond il hos been demonstrated thot Coluber 
hippocrepis nigrescens eot moinly deod rots found on the 
roods. 

CAPTIVITY 
The horseshoe snoke is wild and quite oggressive, and il 
con bite at the slightests provocotion. Few specimens gel 
lome in coptivity, while the most keep the typicol boshful 
and violent temper even ofter yeors in terrarium. lt is o 
very ottentive, fost and octive snoke, thot likes to move 
oround in the terrarium both during the day and at night. 
For thot il needs o big terrarium. Il should be dry and well 
ventiloted with o sondy or rocky floor: good results have 
been ochieved with o mix of gravel, pebbles and small 
stones, bul olso peot and common newspoper con be o 
simple good olternotive. A water basin and mony hiding 
places should olwoys be present. The doytime tempero
ture should be 24-30°( with some oreos kept even 
warmer (32-34°() by 'hot spots' (bottom heoter or in
frored lomp); at night il should cool down to 18-22°(. The 
humidity should be between 50-60%. The lighting should 
be supplied with fluorescent tube; some keepers suggest 
to use olso o notural spectrum tube, becouse they !hink 
thot horseshoe snoke moy benefit from ultraviolet expo
sure. The doy-night cycle should be of 8-10 hours during 
the spring and outunm, and of 12 hours during the sum
mer. In winter (hibernotion), horseshoe snoke con stoy in 
the dork. 

FEEDING 
Young eot olmost excusively lizords and geckos for the 
first two yeors. In coptivity they immediotely accept o 
smoll lizord belonging to Podarcis and Lacerta genus, and 
olso Hemidactylus geckos. Il is olso possible thot they oc -
cept newborn mice ("pinkies"), deod or olive, but thot re
quires o lot of patience and il is necessory to make mony 
ollempts: in every woy young snokes must feel very quiet 
and undisturbed and for thot they must have o good hid-
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de jonge slangen moeten zich erg rustig en ongestoord 
voelen en dat vereist een goede schuilplaats. Dan moet 
een pasgeboren muis, zowel een levende als een dode, bij 
de schuiplaats geplaatst worden, liefst 's nachts. Deze 
operatie moel vele malen uitgevoerd worden, anders is 
het nodig hagedissen aan te bieden of de slangen te 
dwangvoederen. Andere technieken, zoals een dode pas
geboren muis met een beschadigde neus (blootleggen 
hersenen) of een dode pasgeboren muis met een hage
disgeur geven, leveren weinig resultaat op. 

Na de eerste twee jaar eten de hoefijzerslangen graag 
kleine zoogdieren en ze accepteren zonder problemen 
muizen en jonge rallen, dood of levend. Ze doden ze niet 
door een echte verwurging, maar drukken ze tegen de 
grond mei hun lichaam. Voor een volwassen dier kunnen 
drie muizen per week genoeg zijn. 

KWEEK 
Hoefijzerslangen moeten drie tot vier jaar oud zijn om 
succesvol te kweken (120-130 centimeter lang). In no
vember moet gestopt worden met voeren en moet de 
temperatuur geleidelijk dalen. Overwinteringscondities 
(temperatuur 8-12°(, geen licht, geen eten) moeten aan
gehouden worden van december tot februari ( twaalf 
weken): de slangen moeten afzonderlijk in simpele fau
naboxen gehouden worden, mei een bodem van zaagsel 
en een kleine waterbak. In maart moeten de normale 
condtties geleidelijk hersteld worden (temperatuur en 
licht) in twee tol drie weken. Het is dan mogelijk weer 
voer te geven, vooral aan de vrouwtjes. 

Zeker na de eerste vervelling na de overwintering van 
het vrouwtje (vervelling in de kooi laten), moet het man
netje voor tenminste zeven dagen in de kooi van het 
vrouwtje gezet worden. Copulatie vindt vaak onmiddellijk 
plaats, soms gebeurt die ook 's nachts. Na deze eerste 
week kunnen de slangen een paar dagen gescheiden 
worden om dan weer voor nog eens zeven dagen bij el
kaar gezet te worden. 
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ing place. Then a newborn mouse, both alive and dead, 
should be put near the hiding place, beller at night. This 
operation should be repeated many times, otherwise il is 
necessary to offer lizards or to force-feed the snakes. 
Other techniques as the dead newborn mouse with its 
nose damaged ('braining') or the dead newborn mouse 
scented of trzard are generally unsuccesful. 

After the first two years, horseshoe snakes become great 
eaters of small mammals and they accept mice and young 
rats, dead or alive, without problems. They don'! kill them 
by a real constriction, bul they generally press them 
against the ground with !heir body. For an adult specimen 
3 mice for week can be enough. 

BREEDING 
Horseshoe snake should be 3-4 years old to breed suc -
cessful~ (120-130 cenlimetres in lenghl). During No
vember the feeding should be stopped and temperature 
should be drop down gradually. Hibernating conditions 
( temperature = 8-12°(, no light, no food) should be set 
up from December to Febraury ( 12 weeks): the snakes 
should be kept separately in simple fauna-boxes with a 
floor of sawdust and a small water basin. In March, nor
mal conditions should be re-established gradually (lem
perature and light) within 2-3 weeks; then il is possible to 
food again, in particular to females. 

Specially after post-hibernation female' shed (which 
should be left in the cage), male should be put inside the 
female's cage for at least 7 days. Copulation is aften im
mediate, other times il can happen also at night. After 
this first week, snakes can be separated for some days, 
and they can be put together again for another 7 days. 
Gravid females are very greedy, and il is necessary to 
feed them plentifully. After pre-deposition shed, a small 
plastic box with 4-5 centimetres of humid vermiculite 
(ratio = 1: 1) should be put in the female's cage: inside 
that, females generally lay 5-10 eggs of 4.6-5.4 x 2.2-
2.5 centimetres. Gestation of 2-4 months. lncubation 
temperature should be of 27-29°( and the humidity 90%; 
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Zwangere vrouwtjes zijn erg gulzig en het is nodig ze 
overvloedig te voeren. No de vervelling, net voor de 
eileg, is het nodig een kleine plastic doos met een loog 
van 4-5 centimeter vochtig vermiculiet (ratio= l: l) in de 
kooi van het vrouwtje te zetten. Daarin legt ze meestal 
vijf tot tien eieren van 4.6-5.4 x 2.2-2.5 centimeter 

De broedduur is twee tot vier maanden. Incubatietempe
ratuur moet 27 -29°( zijn en de luchtvochtigheid 90%; een 
'au bain Marie' -achtige incubatie is toepasbaar. Bij deze 
condities duurt de incubatie 55-67 dogen. Pasgeboren 
hoefijzerslangen kunnen er 24 uur over doen om uit het 
ei te komen. Ze zijn 28.7 -31.2 centimeter long met een 
gemiddeld gewicht van 8.7 gr. In het begin kunnen ze ge
houden worden in een founobox (30x20x20 centimeter). 
No zeven tot veertien dogen vervellen ze en beginnen ze 
te eten. Het is vaak nodig ze te dwongvoeren met pasge
boren muizen gedurende tenminste drie tot vijf maanden. 
In Tabel l treh u de kweekdoto aan. 

on incubotion method 'au bain Morie"-like is suitoble. At 
these conditions, the incubotion is of 55-67 doys. New
barn horse snokes con take olso 24 hours to carne out 
from egg. They are of 28.7 -31.2 centimetres with o meon 
weight of 8.7 gr. In the beginning, they con be kept in sin
gle fauna-box (i.e. 30x20x20 centimetres). Aher 
7 -14 doys, they shed and they stort to eot. lt ohen nee -
essory to force-feed them with newborn mice ("pinkies") 
for at least 3-5 months. 
In Toble l, the coptive breeding dato are shown. 

Tabel l. Kweekdoto van de hoefijzerslong ( Coluher hippocrepis). 

WINTERRUST (WEKEN) PARING ZWANGERSCHAP(DAGEN) BLEG AANTAL BEREN INCUIATIE (DAGEN) IU 29·30'C EERSTE VERVEWNG 

12 opril-mei 60-120 juni-juli 5-10 55-67 na 7-14 dogen 

Tob. l. Coptive breeding dato of horseshoe snoke ( Coluher hippocrepis). 

HIIERNATION (WEEKS) IWING GESTATION (DAYS) LAVING NO. EGGS INCUBATION (DAYS) AT 29·30'C FIRST SLOUGH 

12 April-Moy 60-120 June-July 5-10 55-67 alter 7-14 doys 
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Coluber hippocrepis 
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