
Honderdpote met meer of minder  as 100 

pote 

Grillerig? Moet ‘n mens bang wees vir hulle? 

Daar loop baie gru-stories rond oor 

ontmoetings met honderdpote. 

Hier ‘n paar realistiese feite oor hulle: 

Hulle en skerpioene is van die oudste vorms 

van geleedpotiges in die evolusie van die 

dierelewe. Omtrent 300 miljoen jaar terug het 

daar baie grotes die aarde bevolk, deesdae is 

die grootstes maar 260 mm en die kleinste spesies  

20 mm lank. 

Tropiese honderdpote (die grotes en helderkleuriges) 

kan dodelik giftig vir mense wees, maar die spesies wat in suider Afrika lewe se gif is vir mense nie 

lewensgevaarlik nie. Wel  kan die byt seer wees en ontsteek. 

Honderdpote en oorkruipers word dikwels verkeerdelik as dieselfde beskou; oorkruipers is insekte (met 

ses pote) en honderspote is Chilopoda met tussen 7 en 173 paar pote (let wel, alyd ‘n ongelyke getal!) en 

aansienlik groter as die gewone oorkruiper. Geeneen kruip in ore nie, dis ‘n wolhaarstorie! 

Honderdpote is roofdiere en lewe hoofsaaklik van insekte en ander 

geleedpotiges, selfs klein reptiele kan prooi word.. 

Anatomie:  

Die voor- en agterkant lyk nogal dieselfde met die eerste oogopslag, 

want daar is een paar kopvoelers en een paar stertvoelers 

(omgevormde paar pote) wat dikwels omhoog gehou word. 

Die kop dra twee gelitte voelers waarmee dit tas en ruik. Aangesien dit 

gewoonlik tussen verrottende plantmateriaal of ondergronds lewe, is 

die sig nie baie goed nie, of hulle is heeltemal blind. Die spesies met oë 

het vanaf twee enkelvoudige ogies tot meer of ‘n groepie ogies of selfs 

eenvoudige samegestelde oë met tot 100 fasette soos bv. insekte.                                                                                                                   

Twee gifklou-kake met ‘n hol angel elk sit voor aan die kop. Hierdie kake is 

eintlik omgevormde pote.                                                                                             

Dit “hoor” met hare wat lugvibrasies opvang. Hierdie hare sit ook op die hele 

liggaam. 

Elke liggaamssegment dra een paar pote (by 1000-pote/Centipede dra elke segment twee paar pote). 

Baie verbasend is die feit, dat die wyfies hulle eiertjies oppas. Nadat dit gelê is, word dit saamgebondel,  

sy krul daarom en hou die eiermassa op haar pote, wat ‘n beskermende nessie te vorm. So vertoef sy  vir 

tot twee maande!! As die kleintjies uitkom, hou sy hulle ook  nog veilig tot hulle een- of selfs tweekeer 

vervel het. 



Klassifikasie : 

Geophilomorpha of grond-honderdpote 

Dis hulle wat in die grond lewe en blind is. Hulle lewe hoofsaaklik 

van termiete en woon  ook daar in die donker gange.  Die 

voorkoms is beperk tot op die suidweste van die Afrika-

kontinent 

 

 

 

 

Scolopendromorpha of Groot honderdpote 

Hierdie honderdpote is dit wat ons meestal sien en ken. Hulle is 

dikwels helder gekleur, geel, rooi, bruin, swart, blou of ‘n 

kombinasie van hierdie kleure. 

Die spesie hier op die foto was baie smal, ongeveer 3 mm breed, 

maar nogal lank, maklik 12 cm of meer. Dit het deur die 

gangetjies beweeg, wat onder ‘n groterige klip gebou was deur 

miere of termiete (ek kon nie duidelik uitmaak, wie se tonnel dit 

was nie, albei spesies was teenwoordig). Dit was vinnig en baie 

beweeglik. 

 

 

 

 

 

Lithobiomorpha of Klip-honderdpoot   

Hierdie kêreltjies is klein, so 25 mm lank. 

Hulle bly  onder klippe. Kenmerkend van 

hulle is, dat die liggaamssegmente nie 

ewelank is nie, hulle is afwisselend lank, kort, 

lank, kort. Aangesien dit  ook onder klippe 

lewe, kan veronderstel word, dat hulle op 

miere en/of termiete prooi. 



 

Scutigeromorpha of Langpoot-

honderdpoot (E: House centipede) 

Hulle verskil in uiterlike 

voorkoms nogal baie van 

honderdpote. Omdat hulle 

pote so lank is en die lyfie in 

vergelyking daarmee kort,  

vertoon hulle eerder 

spinnekopagtig. Blykbaar 

kom hulle graag in 

woonhuise in en “vang” 

hulleself in baddens/wasbakke. 

Hulle lyfies bestaan uit 15 tot 30 

segmente, die hele dier is maar 6 tot 

7 cm lank. In die veld het ek hulle onder 

klippe gekry. 

 

In die natuur vreet diere en hulle word gevreet. 

Hierdie klein slangetjie, die Centipede-eater 

(Aparallactus capensis) het gespesialiseer op 

honderdpote. Dit bly bedags onder klippe, maar 

snags beweeg dit rond. Ons het dit al dikwels 

op die plaaswerf of selfs in die huis gekry, vir 

mense nie giftig nie. Kenmerkend is die swart 

kop voor aan die effekleurige beige tot lig-

oranje lyf. Dis nie baie lank nie, so tussen 30 en 

40 cm. 

 

 

Soos by alle wesens wat gif produseer bly ons beste bekerming kennis daarvan. Ons het nie nodig om 

bang te wees nie, as ons  weet, waarmee ons te doen het, so  ook in die geval van honderdpote.            

Hulle is nuttige diere en sal niemand byt, as dit nie gedruk of getart word nie. 
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