
Slangen en hazelworm

Heeft het dier pootjes?

zie achterkant

De hazelworm is een 
pootloze hagedis die op 
een slang lijkt. De hazel-
worm heeft echter een 
typische hagedissenkop: 
hagedissen - dus ook de 
hazelworm - kunnen in 
tegenstelling tot slangen 
hun ogen wel sluiten. 
Het lichaam van de hazel-
worm is veel stijver dan 
dat van slangen. Dit is 
tijdens de voortbeweging 
ook duidelijk zichtbaar.

Adder

Hazelworm

Is de slang gevlekt of gestreept en loopt 
er een donkere streep door het oog?

Ja

Ja

Nee  

Zoekkaart reptielen
Op deze zoekkaart vind je de 7 meest voorkomende reptielen in Nederland. 
De zoekkaart is bedoeld voor de herkenning van (bijna) volwassen dieren.

Start

Nee

Hazelworm

Hagedissen

Let op: De adder is de enige 
gifslang van Nederland. Ze 
komen voor op de hoge zand-
gronden van de Veluwe en in 
Drenthe en Friesland. 
In Overijssel en Limburg leven 
geisoleerde populaties. 
Adders zijn relatief kleine, zwaar 
gebouwde slangen. 
Kijk op www.ravon.nl/wan voor 
meer informatie over adders en 
wat te doen bij een adderbeet.

De gladde slang komt 
vooral voor op heide-
terreinen, hoogvenen en 
stuwwallen. 
Ze eten jonge muizen en 
hagedissen.

Gladde slangGladde slangDe ringslang is een aan 
water gebonden slang die 
zich voornamelijk voedt met 
amfi bieën. Het is de grootste 
slang van Nederland (tot 
ruim 1 meter). De soort komt 
ook buiten natuurgebieden 
voor, zoals in tuinen.
Kijk op Broeihopen.nl voor 
meer informatie over de 
ringslang.

Ringslang

Nee  

Ja

Heeft de slang een duidelijke 
gele of lichte ring achter de kop?

Heeft de slang een zigzag-
tekening over de rug? 

Ja

Nee  

De verticale pupil en het rode 
oog zijn ook heel kenmerkend 
voor de adder. 
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Salamanders

Robuuste hagedis met brede en forse kop?

Exoten en zeldzame reptielen

Zandhagedis

Levendbarende hagedis

Een hagedis (reptiel) en een salamander (amfi bie) 
lijken uiterlijk op elkaar: een langgerekt lichaam, 
een relatief brede bek, vier ongeveer even lange 
poten, tenen en een lange staart. Maar een 
hagedissenhuid is hard en dik, met een pantser 
van schubben en schilden, een salamanderhuid 
(foto) is zacht en dun. Een hagedis beweegt 
snel (rent), een salamander op het land loopt 
langzaam. 

Hagedissen
Heeft het dier schubben?

Ja

Nee

Een hagedis (reptiel) en een salamander (amfi bie) 

Nee

Zandhagedismannen zijn te 
herkennen aan hun groene 
fl anken. 

Ze leven op zandgronden in 
het oosten, midden en zuiden 
van Nederland en in duin-
gebieden op droge plekken.
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Muurhagedis

Russische rattenslangLederschildpadRoodwangschildpad

Zoetwaterschildpadden Zeeschildpadden

Geelbuikschildpad Kemps zeeschildpad Dikkopschildpad

Voor meer informatie kijk op www.ravon.nl/herkenningskaarten

Overig

schubben?

ga naar 
Zoekkaart 
Amfi bieën

fl anken. 

Ze leven op zandgronden in 

Deze hagedissen leven op zandgronden en in 
veengebieden in het oosten, midden en zuiden 
van Nederland, op vooral vochtige plekken. Jonge 
levendbarende hagedissen zijn heel donkerbruin, 
voor het oog haast zwart, met name de staart. 

Muurhagedissen zijn slanke en nogal 
platte hagedissen met relatief lange 
tenen en staart. Ze leven in Zuid-
Limburg (Maastricht en omgeving). 

Muurhagedis

Kleine, fi jn gebouwde hagedis 
met smalle en kleine kop?

langzaam. 

met smalle en kleine kop?

platte kop

Ja

Nee

Ja

Exoten en zeldzame reptielen

voor het oog haast zwart, met name de staart. 


