Zoek mee naar Brabantse
hazelwormen
Heb je er een gezien? Meld het ons!
Voor de provincie Noord-Brabant doen RAVON en Ecologica onderzoek naar hazelwormen. Omdat
hazelwormen heel verborgen leven, weten we niet goed waar dit bijzondere diertje nog voorkomt.
Als we weten waar hij leeft, kunnen we hem beter beschermen. Dus heb je ooit een hazelworm gezien in je tuin, of in je buurt? Laat het ons weten: hazelworm@ravon.nl.
De hazelworm is eigenlijk een hagedis
Je leest het goed: de hazelworm is een hagedis zonder pootjes. Hij lijkt daardoor op een slang. Hazelwormen zijn
niet gevaarlijk: ze bijten niet en zijn al helemaal niet giftig. Ze zijn zelfs nuttig!
Waar vind je ze?
Hazelwormen leven nogal verborgen. Ze zitten vaak onder gras, hout, stenen of in holletjes in de grond. Vanaf
oktober tot maart zijn ze onder de grond in winterslaap. Na de winterslaap kun je ze vinden in bossen, bosranden,
houtwallen en bermen, op heideterreinen en in grote tuinen en op erven. Rommelige hoekjes, met bijvoorbeeld wat
ruigere begroeiing, veel dood hout, stenen, plaatmateriaal of stukken zeil, zijn schuilplekken. Hazelwormen zijn
overdag actief. Ze eten vooral slakken en wormen.

Twee Brabantse leefgebieden: rand van een erf en grazige berm in dennenbos.

Gezocht!
Heb je wel eens een
hazelworm gezien?
Mail of bel ons: hazelworm@ravon.nl of
06-82144858. Ook heel oude waarnemingen
zijn interessant!

Weinig hazelwormen in Noord-Brabant
De hazelworm komt in Nederland vooral voor in
Utrecht, Gelderland en Limburg. In Noord-Brabant
veel minder. De meeste hazelwormen vind je in het
Groene Woud tussen Tilburg, Eindhoven en Den
Bosch.

Zoek je mee?
Je kunt ons helpen om dit bijzondere Brabantse reptiel beter op de kaart te zetten. Kijk
eens onder boomstammetjes, bielzen, opgestapelde stenen of zeil in uw tuin of op uw
erf. Dit zijn ideale verstopplekjes. Wanneer je denkt er een gevonden te hebben, maak
dan vooral foto’s. Een foto met je telefoon is prima!

Drie verschillen tussen een hazelworm en een gladde slang
In Noord-Brabant komt ook een ander reptiel voor: de gladde slang. Ook dit dier is niet gevaarlijk. Heb je een
gladde slang gezien? Ook dat kun je aan ons doorgeven. Dit zijn de drie belangrijkste verschillen:
Hazelworm

Gladde slang

•
•

•
•

•

Maximaal circa 40 cm lang.
Bruine bovenkant zonder vlekken, met soms een dunne,
donkere streep over de rug of donkere ﬂanken.
Hazelwormen bewegen zich veel stijver dan slangen.

•

Groter, tot ruim 70 cm lang.
Veel donkere vlekken en strepen: ziet er daarom heel
anders uit dan de hazelworm.
Beweegt zich, als echte slang, veel soepeler dan hazelworm.

Jonge hazelwormen maken een bontere indruk. Zij hebben vaak
een zilverachtige of goudkleurige rug met daarop een donkere
lengtestreep en zeer donkere ﬂanken.
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