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Uitgelicht: hazelworm
De hazelworm is een pootloze hagedis met een verborgen 
levenswijze. Vaak zonnen de dieren, zeker als het warm is, 
niet open en bloot maar indirect, verscholen onder vegetatie 
of stenen. Hazelwormen worden daardoor, ondanks hun 
redelijk algemene voorkomen, een stuk minder waargeno-
men dan andere hagedissen. Over de hele periode sinds 1994 
vertoont de soort een matige toename. Wanneer enkel naar 
de laatste 12 jaar wordt gekeken nemen hazelwormen weer 
af. In de hete en droge jaren 2019 en 2020 werden aanzienlijk 
minder dieren gevonden op de voor deze soort gevolgde 
trajecten. Of dit op een werkelijke afname duidt of een 
verminderde zichtbaarheid is nog onduidelijk. Dat zal 
volgend jaar moeten blijken wanneer de resultaten uit het 
koelere en nattere 2021 verwerkt zijn. Het RAVON-project 
waarbij we via oproepen en navraag waarnemingen van het 
brede publiek in West-Brabant verzamelen, laat zien dat veel 
mensen de soort tegenkomen en ook fotograferen. Dit levert 
de nodige ‘nieuwe kilometerhokken’ en herbevestiging van 
oude waarnemingen op.
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Toelichting trends
De figuren geven de ontwikkelingen van soorten weer in aantal en ver- 
spreiding zoals vastgesteld in de NEM Meetprogramma’s Reptielen en 
Amfibieën van RAVON en het CBS. Aantalsgegevens zijn verzameld door 
vrijwilligers die vaste routes of wateren meerdere keren per jaar monito-
ren. Hierbij worden de waargenomen aantallen dieren per soort genoteerd. 
De gegevens voor de trends in verspreiding zijn afkomstig van daglijstjes, 
waarbij alle waargenomen soorten genoteerd worden, aangevuld met losse 
waarnemingen. Voor alle reptielen en vijf amfibieën (boomkikker, vuur-    
salamander, geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad en knoflookpad) zijn 
aantalstrends beschikbaar. Op enkele soorten die zeer beperkt voorkomen 
na, zijn ook trends in verspreiding beschikbaar over de periode van de 
Meetprogramma’s. De hier gepresenteerde aantalstrends gaan over de 
periode 1994-2020 voor de reptielen en 1997-2020 voor de amfibieën. 
Voor een enkele soort is de trend iets later gestart: muurhagedis 1995, 
geelbuikvuurpad 2000 en vroedmeesterpad 2001. De verspreidingstrends 
beslaan de periode 1990-2020 voor de reptielen en 1997-2020 voor de 
amfibieën. De soorten zijn gerangschikt op volgorde van hun trend; van 
sterke toename tot sterke afname (in % per jaar). De achterliggende trend-
grafieken per soort zijn te vinden op de RAVON-website.
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Meer weten of meedoen? Bekijk de informatie online:
l   De trendgrafieken per soort, inclusief toelichting, zijn te 

vinden op de soortpagina’s: www.ravon.nl/soorten
l   Zelf meedoen? Kijk online welke telprojecten er zijn en 

zie waar je bij jou in de buurt een bijdrage kunt leveren: 
     www.ravon.nl/tellen


