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land verdwenen: wolf Canis lupus (in 869), gewone dol-
fijn Delphinus delphis (959), tuimelaar Tursiops truncatus 
(965), grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum 
(986), kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros 
(983), mopsvleermuis Barbastella barbastellus (994) en 
otter Lutra lutra (988). Belangrijke oorzaken voor het 
verdwijnen van deze zoogdieren waren vervolging, bio-
toopvernietiging en -versnippering en klimaatverande-
ring. Sinds lange tijd komen er nieuwe zoogdieren in 
Nederland te leven. Voorbeelden zijn moeflons Ovis am
mon die in bepaalde natuurterreinen zijn uitgezet en 
Amerikaanse nertsen Neovison vison die vanuit de bont-
industrie zijn ontsnapt en nu ook in het wild voorko-
men. Sinds 980 zijn twee soorten nieuw gemeld voor 
Nederland: Pallas’ eekhoorn Callosciurus erythraeus 
(998) en kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus 
(2008). Deze eekhoorn is een ontsnapt huisdier en de 
kleine dwergvleermuis wordt pas sinds kort herkend en is 
dus niet echt nieuw voor Nederland (CORNeliS 2009, DijKStRA 

& DeKKeR 2009).
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terhok in het Geuldal bij Meerssen (li) zijn 4 soorten 
waargenomen. Sinds 758 zijn zeven soorten uit Neder-

 Animalia ▶ Chordata (fylum) ▶ Vertebrata (subfylum) ▶ Reptilia (klasse)

 RePtiliA (SAUROPSiDA) - RePtieleN, DiNOSAURiËRS & VOGelS
 eRiK j. VAN NieUKeRKeN nederland 20 gevestigd (waarvan 7 exoten)
  wereld 8.634	beschreven

rieën. Om die reden stelt cnah (200) 
een classificatie voor waar de lepido-
sauria (= Squamata + Sphenodontida) 
de klasse Reptilia vormen, de schild-
padden de klasse Chelonia, de kroko-
dillen de klasse eusuchia, als zuster-
groep van de klasse Aves. De brugha-
gedissen (twee soorten in Nieuw-Zee-
land) en de krokodillen (23 beschreven 
soorten wereldwijd) komen niet in 
Nederland voor. 

Gewervelde, koud- of warmbloedige viervoetige 
dieren, waarvan de huid bedekt is met schubben of 
veren. Voortplanting doorgaans met eieren met 
een leerachtige of kalkachtige schaal. traditioneel 
wordt met de term ‘reptielen’ deze klasse zonder de 
vogels aangeduid. Dat is echter geen natuurlijke, 
monofyletische groep omdat de vogels tot de dino-
sauriërs behoren, en dus een zustergroep van de 
krokodillen zijn. Modern fylogenetisch onderzoek heeft de 
theorie dat de schildpadden de meest basale groep reptielen 
zijn (als Anapsida tegenover Dia psida) verworpen, en heeft 
aangetoond dat de schildpadden zustergroep zijn van de Ar-
chosauria (iWABe et Al. 2005). De Reptilia worden verdeeld in de 
hagedissen en slangen (Squamata), brughagedissen (Rhyn-
chocephalia), schildpadden (testudines), krokodillen (Cro-
codylia) en vogels (Aves). Omdat de eerste drie groepen 
meestal op het ordeniveau worden onderscheiden en de Aves 
zelf onderverdeeld zijn in vele ordes, levert zo’n fylogeneti-
sche classificatie problemen op met de linneaanse catego-
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woordigers hebben twee paar loop- of zwempoten (hagedis-
sen), maar de slangen zijn pootloos en bij sommige hagedis-
senfamilies (skinken, hazelwormen, wormhagedissen) zijn 
de poten sterk gereduceerd. Hagedissen en slangen zijn in 

Gewervelde, koudbloedige dieren met een beschubde, ver-
hoornde huid. Hierdoor zijn ze goed beschermd tegen uit-
droging en kunnen ze onder andere ook overleven in zeer 
droge en hete milieus (woestijnen). De meeste vertegen-

 Animalia ▶ Chordata (fylum) ▶ Vertebrata (subfylum) ▶ Reptilia (klasse) ▶ Squamata (orde)

 SqUAMAtA - HAGeDiSSeN & SlANGeN nederland 7 gevestigd
 RAyMOND C.M. CReeMeRS & jeROeN j.C.W. VAN DelFt wereld 8396	beschreven
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Aantal waargenomen soorten 
zoogdieren per 5×5 km tot en 
met 2009. Kwadratisch ge-
schaald; grootste stip: 43-53 
soorten. Bron: Zoogdier-
vereniging.
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