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O, NEE, GILBERT! WAAROM? WAAROM? 



 1. Inleiding 

Slangen zijn heel herkenbaar en komen overal ter wereld 
voor. In de geschiedenis komt de slang er niet altijd even 
goed af. In de Bijbel en bij de Grieken is de slang het 
teken van het kwaad. 
Maar in  Egypte werden ze in de tijd van de Farao’s juist 
vereerd. De verering van de slang vindt nu nog plaats in 
India. De slang wordt daar gezien als een goddelijk dier. 
 
In dit boek lees je meer over slangen.  
Je krijgt o.a. antwoord op de volgende vragen: 
 Wat zijn kenmerken van reptielen? 
 Hoe zijn slangen ontstaan? 
 Wat is  het woongebied van de slang? 
 Wat zijn de bijzondere kenmerken van slangen? 
 Wat is er bijzonder aan het gebit van de slang? 
 Welke slang is het snelst? Welke slang is het zwaarst?  
 Welke slang is het langst? Welke slang is het giftigst? 

 

IK HOOP NIET DAT IK GIFTIG BEN. 
HEB NET OP MIJN LIP GEBETEN. 



 2. Reptielen 

1. Koudbloedig. 
Reptielen hebben niet een constante 
lichaamstemperatuur, zoals zoogdieren. 
Reptielen moeten in de zon opwarmen. 
Ze produceren zelf geen lichaams-
warmte. 

Slangen horen samen met krokodillen, hagedissen en 
schildpadden tot de reptielen in het dierenrijk. 
Wat zijn de kenmerken van reptielen? 

 

2. Gewerveld 
Reptielen zijn gewerveld. Ze bezitten 
ruggenwervels met ribben. 

3. Longen 
Reptielen ademen door longen (1). 

4. Geschubde huid 
Slangen en hagedissen hebben schubben (2).  
Korkodillen en schildpadden  hebben een huid met dekplaten (3). 

5. Eieren 
Bijna alle reptielen leggen eieren. 
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 3. Het ontstaan van de slang 

 

De hagedis als voorouder 
Slangen zijn ontstaan uit hagedissen. 
Hagedissen en krokodillen bestaan veel 
langer dan slangen. Dat is bewezen door 
opgravingen van fossielen. 
Je kunt bij sommige hagedissen soorten 
een goede overeenkomst zien met de slang. 
De skink (1) is daarvan een goed voorbeeld. 
Deze hagedis lijkt op een slang met poten. 
Hagedis en slang 
Bij sommige slangensoorten vind je nog 
resten van achterpoten (2). Maar er zijn ook 
pootloze hagedissen die sprekend op een 
slang lijken, zoals de hazelworm (3). 
Het verschil tussen slangen en pootloze 
hagedissen zit in de ogen. De slang (4) 
knippert niet met zijn ogen de hazelworm 
(5) wel.  
Ook kan de slang op een glad oppervlak 
vooruitkomen. Dat komt door de speciale 
horizontale buikschubben (6).  
Die mist de pootloze hagedis  en hij komt 

niet vooruit op een 
glad oppervlak. 
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 4. Het woongebied 

Op land en in zee 
Slangen hebben bijna overal op de wereld  (1) 
hun plek weten te veroveren. Er zijn maar een 
paar gebieden waar geen slangen voor-
komen. Dat zijn de koude gebieden in het 
noorden van Amerika, Europa en Azië.  
Ook op Antarctica komen geen slangen voor 
en op enkele eilanden, zoals Ierland en 
IJsland.  
Zeeslangen ontbreken in de Noordelijke 
IJszee, de Middellandse zee en de Atlan-
tische oceaan. Verder komen ze overal voor. 
 
Habitat 
Het woongebied of  habitat van slangen kan 
enorm verschillen. Slangen hebben zich heel 
goed aangepast in de wereld.  
Elke soort heeft zijn eigen habitat gevonden: 
Woestijnen (2), bossen (3), rotsgebied (4), 
bergen,  steppen, laag en diep water (5) 
Er zijn wereldwijd ongeveer 3150  slangen-

soorten bekend.  
Van deze soorten is 
slechts 15% giftig. 

 

Zeeslangen 

Landslangen 
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 5. De bouw van de slang 

Langgerekt 
Het meest opvallend aan slangen is de 
langgerekte bouw van hun lichaam.  
Alle inwendige organen zoals de maag, de 
lever en de long hebben daardoor ook 
langwerpige vormen. Slangen kunnen per 
soort verschillen van lengte: van  15 centi-
meter tot 8 meter.  
 
Wervels en ribben 
Een slang heeft een groot aantal ruggen-
wervels (1). Het varieert van 160 tot wel 
meer dan 400 stuks. Aan de elke wervel 
zitten twee ribben (2) die heel beweeglijk 
zijn. Daardoor kan de slang grote prooien 
eten en ook soepel bewegen. 
 
Staart  
De schubben van de staart (3) zien er net 
iets anders uit dan de schubben op het lijf. 
In het staartdeel van de slang zitten alleen 

ruggenwervels.  
Er zitten geen 
ribben aan vast. 
 

 

rechter long 

lever 

hart linker long 

maag 

kleine 
darm 
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Huid 
Slangen hebben een geschubde huid (1) die 
glibberig lijkt, maar in werkelijkheid droog  
en waterafstotend is. De schubben zitten 
vast aan elkaar. Ze vormen een huid die 
helemaal opgerekt kan worden. Zo kunnen 
slangen een grote prooi verorberen en 
meerekken 
Door het kruipen, slijt de huid. Vandaar dat  
de slang regelmatig vervelt (2). Onder het 
oude vel verschijnt een nieuw vel. 
 
Het gebit 
Slangen kunnen verdeeld worden in vier 
groepen. Bij de verdeling van deze groepen is 
gekeken naar het gebit. 
1. Slangen zonder giftanden. 
2. Slangen met vergrote tanden achter in de 

bek. 
3. Slangen met korte, onbeweeglijke giftanden. 
4. Slangen met grote, beweeglijke giftanden. 
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1. Slangen zonder giftanden. 
Deze slangen staan bekend als wurgslangen, 
zoals pythons (1), boa’s  (2) en anaconda’s. 
Deze slangen grijpen hun prooi vast met de 
tanden in de bek. Die tanden staan schuin naar 
achter. 
Daarna wikkelt de wurgslang zijn lijf  om de 
prooi. De enorme spier in het lijf  trekt zich 
steeds strakker samen. De lucht wordt uit de 
prooi geperst, totdat deze stikt.  
Wurgslangen jagen op grotere prooien. 
2. Slangen met vergrote tanden achter in de bek. 
Deze slagen  kunnen  zowel giftig als niet giftig 
zijn. Soms wordt er gif  in de prooi gespoten om 
de prooi gemakkelijker te kunnen verteren. 
Voorbeelden  zijn de boomslang (3) en de zand-
slang (4). Deze slangen leven van kleinere prooi-
dieren. 

3. Slangen met korte, onbeweeglijke giftanden. 
Deze slagen  hebben giftanden voor in de bek in 
de bovenkaak.  De slang moet kauwbewegingen 
maken om het gif  in de wond te laten stromen. 

Voorbeelden van zulke 
slangen zijn  mamba’s 
(5) en cobra’s (6). 
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4. Slangen met grote, beweeglijke giftanden. 
Bij deze slangen liggen de twee giftanden 
naar achteren geklapt in de bovenkaak.  
Zodra de bek geopend wordt, klappen de 
tanden naar voren. Hierdoor kunnen de 
tanden veel groter zijn dan onbeweeglijke 
tanden. Door de lange tanden kan het gif  
dieper en zonder kauwen in de wond ge-
spoten worden. Adders, zoals de pofadder (a) 
hebben dit soort gebit. 

 

Giftanden en gifklier 
In de kop van de slang zit een gif-
klier (1) die gevuld is met gif.  
Achter de klier zit een spier (2) 
die het gif  naar buiten drukt. 
Het gif  stroomt via een gifkanaal  
(3) naar de holle giftanden (4). 
Via de tanden stroomt het gif  in 
de wond van de prooi of  slacht-
offer. 
Het gif  verlamd of  dood de prooi 
die daarna meteen naar binnen 
gewerkt wordt. 
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 6. De zintuigen 

Zien  
De ogen van de slang zijn niet bijzonder goed.  
Alleen op enkele meters afstand kan een slang 
beweging waarnemen.  
Een slang knippert niet met zijn ogen, doordat de 
oogleden niet kunnen bewegen. 
Tijdens het vervellen, vervelt ook de ooglens mee. 
Horen 
Slangen hebben geen oren aan de buitenkant.  
Ze bezitten wel een binnenoor. Daarmee vangen ze 
trillingen van buiten op. 
Ruiken 
Slangen ruiken met behulp van de tong (1). De slang 
steekt zijn tong regelmatig naar buiten (tongelen).  
De tong vangt geurdeeltjes op. De tong verdwijnt naar 
binnen. Daar drukt de slang de tong in een holte in het 
verhemelte. Die holte heet het orgaan van Jacobson 
(2). In die holte ruikt de slang de geur pas.  
Slangen hebben alleen neusgaten om adem te halen. 
Voelen 
De buik van de slang vangt trillingen van de grond op. 

Sommige nachtjagers voelen 
de warmte van hun prooi. 
De warmte wordt opgevangen 
met groeven op de kop (3). 
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 7. Slangenweetjes 

Slangengif 
Slangengif dient niet alleen om een prooi te verlammen of te doden. 
Het gif is belangrijk bij het verteren van de prooi, omdat slangen hun 
prooi in een keer doorslikken. 
Het gif begint in de bloedbaan al met het ontbinden van de prooi.  

De snelste 
De zwarte mamba is de snelste slang onder de slangen.  
De slang haalt een snelheid van 20 kilometer per uur.  

Deze Afrikaanse slang is grijs, maar 
dankt zijn naam aan de kleur van de 
binnenkant van de bek. 

De slang staat bekend als agressief 
en erg giftig. 
 

 

Eieren  
Bijna alle slangen leggen eieren. Sommige soorten laten hun eieren ver-
borgen in de steek. De koningscobra blijft bij haar nest. Ze verdedigt haar 
nest met hand en tand. 
Pythons winden zichzelf om de eieren heen. Het vrouwtje rilt met haar lijf.  
Zo wordt haar lichaamstemperatuur hoger en dat helpt bij het uitbroeden 
van de eieren. 
Bij boa’s komen de eieren uit in het lichaam. Je noemt dat eierlevend-
barend. Het ei wordt eigenlijk in het lichaam uitgebroed. 
Elke jonge slang uit een ei wordt na de geboorte aan zijn lot overgelaten. 

 



De giftigste 
Een beet van de inlandtaipan uit Australie levert het 
gif om 100 mensen te doden en 250.000 muizen.  
De slang geldt niet als agressief en jaagt alleen op 

ratten en muizen. 
Bij gevaar vlucht de 
inlandtaipan liever dan 
dat hij de aanval kiest. 

 

De langste 
De  koningscobra bereikt een lengte van tussen de 3,5 en 4 
meter en is daarmee de langste slangensoort.  
Deze slang uit Zuidoost-Azië heeft alleen slangen op het menu 
staan. De beet van de slang is dodelijk voor de mens.  
Het dier spuit een grote hoeveelheid gif. 
Als waarschuwing zet de koningscobra de nekribben uit. 

De zwaarste 
De groene anaconda geldt als de reus onder de slangen. 
Deze wurgslang leeft in het tropisch regenwoud van Zuid-
Amerika. Een volwassen exemplaar weegt ongeveer 45 kilo-
gram. Het dier leeft op land en in het water.  
In het water is het dier veel sneller. Het loert er op dieren 
die aan de oevers drinken. 
 



 8. Filmpje 

 

Het klokhuis 
Slangenonderzoek 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-slangenonderzoeker/

#q=slangen% 

DENK POSITIEF, 
DENK POSITIEF, 
DENK POSITIEF. 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-slangenonderzoeker/#q=slangen%
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-slangenonderzoeker/#q=slangen%
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-slangenonderzoeker/#q=slangen%






 Bronnen 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Snake 

http://en.wikipedia.org/wiki/Skink 

http://en.wikipedia.org/wiki/King_cobra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_mamba 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anaconda 

http://en.wikipedia.org/wiki/Snake 

http://en.wikipedia.org/wiki/Inland_Taipan 

http://nl.wikipedia.org/wiki/slang 
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