
Grijze 
wormen 

Sleutel gaat verder 
op volgende pagina

Regenwormen
Determinatiesleutel

Dit zijn belangrijke kenmerken om op te letten:

15e segment Zadel       Bovenkant

1e segment

Kop

Mannelijke porie

  Onderkant
Zadelknobbels

Het is geen volwassen regenworm en de 
determinatie is dan lastiger. De meerderheid van 
de gevonden regenwormen zullen onvolwassen zijn.

Nee

Is het meer dan 2 cm lang 
EN heeft het een duidelijk 

ontwikkeld zadel?  

Start hier
de tekeningen geven de 

typische grootte van 
adulte regenworm weer

Het zadel is meestal anders 
gekleurd dan de rest van het 
lichaam en iets opgezwollen 

Ja

Is het hele lichaam duidelijk 
gestreept aan de bovenkant 

bij het bewegen?

Nee

Is het groenig?

Grote spartelworm 
Dendrobaena veneta

Compostwormen
Welke beschrijving komt het beste overeen? Het lichaam is:

A Lang en breed of B Kort en smaller?

Mestworm 
Eisenia fetida 

Zadel meestal 
zelfde kleur 
als rest van 
het lichaam 

Zadel 
meestal Tip

Kan een 
onaangename 

vloeistof 
uitscheiden 

bij aanraking 

A B

Groene worm (groene vorm)
Allolobophora chlorotica

Tips
Krult op bij aanraking
Gele ring rond ring 13

Op zadel 3 zuignapvormige bobbels 
 Kan een gelige vloeistof afscheiden

Nee

Is het lichaam voor het zadel 
gedeeltelijk of helemaal bleek 

gekleurd (wittig, roze of grijs)? 
Het kan enkele rode of 

donkere segmenten hebben  

Ga terug 
naar start 

Ja

Ja

Is de worm langer dan 8 cm 
wanneer het NIET beweegt?

Rode wormen

Ja

Is de bovenkant van het 
lichaam, van 1e segment tot 

aan het zadel, helemaal donker 
gekleurd (donkerrood, 

paarsrood of kastanjebruin?)  

Zwartkopgrauwworm Aporrectodea longa

Welke beschrijving komt het beste overeen? Het lichaam is: 
A Lang en relatief dun of B Lang en relatief dik?

Bij het bewegen is de 
staart spatelvormig 

afgeplat

Tip
Dikte en 

lengte als een 
potlood

A

B

Tip
Donkere zwartblauwe kop  

rest van het lichaam 
lichter gekleurd

Grote blauwkopworm Lumbricus terrestris

Lang en dun

Lang en dik

Nee

NeeGa verder op de 
volgende pagina

Gewone blauwkopworm 
Lumbricus rubellus

Tip
Drukt soms staart 
plat in peddel vorm

Ja

Zijn de mannelijke 
poriën zichtbaar?

Nee

Ja

Nee Ja

Zadel  

ring op  
lichaam

Soil FG 4pp 2015_5.indd   1 22/04/2015   15:47

bleek

Mondlob

Gele  



Gewone grauwworm Aporrectodea caliginosaZijn de laatste 
vier of vijf 
segmenten 
geel? 

Opvallende gele 
staartpunt 

Staart niet geel 
of alleen beetje 
gelig 

Ja

Heeft het een 
duidelijke gele 
ring aan de 
kopzijde? 

Roze of 
bleekgrijs

Wittig Donker
grijs

Zadel

Gewone geelstaartworm 
Octolasion cyaneum

Tips
Duidelijke gele 

staartpunt 
Kan varieren 

van dof 
blauwgrijs naar 

bleekroze  
Kan zelfs een 
lila-blauwe lijn 

aan de 
bovenkant 

hebben

Ja

Tips
De eerste ringen zijn lichter roze gekleurd
Het zadel is meestal oranje gekleurd en aan de 
onderkant iets afgeplat

Roze grauwworm Aporrectodea rosea

Zijn de mannelijke 
poriën zichtbaar?

Zichtbaar

Is er een verdikte 
witte klier te zien 
aan de onderkant 

tussen de zadel en de 
kop?

Nee

Kastanjeblauwkopworm 
Lumbricus castaneus

Bedekt de zwelling 
rondom de mannelijke 

porie meerdere 
segmenten?

Bedekt de zwelling 
rondom de mannelijke 

porie slechts 1 segment?

Achthoekige 
spartelworm 
Dendrobaena 
octaedra

Ja

Kleine 
boomworm 
Satchellius 
mammalis

Nee

Ja

Je hebt waarschijnlijk een 
minder algemene regenworm 

gevonden 

Nee

Tips
Voor het zadel een typische bandering van 
drie tinten: roze of bleek grijs, dan wittig, en 
dan donker grijs.
Heeft knobbels op het zadel, maar die zijn 
vaak lastig te zien
Zeer algemene soort

Ja

Groene worm (bleke 
vorm) Allolobophora 

chlorotica 

Tips
Heeft 3 paar 
zuignapvormige bobbels 
aan de onderkant van 
het zadel, maar is niet 
altijd duidelijk te zien
De gele ring kan dof zijn
Krult meestal op in de 
hand en kan dan een 
gelige vloeistof 
afscheiden

Nee

Nee

Nee

Heeft de regenworm deze 
combinatie?
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