19
was paid to the study of the seeds, the fruits and
the molluscs. They permitted to make a biostratigraphical classification, which could be fitted into
a chronostratigraphical scale, thanks to C'4
datings and pollenanalyses.
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reerde muren waar voor de werkzaamheden dieren voorkwamen, is er
één spontaan bevolkt door minimaal 6
juveniele Muurhagedissen terwijl de
op deze muur overgezette Hazelwormen zich goed handhaven. Een andere muur is nog steeds onbewoond,
maar o.a. door het snoeien van te ruige
vegetaties wordt geprobeerd hier verandering in te brengen. De derde muur
zal in 1982 weer bevolkt worden door
het terugzetten van eerder overgeplaatste dieren.
Het gaat de goede kant op maar we
moeten niet te vroeg juichen. In de
toekomst moeten maatregelen genomen worden waardoor de Muurhagedis onbereikbaar wordt voor het publiek. Door de minder ruige vegetatie is
het gemakkelijk geworden de dieren te
verstoren of te vangen hoewel dit bij
bovengenoemde wet verboden is.
Daar er in de toekomst meer wandelaars zullen komen dan voorheen moet
een rustgebied voor de Muurhagedis
worden geschapen. Dit betekent dat
bepaalde grachten zullen moeten
worden afgesloten. Een dergelijke
maatregel acht ik een van de belangrijkste waarborgen voor het voortbe-

staan van de Muurhagedis in Maastricht.

Korte mededelingen
De Muurhagedis te Maastricht
In 1981 werd van 2 februari tot en met 6
november onderzoek verricht aan de
Muurhagedis (Podarcis muralis) en de
Hazelworm (Anguis fragilis) en hun
biotoop in de Hoge Fronten te Maastricht. In een vorige mededeling (Natuurhist. Maandbl. 70 (4): 80) werd
reeds gemeld dat de restauratie van de
muren sinds eind 1980 nog kleinschaliger plaats vindt dan voorheen.
Verder werden door de restaurateurs
belangrijke biotoopgedeelten ongemoeid gelaten. Een andere belangrijke
maatregel ter bescherming van o.a. de
Muurhagedis bestond uit het tijdelijk
overzetten van dieren naar een niet
gerestaureerd gedeelte waar zij niet
verstoord kunnen worden door kappen, boren, zagen en graven zoals in
1977 -1979 het geval was. Voor deze
maatregel werd door het Ministerie
van C.R.M, ontheffing verleend van de
Natuurbeschermingswet. Na de restauratie worden de dieren weer op hun
oorspronkelijke muur terug gezet.
Het resultaat van alle inspanningen is
het volgende: van de drie gerestau-

Bert Kruyntjens,
Weryweg 20, Maastricht
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Bij het Natuurhistorisch Genootschap
in Limburg is het rapport "Verspreiding
van de Herpetofauna in Limburg 1980"
verschenen. Dit honderd pagina's tellend werk is samengesteld door de
Herpetologische Studiegroep van het
Genootschap en bevat informatie over
de amfibieën en reptielen in Limburg.
Naast een determinatietabel zijn gegevens opgenomen over alle in Limburg voorkomende soorten. Per soort
worden twee verspreidingskaartjes
getoond: een met de gegevens van
vöör 1980 en een met de gegevens uit
1980. Bovendien bevat het rapport foto's van alle Limburgse reptielen en
amfibieën en informatie over biotoop
en bedreigingen. Dit in offset-druk uitgegeven werk is voor leden van het

