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De muurhagedis (Podarcis muralis muralis)
in Maastricht
Ben Kruyntjens
Weryweg 20
6214RH
Maastricht
lllustraties van de
auteur, tenzij
anders aangegeven.
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INLEIDING
De enige vindplaatsen van de muurhagedis
in Nederland zijn de Hoge en Lage Fronten
te Maastricht. Sinds 1977 doe ik regelmatig waamemingen in deze twee gebieden. Daarbij hou ik me actiefbezig met de
bescherrning van de muurhagedis, omdat
zijn voor Nederland unieke biotoop, en
daannee hijzelf, dreigt te verdwijnen.
GESCHIEDENIS
In zijn noordelijk verspreidingsgebied is
de muurhagedis beperkt tot klimatologisch
gunstige biotopen in rivierdalen. Toen de
mens in deze streken nog geen muren,
forten e .d. bouwde, moet de biotoop beperk! zijn geweest tot natuurlijk voorkomende gesteenten zoals merge! en leisteen. Deze zijn vanuit Maastricht het
meest dichtbij te vinden in het Maasdal
(westzijde) bij de St. Pietersberg en op de
oostelijke Maasoever bij Vise (Belgie).
In het verleden is er geen bewijs geleverd
voor het daadwerkelijk voorkomen van de
muurhagedis op mergelwanden van de St.
Pietersberg (WAAGE, 1938; GREGOIRE &
NJJST, 1958; MARQUET, 1964). Wei komi
de muurhagedis nog steeds voor bij Vise,
tussen Vise en Huy en langs een zijrivier
van de Maas, de Ourthe (alle aan de oostzijde van de Maas) (Vise: BONNEMAYER&
DlETVORST, 1978 en zelf waargenomen;

Vise, tussen Vise en Huy, Ourthe:
1978). Of de muurhagedis nu
via de west- of oostzijde van de Maas
(of beide) Maastricht heeft bereikt, is
niet te bewijzen. In ieder geval moet hij
Maastricht bevolkt hebben na de tijd dat de
mens hier stadsomwallingen en forten
heeft gebouwd, omdat dit de enige geschikte biotopen zijn. In deze en de vorige
eeuw heeft men grote delen van deze
biotopen gesloopt. Ook werden er vee!
muren gerestaureerd. Hierdoor zijn slechts
weinig geschikte biotopen overgebleven.
Aanvankelijk kwamen de dieren ook voor
op muren in het Aldenhofpark (I 927,
1929) (TER HORST, I 960; CREMERS,
I 929), op het Fort St. Pieter ( 1949) (NIJST,
1949), op het Fort Willem (1949, 1950 en
1960) (TER HORST, 1960) en bij het Bassin
( 1934-1949) (ONSTENK: meldingen in het
archief van de Herpetogeografische Dienst
(HGD); TER HORST, 1960). In 1958
noemde vAN BREE nog slechts drie vindplaatsen. Volgens het HGD-archief bedoelde hij daannee Fort Willem, de
Bosse he Fronten ( = Hoge en Lage
Fronten) en het meest zuidwestelijke zijkanaal van het Bassin. Het ontbreken van
de muurhagedis op het Fort St. Pieter
tussen 1949 en 1953 wordt door
BRONGERSMA (1958) bevestigd. Na 1960
is er geen officie!e melding meer geweest
PARENT,
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van het Fort Willem . Volgens de opzichter '"
van de speeltuin aldaar heeft hij enkele
jaren v66r 1978 nog hagedissen gezien
(BONNEMA YER &
DJETVORST,
pers .
comm. en 1978). Verdere vindplaatsen uit
de literatuur en volgens infonnanten van
BONNEMAYER & DIETVm!ST (1978) (doch
niet meer door hunzelf waargenomen): de
voonnalige steenfabriek Belvedere, het
voonnalige Fort Randwijck, de westzijde
van de Wilhelminabrug, tangs de Maas bij
St. Pieter nabij de voonnalige sluis, de
stadswal bij het hertenkamp, de stadswal
bij het Klein Grachtje.
Van 1978 t/m 1983 heb ik buiten deze
vindplaatsen ook nog onderzocht: het Fort
St. Pieter, het Fort Willem en de muren .
van de speeltuin Fort Willem , het Lang
Grachtje, de Preekherengang, het Waldeckpark, het Aldenhofpark, het Monseigneur Nolenspark, de O.L. Vrouwewal, het Pater Vincktorentje e.o., het
Jekerdal (Kasteel Neercanne, mergelwanden, mergelmuurtjes en mergelgroeven) ,
de groeve van de E.N .C. I. (mergelwanden), de ru·ine van Valkenburg, en in
Belgie Kanne (mergelmuurtjes en mergelwanden van het Albertkanaal), de abdij
van Val Dieu (leisteenmuurtjes) en de
kasteelhoeve Caestert (mergelmuren) .
Behalve dat er geen muurhagedissen te
zien waren, was op sommige plaatsen de
geschikte biotoop niet aanwezig .
Er zijn ook nog meldingen van de muurhagedis op andere plaatsen: provincie
Groningen (SCHLEGEL, 1862); Groningen
(stad) (VAN BEMMELEN, 1862); Nijmegen
(SCHLEGEL , 1862; OUDEMANS , 1899; DE
JONG, 1943; SMITH , 1954); Amhem
(WILLEMSE, 1916); Slenaken (HEIMANS,
1904; VAN DE MAESEN, 1917); Epen
(HEIMANS,
1904); Yalkenburg (VAN
KAMPEN & HEIMANS, 1927; DE JONG,
1943a; ONSTENK ,
1948); Helpman
(WlLLEMSE, 1916); Bemelen (TERHORST,
I 960); Heerlen (DEJONG, 1943a); Deventer (DE JONG, 1943b); Ommen (VAN
KAMPEN & HEIMANS , 1927). Sommige van
deze waarnemingen zouden kunnen berus-

ten op foute detemtinatie, van andere weer
is geen onomstotelijk bewijs geleverd
(foto's, geconserveerde dieren) . Op dit
moment durf ik wei te zeggen dat de enige
vindplaatsen van de muurhagedis in
Nederland de Hoge en Lage Fronten zijn.
HOGE EN LAGE FRONTEN
De Hoge en Lage Fronten zijn vestingwerken die in de 18e eeuw gebouwd werden. De muren zijn als volgt opgebouwd.
Beneden is een fundering aangebracht van
mergelblokken (mergelketting) die gedeeltelijk boven de grond uitsteken. Daarop een muur van veldbrandsteen, die
wordt afgedekt door hardstenen platen van
zgn. Naamse steen. Sommige muren hebben schietgaten en weer andere hebben
verticale mergelkettingen. Bovenop en
achter dit geheel ligt een aarden wal .
Tussen deze zgn. bastions liggen grachten. In de Hoge Fronten zijn deze droog en
in de Lage Fronten bevatten ze water.
De muurhagedissen worden meestal onderaan de muur of bij de vertikale mergelkettingen aangetroffen . De mergel biedt
hun meer schuilgelegenheid dan andere
muurgedeelten, omdat deze zachte steensoort veel meer verweerd is. Door het gevarieerde relief in de mergel kunnen de
dieren steeds verschillende posities tot de
zon innemen , waardoor ze hun voorkeurstemperatuur kunnen handhaven (thennoregulatie). In de merge) bevinden zich ook
de winterholen die zich voortzetten in
zelfgegraven holletjes in de aarde achter
de muur. Behalve van de muren zelf is de
muurhagedis ook afuankelijk van de vegetatie. Deze biedt beschenning tegen vijanden en is belangrijk voor de thennoregulatie (microklimaat). Verder trekt de
vegetatie insekten aan die de hagedissen
als voedsel dienen.
PODARCIS MURALIS MURALIS

De Maastrichtse muurhagedis wijkt qua
uiterlijk iets af van zuidelijke populaties.
Het hele jaar door hebben de mannetjes
een oranje onderzijde. Dit in tegenstelling

Mannetje 0030,
Hoge Fronten,
Saksen-Zuid mei
'81; oranje, sterk
gespikkelde onderzijde.

Wijfje 0005 . Lage
Fronten mei '81;
gele, sterk gespikkelde onderLijde .
blauwe flank schildjes .

tot bijvoorbeeld de mannetjes die ik nabij
Aken vond en die in het voor- en najaar
geen fel gekleurde onderzijde hadden.
Vol gens vAN BREE ( 1958) hebben mannetjes in Maastricht een bruinig rode
(brownish red) onderzijde, STRJJBOSCH et
al (1980a) noemen als kleurdonkerrood.lk
vind dater van echt rood geen sprake is.
Maastricht is de meest noordelijke vindplaats van Podarcis muralis mura/is,
de temperatuur is hier lager dan in zuidelijker streken. Door deze lagere temperatuur groeien de dieren langzamer, blijven kleiner en hebben het mocilijker met
de voortplanting. VolgensSTRIJBOSCH et al
( 1980a) word! de geringe natal iteit (geboortecijfer) gecompenseerd door een geringe mortaliteit (sterftecijfer). In 1978
werd met behulp van afgeknipte teenkootjes van twee adulte mannetjes hun

leeflijd door STRIJBOSCH et a] (1980a)
onderzocht. De dieren waren beide zes
jaar oud. Op 20 april 1983 ving ik mannetje '0020' in de Lage Fronten. Dit dier
was in 1978 drie jaar of ouder. Het dier
was in 1983 dus zeker acht jaar oud. vAN
LEEUWEN & VAN LEEUWEN-VAN DE HOEF
in SPARREBOOM (1981) geven een maximale ieeftijd van vier tot zes jaar voor
muurhagedissen in de Benelux . FRETEY
( 1975) spreekt over een maximale leeftijd
van tien jaar en een gemiddelde van vier
tot zes jaar. Om te kunnen vaststellen in
hoeverre de muurhagedis in Nederland
wordt bedreigd, heb ik in '80 een aantal
dieren moeten vangen (met ontheffing).
Daarbij is mij het volgende opgevallen:
op de wangen van zowel mannetjes als
vrouwtjes kunnen kleine, groene, blauwe
en (minder vaak) gele vlekjes voorkomen.
Ook heb ik enkele dieren gezien met een
klein wit randje achter het oog. VAN BREE
( 1958) vermeldt dat aileen mannetjes
blauwe vlekjes op de flanken hebben . Van
de dieren die ik gezien heb , hadden sommige vrouwtjes ook blauwe vlekjes op de
flanken, zij het wei iets minder opvallend.
Mannetjes hebben niet aileen blauwe vlekjes op de flanken, er kunnen ook groene
vlekjes bij zijn . De onderzijde van mannegespikkeld. Bij somtjes is oranje en
mige mannetjes is deze pigmentatie zeer
zwaar. Af en toe heb ik mannetjes gezien
of gevangen die een groenige bovenzijde
hadden. Normaal hebben vrouwtjes een
witte of gele onderzijde. lk heb echter ook
een vrouwtje gevangen met een roestrode
onderzijde. Sornmige vrouwtjes zijn
nauwelijks gespikkeld, andere zeer sterk.
Een uitzondering vormde een mannetje dat
een gele buik had . STRJJBOSCH. BONNEMAY R & DIETVORST (J980a) vingen hem
op 20 september '78. lk zag hem voor het
laatst op 23 mei ' 81. Vaak wordt als totale
lengte voor de muurhagedis 20 em opgegeven. De grootste lengte voor een mannetje was 188 rnm en voor een vrouwtje
184 rnm (STRIJBOSCH. BONNEMA YER &
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Aktiviteitsperiode van de muurhagedis
te Maastncht.

1980c). Het grootste door mij
gemeten mannetje was 189 nun en het
grootste vrouwtje was 180 nun . De
HERPETOLOGISCHE STUDIEGROEP ( 1981)
meldt als grootste lengte voor vrouwtjes
17,5 em. De juvenielen die i.k ving , maten
65 tot 78 nun (totale lengte) . Subadulten
waren ongeveer 10 II em lang (totale
lengte). Het aantaJ waargenomen juvenielen in de Hoge Fronten was 5 in 1980, 6 in
1981, 14 in 1982 en 8 in 1983.
De vroegste eiafzetting was v66r 17 mei .
De laatste baltsaktiviteit werd op 3 september waargenomen.
Over het gedrag kan i.k de volgende bij zonderheden melden: als de mannetjes uit
de winterslaap komen, is er niet dadelijk
sprake van territoriumgevechten . De dag
wordt zonnend doorgebracht , half uit het
holletje. De Maastrichtse muurhagedis is
DIETVORST,
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waarschijnlijk zoals mannetjes

aJ actief bij een Iuchttemperatuur van soc.
De temperatuur op de plek waar hij ligt is
dan uiteraard door de zonnestraling aanzienlijk hoger. Als er in maart en april
meer zonnige dagen op elkaar volgen, beginnen de mannetjes onverdraagzaam te
worden . Ook in het najaar (oktober, november) Jiggen veel dieren bijeen bij de
holletjes . Dan zijn er ook vrouwtjes en
jongen bij . Ik heb zelfs gezien hoe een
jong lag te zonnen bovenop een zonnend .
volwassen mannetje.
BEDREIGfNG
Zoals aJ eerder vermeld, zijn vee! vindplaatsen van de muurhagedis in Maastricht
verdwenen . De oorzaken daarvan zijn o.a.
afbraak., restauratie en missc hie n ook het

wegvangen door kinderen en terrariumhouders.

Maastricht van
1865 tot heden .
Kaartje:
P. Paulissen .
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I. Fort Wi lle m
2. Lage Fronlen
3 . Bassin
4. Hoge Fronten
5 . Voormalige stadswal bij Wilhelminabrug
6 . Stadswal bij de Preekherengang
7 . Stadswal bij het Klein Grachtje
8 . Stadswal bij het Lang Grachtje
9. Onze Lieve Vrouwewal
I 0 . Pater Vincktorentje
II . Waldeckbastio n (Waldeckpark)
12. Stadswal in het Aldenhofpark
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Voonnalii;e StadswaJ

················· Voonnalige vestingwertcen

I

I
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19

+

13 . Stadswal bij het hertenkamp (zuidzijde) c.q.
stadswal bij de Nieuwenhofstraat (noordzijde)
14. Stadswal in het Monseigneur Nolenspark
15 . Voormalige vestingmuur nabij de voormalige
s luis .
16 . Voormalig Fo rt Randwijck
17. Fort Sint Pieter
18 . Jekerdal, Sint Pietersberg, Caestert (B) en
Kanne( B)
19. Vise(B)(I5 km)
20. Muur bij voormalige steenfabriek Be lvedere
(geen vestingmuur) (600 m)
(B) = Be lgie

Holstein-oost, 1977:
niet gerestaureerd.
Foto: J. Bank .

Holstein-oost, 198 1;
gerestaureerd, geen
verschillende
hellingshoeken.

In het najaar van 1974 begon de gemeente
Maastricht met het zgn . 'opschonen' van
de grachten in de Hoge· Fronten. Met
bulldozers werd aile vegetatie in de grachten verwijderd . Dit deed men om alvast
een begin te maken met de restaunttie .
Door deze ingreep is de populatie bijzonder sterk uitgedund . Voor 1974 leefden er
nog zoveel hagedissen dat ook wandelaars
en omwonenden opmerkten dat er vee!
hagedissen voorkwamen.
In het verleden zijn de Hoge Fronten van
de Lage Fronten gescheiden door de aanleg van een drukke verkeersweg . Hierdoor
was .er tussen de twee gebieden geen
migrntie meer mogelijk. Door de 'opschoning' zijn nu ook binnen de Hoge Fronten
deelpopulaties ontstaan waartussen nauwelijks uitwisseling mogelijk is. De hage-

dissen, die het toch aJ zo moeilijk hadden,
k.regen een nieuwe kJap te verduren: eind
'78 werd begonnen met de restauratie van
het bastion Holstein-Oost. BONNEMA YER
& DIETVORST ( 1978 en 1979) hadden richtlijnen opgesteld hoe er het beste gerestaureerd zou kunnen worden: (o.a.)
A. Kleinschalig restaureren, zodat de dieren kunnen uitwijken bij verstoring .
B . Spleten en holen in boven- en benedenzone handhaven of, waar deze verdwenen zijn door afbrokkeling, opnieuw creeren.
C . Gebruik van minder lawaaiige machines . Voomamelijk met handgereedschap werken.
D. Verdichting
van
bodemstructuur
tegengaan .
E . Zonplaatsen: vlakjes met diverse inclinaties (hellingshoek) en expositie (bezonning) op muren handhaven of
creeren, zoals diepere voegen en afgebroken stukjes van baksteen.
Van al deze goede bedoelingen is zeer
weinig terecht gekomen:
ad A. Van de minstens acht muurhagedissen van Holstein-Oost zijn er zeker
zes gedood. Twee dieren verhuisden
naarGelderland-Zuid (niet gerestaureerd, 100 meter verderop). Van
uitwijken was dus slechts zeer ge- ·
deeltelijk sprake. Ik denk dat e·
helemaal niet kleinschal ig is gewerkt.
ad B. Spleten en holen werde n slechts
gedeeltelijk gehandhaafd.
ad C. Het werk gebeurde met veellawaai:
er werd o.a. gewerkt met een pneumatische drilboor.
ad D . Aanvankelijk was de bodemstructuur verdicht. Na een tweetal jaren
was de vegetatie zo hoog dat de
muur vee! te nat was geworden.
ad E . De muur is vol.komen glad geworden .
Resultaat van dit alles: sinds de restauratie
heb ik er nooit meer muurhagedissen gezien . I. p. v. hagedissen zitten er spinnen in
de holletjes . De volgende fase, hct bastion

Erfprins, 1981.
Boven: v66r de
restauratie.
Onder: gedeeltetijk
gerestaureerd met
behoud van belangrijke mergelholen.

hagedissen slaehtoffer zouden worden,
heb ik ze gevangen en overgezet naar een
niet-gerestaureerde muur. Deze restauratie ging ook weer gepaard met het gebruik
van graafmaehines, pneumatisehe drilboren en vraehtauto's (voorgestelde uitvoeringsmaatregel was sehop i. p. v.
vraehtauto).
Na de restauratie heb ik bij wijze van proef
een mannetje teruggezet. Vooral door gebrek aan vegetatie bleek de muur ongesehikt; ik heb de hagedis weer terug
moeten brengen. Om de muur iets beter te
maken heb ik i.s.m. de Herpetologisehe
studiegroep van het Natuurhistorisch
Holstein-West, werd eveneens ongunstig Genootsehap Limburg op o.a. Erfprinsgerestaureerd. Hier zijn ook nog vee) te West braamstruikjes geplant. In het verweinig holletjes in de merge! en de bak- loop van '83 begon deze muur aardig te
steen. De mergelholletjes zijn gemiddeld begroeien. In de nazomer van '83 werd
maar 26 em diep (niet vorstvrij) en de Erfprins-West spontaan bevolkt door een
holletjes in de baksteen zijn sleehts 7,5 em mannetje, een vrouwtje en een subadult
diep. De grond is zo verhard dat zelfs nu, vrouwtje. Daarna heb ik zelf nog een manna enkele jaren, de vegetatie nauwelijks netje, een vrouwtje en een juveniel op de
opkomt. Op I oktober '81 (na de restaura- muur uitgezet.
tie) vond ik op deze muur zes juvenielen. Half maart 1983 werd begonnen met de
Volwassen dieren zag ik niet. Waarsehijn- restauratie van het B.B.-gebouw (voormalijk heeft een vrouwtje van de muur lig Beseherming Bevolking, toekomstig
Gelderland-Zuid hier eitjes gelegd en is arehief van een bouwvereniging). Daar
weer terug gemigreerd. In '82 heb ik geen deze restauratie niet betaald werd door
van de dieren teruggevonden. Bij gebrek W. V. C. (de bouwvereniging heeft wei een
aan gesehikte winterholen moeten ze van subsidieaanvraag gedaan maar betaalde de
restauratie alvast uit eigen kas), hield men
de kou zijn omgekomen.
De volgende fase zou bastion Erfprins- wederom geen rekening met de uitvoeWest zijn. Om te voorkomen dat er weer ringsmaatregelen van BONNEMA YER &
DIETYORST ( 1979). Vanwege het koude
weer zaten de dieren in de muur zodat ze
niet tijdig konden worden weggevangen.
Het resultaat was dan ook dat versehillende muurhagedissen en hazelwormen
werden uitgegraven of uit de muur gebroken. Hierbij werd een vrouwtje gedood
(wat is het nut van de natuurbesehermingswet?). In totaal heb ik negen hagedissen
(waarvan zes subadulten die vanwege de
vroege datum uit hun winterslaap waren
gehaald) en zes hazelwormen overgezet
naar een niet-gerestaureerde muur.
Reehts van het B.B.-gebouw werden twee
muurtjes en een stenen trapje, waarop

vaal< muurhagedissen werden gezien, door
een grote hoeveelheid grond bedolven.
Eventueie dieren in deze muurtjes zijn
hierdoor gedood. Deze grondverpiaatsing
hieid verband met de aanieg van een
nieuwe brug over de Maas .
In I 978 kwamen in de
Fronten zeker
41 voJwassen muurhagedissen voor
(BONNEMAYER & DIETVORST, l980a).
Meer dan de helft hiervan Ieefde op een
muur bij het zgn. spoorweg-empiacement.
Na I978 heeft er een geweldige afbraak
van deze muur plaatsgevonden.
zien veldbrandstenen zo'n 80 cent per stuk
kosten, kwamen hier veel mensen stenen
stelen (dit is ook vaak in de Hoge Fronten
gebeurd). De hele deklaag van de muur is
verdwenen en daarbij ook aile holletjes.
V anaf 1980 heb ik op deze muur slechts
vier hagedissen gezien (waaronder geen
juvenielen) .
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steen.
Daar veel niet-gerestaureerde muren door
de wilde vegetatie beschaduwd worden, is
er op 19 november '83 i.s.m. de Werkgroep Arnfibieen Reptielen Nederland
(WARN), de Herpetologische Studiegroep en Staatsbosbeheer gemaaid. Hierdoor zijn er veel geschikte muren bijgekomen, zodat de muurhagedis zich hopelijk gemakkeJijker kan uitbreiden .
Het plan om wijfjes, die voor de tweede
keer eieren hadden, te vangen, is mislukt
omdat ik in het najaar geen zwangere
wijfjes heb gezien. Het is de vraag of de
dieren in Maastricht wei twee legsels kunnen produceren. Als dat wei zo is, dan
komt het tweede vanwege de te vroeg invallende kou niet uit. De bedoeling was
geweest om deze legsels uit te broeden in
een terrarium van de Katholieke Universiteit N ijmegen. Het jaar daarop zouden dan
de wijfjes en de juvenielen weer teruggepiaatst worden .

BESCHERMING
Op dit moment is de belangrijkste beschermingsmaatregel het afsluiten van de Hoge PODARC/S MURALIS MURALIS IN
Fronten voor het publiek. Door het open BELGIE EN DUITSLAND
karakter van de gerestaureerde muren is Aihoewel dit artikei handeit over Podarcis
het gemakkelijk geworden de dieren te muralis muralis in Maastricht, wil ik toch
vangen of te verstoren. Vooral Holstein- iet · zeggen over de situatie van andere
Oost en Holstein-West zijn ongeschikt noordelijke , ge'isoleerde populaties.
voorde muurhagedis. Deze zouden devol- De noordelijkste vindplaats in Belgie is
Vise (BON EMAYER & DLETVORST, 1978).
gende ingrepen moeten ondergaan:
- boren van holletjes in merge! en veld- Hier komen de dieren voor op natuurlijke
rotsfo rmaties langs de Maas. Bert Langerbrandsteen (vo ldoende diep);
- maaien van bepaaldc vegetatie (aileen werf vertelde me dat hij enkele jaren geIeden muurhagedissen zag bij Warsage
Holstein-Oost);
planten van braarnstruikjes e.d. bove n- (Voerstreek). Als d ze hier nog voorkomen, is dit de noordelijkste vindplaats in
op en onderaan de mu ur;
Belgie . lk heb hier zelf geen muurhagecreeren van riche ltjes .
Het bastion Erfprins-West is tot nu toe de dissen kunnen vinden .
meest geschikte,gerestaureerde muur. Na De noordel ijkste vindplaatsen in DuiLSiand
overleg met de restaurateur zij n er vee! zij n: Komelimiinster, U rft-Talsperre,
belangrijkc holletjes in de merge! be- Nideggen, Hcisterbacherroll en Voshouden gebleven. Doch ook hier moet het senack.
In Vise zitten de dieren redelijk beeen en ander gcbeuren:
- boren van holletjes in veldbrandsteen . schermd, omdat de rots(orrnaties voor de
planten van braamstruikjes .d . boven- mensen nogal ontoegankelijk zijn. In
op de muur.
Komelimiinster wcrden de dieren in 1980
creeren van richeltjcs in veldbrdl1d- gevangen en tijdelijk overgezet i. v .m. de
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restauratie van de muren. Het ging hier om Bij Heisterbacherron komt de muurhageeen dertigtal exemplaren. In 1982 bevolk- dis voor bij de Stenzelberg en de Weilten vijf dieren spontaan de gerestaureerde berg. Hoe de situatie hier is, weet ik niet.
muur en in 1983 werden er nog meer In de buurt van Bonn liggen nog meer
muurhagedissen en zelfs juvenielen waar- vindplaatsen zoals de Petersberg en de
genomen. (HAESE, 1981; en eigen waar- Drachenfels (Siebengebirge). Waarschijnnemingen). De populatie bij de Uift-Tal- lijk zijn populaties vanaf het riviertje de
sperre bestaat uit slechts weinig dieren. Ze Ahr niet meer ge"isoleerd. Vanaf hier staan
komen hier voor op rotsen, zodat ze hier de dieren in verbinding met die van het
redelijk veilig zinen (JAHNKE. JORDAN & Rijndal. Hier zien we ook dat de muurWIEGEL, 1980). In de buurt zijn o.a. nog hagedis niet meer zo beperkt is in zijn
populaties te vinden bij Vossenack en biotoopkeuze als in het noorden .
Einruhr. In Nideggen komen de dieren Verder zij nog vermeld dat in Osnabri.ick
voor op de Burg-Nideggen die enkele een populatie van waarschijnlijk Podarcis
jaren geleden werd gerestaureerd. De oude muralis maculiventris voorkomt. Normaal
situatie is mij niet bekend . In 1981 en 1983 komt deze ondersoort voor in noordoost
heb ik hier een adult mannetje, twee adulte Italie en noordwest Joegoslavie . De dieren
wijfjes en twee subadulte wijfjes gezien zijn hier uitgezet in een steengroeve. In
(de subadulte vond ik op 13 maart 1983 1980 waren er drie adulte mannetjes en
hetgeen voor een subadult erg vroeg in het twee adulte wijfjes gezien . In maart 1981
seizoen is). De dieren op de buiterunuren twee adulte mannetjes (FORMAN, 1981).
van de burcht zinen vrij veilig , daar het
moeilijk is deze muren te bereiken (steile SLOTWOORD
helling, wilde begroeiing) . Verder is de Als de tekortkomingen aan de gerestautoegang tot de zuidmuur verboden. De reerde muren worden opgeheven en de
dieren die op de binnenplaats Ieven, !open Hoge Fronten voor het publiek afgesloten,
door de recreatieve druk meer gevaar. In gaan we een heel stuk in de goede richting .
1980 probeerden
een medewerk- V oor de toekomst moet er een goed bester van het burchtmuseum kinderen hage- heersplan komen . Het gunstigst zou het
zijn wanneer de Hoge Fronten tot een bedissen te vangen.

schermd natuurgebied verklaard zouden
worden. Dat restauratie en natuurbehoud
sarnengaan is in Komelimi.inster in Duitsland wel bewezen (HAESE, 1981). Wie
weet krijgen we de oude situatie van honderden hagedissen weer terug. Het zou
mogelijk zijn de dieren weer op oorspronkelijke plaatsen zoals Fort St. Pieter en
Fort Willem uit te zetten. Maastricht wordt
dan behalve Vestingstad ook weer Hagedissenstad!
DANKWOORD
De volgende personen wil ik danken voor de informatie die ze mij hebbe n gegeven: Wim Bergmans.
Wolfgang Biihme, Frank Fonnan , Ulrich Haese,
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Henk Strijbosch.
PODARC!S MURALIS MURALIS
IN MAASTRICHT
A survey is given of P .m . muralis distribution in the
Netherlands at present and in the past. Disuibution of
other nonhem , isolated P.m . muralis populations in
Belgium and Gennany is briefly discussed. Habit:lt ,
reproductive activities and the differing habitus of the
Dutch population are characte rised . In the Netherlands the Common Wall Lizard is an endangered
species. Habitat destruction and capture are considered the major causes . Renovation of the old walls
of Hoge and Lage Fronten fonns the most important
threat. G uide lines for the maintenance of habitat
possibi lities in the renovated walls were largely
ignored by the people respons ible for the renovation
work and the revised walls became useless for
lizards. A large decline in lizard density was observed. Several measures to protect the wallizard in
Maastricht are proposed .
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TUBlFEX ALS SLANGENYOER
Gel ukkig wordt er in ederland weer gekweekt met de uit de Vercnigde Staten
afkomstige Storeria dekayi. Deze kleine wormetende slang wordt hooguit 40 em groat
en de jongen zijn natuurlijk ook erg klein.
Wanneer het vriest in ons kikkerland is het moeilijk om aan wormen te komen , laat staan
aan kleine wormpjes.
Een oplossing voordit probleem blijkt tubifcx te zijn , dat in iedere aquariumwinkel bijna
altijd verkrijgbaar is .
Dejonge dieren eten dit voedsel namelijk met groot plezier, vooraJ in de groei hebben de
jonge langetjes vee I voedsel noJig . Tubifex ondervangt dit probleem in winterse dagen .
Dit idee is afkomstig uit een Lacertanurnmer van ongeveer 15 jaar geleden .

