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De muurhagedis (Podarcis muralis muralis) 
in Maastricht 

INLEIDING 
De enige vindplaatsen van de muurhagedis 
in Nederland zijn de Hoge en Lage Fronten 
te Maastricht. Sinds 1977 doe ik regel
matig waamemingen in deze twee gebie
den. 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 be
perk! zijn geweest tot natuurlijk voorko
mende gesteenten zoals merge! en lei
steen. 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 oost
zijde van de Maas) (Vise: BONNEMAYER& 

DlETVORST, 1978 en zelf waargenomen; 

Vise, tussen Vise en Huy, Ourthe: 
PARENT, 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 ge
schikte 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 vind
plaatsen. Volgens het HGD-archief be
doelde hij daannee Fort Willem, de 
Bosse he Fronten ( = Hoge en Lage 
Fronten) en het meest zuidwestelijke zij
kanaal 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 

http:Churchill-lil.an


103 

van het Fort Willem. Volgens de opzichter '" ten op foute detemtinatie, van andere weer 
van de speeltuin aldaar heeft hij enkele is geen onomstotelijk bewijs geleverd 
jaren v66r 1978 nog hagedissen gezien (foto's, geconserveerde dieren) . Op dit 
(BONNEMA YER & DJETVORST, pers . moment durf ik wei te zeggen dat de enige 
comm. en 1978). Verdere vindplaatsen uit vindplaatsen van de muurhagedis in 
de literatuur en volgens infonnanten van Nederland de Hoge en Lage Fronten zijn . 
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 Wal
deckpark, het Aldenhofpark, het Mon
seigneur Nolenspark, de O.L. Vrouwe
wal, het Pater Vincktorentje e.o., het 
Jekerdal (Kasteel Neercanne, mergelwan
den, mergelmuurtjes en mergelgroeven) , 
de groeve van de E.N .C. I. (mergelwan
den), de ru·ine van Valkenburg, en in 
Belgie Kanne (mergelmuurtjes en mergel
wanden 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 muur
hagedis 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); Deven
ter (DE JONG, 1943b); Ommen (VAN 

KAMPEN & HEIMANS , 1927). Sommige van 
deze waarnemingen zouden kunnen berus-

HOGE EN LAGE FRONTEN 
De Hoge en Lage Fronten zijn vesting
werken die in de 18e eeuw gebouwd wer
den. De muren zijn als volgt opgebouwd. 
Beneden is een fundering aangebracht van 
mergelblokken (mergelketting) die ge
deeltelijk boven de grond uitsteken. Daar
op een muur van veldbrandsteen, die 
wordt afgedekt door hardstenen platen van 
zgn. Naamse steen. Sommige muren heb
ben schietgaten en weer andere hebben 
verticale mergelkettingen. Bovenop en 
achter dit geheel ligt een aarden wal . 
Tussen deze zgn. bastions liggen grach
ten. In de Hoge Fronten zijn deze droog en 
in de Lage Fronten bevatten ze water. 
De muurhagedissen worden meestal on
deraan de muur of bij de vertikale mergel
kettingen aangetroffen . De mergel biedt 
hun meer schuilgelegenheid dan andere 
muurgedeelten, omdat deze zachte steen
soort veel meer verweerd is . Door het ge
varieerde relief in de mergel kunnen de 
dieren steeds verschillende posities tot de 
zon innemen, waardoor ze hun voorkeurs
temperatuur kunnen handhaven (thenno
regulatie). 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 vege
tatie. Deze biedt beschenning tegen vij
anden en is belangrijk voor de thenno
regulatie (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 onder
zijde. 

Wijfje 0005 . Lage 
Fronten mei '81; 
gele, sterk gespik
kelde 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 man
netjes 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 vind
plaats van Podarcis muralis mura/is, 
de temperatuur is hier lager dan in zuide
lijker streken. Door deze lagere tempe
ratuur groeien de dieren langzamer, blij
ven kleiner en hebben het mocilijker met 
de voortplanting. VolgensSTRIJBOSCH et al 
( 1980a) word! de geringe natal iteit (ge
boortecijfer) gecompenseerd door een ge
ringe mortaliteit (sterftecijfer). In 1978 
werd met behulp van afgeknipte teen
kootjes 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 man
netje '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 maxi
male 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 som
mige vrouwtjes ook blauwe vlekjes op de 
flanken, zij het wei iets minder opvallend. 
Mannetjes hebben niet aileen blauwe vlek
jes op de flanken, er kunnen ook groene 
vlekjes bij zijn . De onderzijde van manne
tjes is oranje en z~art gespikkeld. Bij som
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. BONNE
MAY 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 opge
geven. De grootste lengte voor een man
netje was 188 rnm en voor een vrouwtje 
184 rnm (STRIJBOSCH. BONNEMA YER & 
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Tabel: P. Paulissen. 

DIETVORST, 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 a II em lang (totale 
lengte) . Het aantaJ waargenomen juvenie
len in de Hoge Fronten was 5 in 1980, 6 in 
1981, 14 in 1982 en 8 in 1983. 

aJ actief bij een Iuchttemperatuur van soc. 
De temperatuur op de plek waar hij ligt is 
dan uiteraard door de zonnestraling aan
zienlijk hoger. Als er in maart en april 
meer zonnige dagen op elkaar volgen, be
ginnen de mannetjes onverdraagzaam te 
worden. Ook in het najaar (oktober, no
vember) 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. 

lOS 

De vroegste eiafzetting was v66r 17 mei . 
De laatste baltsaktiviteit werd op 3 sep
tember 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 

BEDREIGfNG 
Zoals aJ eerder vermeld, zijn vee! vind
plaatsen van de muurhagedis in Maastricht 
verdwenen. De oorzaken daarvan zijn o.a. 
afbraak., restauratie en misschien ook het 
wegvangen door kinderen en terrarium
houders . 



Maastricht van 
1865 tot heden . 
Kaartje: 
P. Paulissen . 
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I. Fort Wi llem 
2. Lage Fronlen 
3 . Bassin 
4. Hoge Fronten 
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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 

5 . Voormalige stadswal bij Wilhelminabrug s luis . 
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 

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 Belvedere 

(geen vestingmuur) (600 m) 
(B) = Belgie 



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 grach
ten verwijderd. Dit deed men om alvast 
een begin te maken met de restaunttie . 
Door deze ingreep is de populatie bijzon
der 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 aan
leg van een drukke verkeersweg . Hierdoor 
was .er tussen de twee gebieden geen 
migrntie meer mogelijk. Door de 'opscho
ning' zijn nu ook binnen de Hoge Fronten 
deelpopulaties ontstaan waartussen nau
welijks 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 richt
lijnen opgesteld hoe er het beste geres
taureerd zou kunnen worden: (o.a.) 
A. Kleinschalig restaureren, zodat de die

ren kunnen uitwijken bij verstoring. 
B . Spleten en holen in boven- en beneden

zone handhaven of, waar deze ver
dwenen zijn door afbrokkeling, op
nieuw creeren. 

C . Gebruik van minder lawaaiige machi
nes . Voomamelijk met handgereed
schap werken. 

D. Verdichting van bodemstructuur 
tegengaan . 

E . Zonplaatsen: vlakjes met diverse incli
naties (hellingshoek) en expositie (be
zonning) op muren handhaven of 
creeren, zoals diepere voegen en af
gebroken stukjes van baksteen. 

Van al deze goede bedoelingen is zeer 
weinig terecht gekomen: 
ad A. Van de minstens acht muurhagedis

sen van Holstein-Oost zijn er zeker 
zes gedood. Twee dieren verhuisden 
naarGelderland-Zuid (niet gerestau
reerd, 100 meter verderop). Van 
uitwijken was dus slechts zeer ge- · 
deeltelijk sprake. Ik denk dat e· 
helemaal niet kleinschal ig is ge
werkt. 

ad B. Spleten en holen werden slechts 
gedeeltelijk gehandhaafd. 

ad C. Het werk gebeurde met veellawaai: 
er werd o.a. gewerkt met een pneu
matische drilboor. 

ad D. Aanvankelijk was de bodemstruc
tuur 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 gewor-
den. 

Resultaat van dit alles: sinds de restauratie 
heb ik er nooit meer muurhagedissen ge
zien . 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 belang
rijke mergelholen. 

Holstein-West, werd eveneens ongunstig 
gerestaureerd. Hier zijn ook nog vee) te 
weinig holletjes in de merge! en de bak
steen. De mergelholletjes zijn gemiddeld 
maar 26 em diep (niet vorstvrij) en de 
holletjes in de baksteen zijn sleehts 7,5 em 
diep. De grond is zo verhard dat zelfs nu, 
na enkele jaren, de vegetatie nauwelijks 
opkomt. Op I oktober '81 (na de restaura
tie) vond ik op deze muur zes juvenielen. 
Volwassen dieren zag ik niet. Waarsehijn
lijk heeft een vrouwtje van de muur 
Gelderland-Zuid hier eitjes gelegd en is 
weer terug gemigreerd. In '82 heb ik geen 
van de dieren teruggevonden. Bij gebrek 
aan gesehikte winterholen moeten ze van 
de kou zijn omgekomen. 
De volgende fase zou bastion Erfprins
West zijn. Om te voorkomen dat er weer 

hagedissen slaehtoffer zouden worden, 
heb ik ze gevangen en overgezet naar een 
niet-gerestaureerde muur. Deze restaura
tie ging ook weer gepaard met het gebruik 
van graafmaehines, pneumatisehe dril
boren en vraehtauto's (voorgestelde uit
voeringsmaatregel was sehop i. p. v. 
vraehtauto). 
Na de restauratie heb ik bij wijze van proef 
een mannetje teruggezet. Vooral door ge
brek aan vegetatie bleek de muur onge
sehikt; 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 
Genootsehap Limburg op o.a. Erfprins
West braamstruikjes geplant. In het ver
loop van '83 begon deze muur aardig te 
begroeien. In de nazomer van '83 werd 
Erfprins-West spontaan bevolkt door een 
mannetje, een vrouwtje en een subadult 
vrouwtje. Daarna heb ik zelf nog een man
netje, een vrouwtje en een juveniel op de 
muur uitgezet. 
Half maart 1983 werd begonnen met de 
restauratie van het B.B.-gebouw (voorma
lig Beseherming Bevolking, toekomstig 
arehief van een bouwvereniging). Daar 
deze restauratie niet betaald werd door 
W. V. C. (de bouwvereniging heeft wei een 
subsidieaanvraag gedaan maar betaalde de 
restauratie alvast uit eigen kas), hield men 
wederom geen rekening met de uitvoe
ringsmaatregelen van BONNEMA YER & 

DIETYORST ( 1979). V anwege het koude 
weer zaten de dieren in de muur zodat ze 
niet tijdig konden worden weggevangen. 
Het resultaat was dan ook dat versehil
lende muurhagedissen en hazelwormen 
werden uitgegraven of uit de muur gebro
ken. Hierbij werd een vrouwtje gedood 
(wat is het nut van de natuurbesehermings
wet?). 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 
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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 Lag~ Fronten zeker 
41 voJwassen muurhagedissen voor 
(BONNEMAYER & DIETVORST, l980a). 
Meer dan de helft hiervan Ieefde op een 
muur bij het zgn. spoorweg-empiacement. 
Na I 978 heeft er een geweldige afbraak 
van deze muur plaatsgevonden. ~ange
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) . 

BESCHERMING 
Op dit moment is de belangrijkste bescher
mingsmaatregel het afsluiten van de Hoge 
Fronten voor het publiek. Door het open 
karakter van de gerestaureerde muren is 
het gemakkelijk geworden de dieren te 
vangen of te verstoren. Vooral Holstein
Oost en Holstein-West zijn ongeschikt 
voorde muurhagedis. Deze zouden devol
gende ingrepen moeten ondergaan: 
- boren van holletjes in merge! en veld

brandsteen (vo ldoende diep); 
- maaien van bepaaldc vegetatie (aileen 

Holstein-Oost); 
planten van braarnstruikjes e.d. boven
op en onderaan de muur; 
creeren van richeltjes . 

Het bastion Erfprins-West is tot nu toe de 
meest geschikte,gerestaureerde muur. Na 
overleg met de restaurateur zij n er vee! 
belangrijkc holletjes in de merge! be
houden gebleven. Doch ook hier moet het 
een en ander gcbeuren: 
- boren van holletjes in veldbrandsteen . 

planten van braamstruikjes .d . boven
op de muur. 
creeren van richeltjcs in veldbrdl1d-

steen. 
Daar veel niet-gerestaureerde muren door 
de wilde vegetatie beschaduwd worden, is 
er op 19 november '83 i.s.m. de Werk
groep Arnfibieen Reptielen Nederland 
(WARN), de Herpetologische Studie
groep en Staatsbosbeheer gemaaid. Hier
door zijn er veel geschikte muren bijge
komen, zodat de muurhagedis zich hope
lijk 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 kun
nen produceren. Als dat wei zo is, dan 
komt het tweede vanwege de te vroeg in
vallende kou niet uit. De bedoeling was 
geweest om deze legsels uit te broeden in 
een terrarium van de Katholieke Universi
teit N ijmegen. Het jaar daarop zouden dan 
de wijfjes en de juvenielen weer terugge
piaatst worden . 

PODARC/S MURALIS MURALIS IN 
BELGIE EN DUITSLAND 
Aihoewel dit artikei handeit over Podarcis 
muralis muralis in Maastricht, wil ik toch 
iet · zeggen over de situatie van andere 
noordelijke , ge'isoleerde populaties. 
De noordelijkste vindplaats in Belgie is 
Vise (BON EMAYER & DLETVORST, 1978). 
Hier komen de dieren voor op natuurlijke 
rotsformaties langs de Maas. Bert Langer
werf vertelde me dat hij enkele jaren ge
Ieden muurhagedissen zag bij Warsage 
(Voerstreek) . Als d ze hier nog voorko
men, is dit de noordelijkste vindplaats in 
Belgie . lk heb hier zelf geen muurhage
dissen kunnen vinden. 
De noordel ijkste vindplaatsen in DuiLSiand 
zijn: Komelimiinster , U rft-Talsperre, 
Nideggen, Hcisterbacherroll en Vos
senack. 
In Vise zitten de dieren redelijk be
schermd, omdat de rots(orrnaties voor de 
mensen nogal ontoegankelijk zijn. In 
Komelimiinster wcrden de dieren in 1980 
gevangen en tijdelijk overgezet i. v .m. de 
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restauratie van de muren. Het ging hier om 
een dertigtal exemplaren. In 1982 bevolk
ten vijf dieren spontaan de gerestaureerde 
muur en in 1983 werden er nog meer 
muurhagedissen en zelfs juvenielen waar
genomen. (HAESE, 1981; en eigen waar
nemingen). De populatie bij de Uift-Tal
sperre bestaat uit slechts weinig dieren. Ze 
komen hier voor op rotsen, zodat ze hier 
redelijk veilig zinen (JAHNKE. JORDAN & 

WIEGEL, 1980). In de buurt zijn o.a. nog 
populaties te vinden bij Vossenack en 
Einruhr. In Nideggen komen de dieren 
voor op de Burg-Nideggen die enkele 
jaren geleden werd gerestaureerd. De oude 
situatie is mij niet bekend . In 1981 en 1983 
heb ik hier een adult mannetje, twee adulte 
wijfjes en twee subadulte wijfjes gezien 
(de subadulte vond ik op 13 maart 1983 
hetgeen voor een subadult erg vroeg in het 
seizoen is). De dieren op de buiterunuren 
van de burcht zinen vrij veilig , daar het 
moeilijk is deze muren te bereiken (steile 
helling, wilde begroeiing) . Verder is de 
toegang tot de zuidmuur verboden. De 
dieren die op de binnenplaats Ieven, !open 
door de recreatieve druk meer gevaar. In 
1980 probeerden volgen~ een medewerk
ster van het burchtmuseum kinderen hage
dissen te vangen. 

Bij Heisterbacherron komt de muurhage
dis voor bij de Stenzelberg en de Weil
berg. Hoe de situatie hier is, weet ik niet. 
In de buurt van Bonn liggen nog meer 
vindplaatsen zoals de Petersberg en de 
Drachenfels (Siebengebirge). Waarschijn
lijk zijn populaties vanaf het riviertje de 
Ahr niet meer ge"isoleerd. Vanaf hier staan 
de dieren in verbinding met die van het 
Rijndal. Hier zien we ook dat de muur
hagedis niet meer zo beperkt is in zijn 
biotoopkeuze als in het noorden. 
Verder zij nog vermeld dat in Osnabri.ick 
een populatie van waarschijnlijk Podarcis 
muralis maculiventris voorkomt. Normaal 
komt deze ondersoort voor in noordoost 
Italie en noordwest Joegoslavie . De dieren 
zijn hier uitgezet in een steengroeve. In 
1980 waren er drie adulte mannetjes en 
twee adulte wijfjes gezien. In maart 1981 
twee adulte mannetjes (FORMAN, 1981). 

SLOTWOORD 
Als de tekortkomingen aan de gerestau
reerde muren worden opgeheven en de 
Hoge Fronten voor het publiek afgesloten, 
gaan we een heel stuk in de goede richting . 
V oor de toekomst moet er een goed be
heersplan komen . Het gunstigst zou het 
zijn wanneer de Hoge Fronten tot een be-
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schermd natuurgebied verklaard zouden 
worden. Dat restauratie en natuurbehoud 
sarnengaan is in Komelimi.inster in Duits
land wel bewezen (HAESE, 1981). Wie 
weet krijgen we de oude situatie van hon
derden hagedissen weer terug. Het zou 
mogelijk zijn de dieren weer op oorspron
kelijke plaatsen zoals Fort St. Pieter en 
Fort Willem uit te zetten. Maastricht wordt 
dan behalve Vestingstad ook weer Hage
dissenstad! 

DANKWOORD 
De volgende personen wil ik danken voor de infor
matie die ze mij hebben 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 Nether
lands the Common Wall Lizard is an endangered 
species. Habitat destruction and capture are consi
dered the major causes . Renovation of the old walls 
of Hoge and Lage Fronten fonns the most important 
threat. Guide 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 ob
served. Several measures to protect the wallizard in 
Maastricht are proposed . 
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Gelukkig 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 . 
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Het vrouwtje vlak 
voor leggen van de 
eieren. 

Ervaringen met verzorging en kweek van de 
groene leguaan (Iguana iguana) 

INLEIDrNG 
Ruim drie jaar geleden ben ik begonnen 
met het houden en verzorgen van de 
groene leguaan. De kweekgroep bestaat 
nu uit vier vrouwen en drie niannen, ge
huisvest in een terrarium van 3x I x2 m met 
een waterbak van ± 50 I. Het terrarium 
biedt veel klimgelegenheid d.m.v. flinke 
takken en een achter- en zijwand van dikke 
cement-vezelplaat. De gemiddelde tempe
ratuur is ± 28°C, met uitschieters naar 
40°C onder de spotlampen. Hiervan 
hangen er zes in het terrarium. Verder is 
via een thermostaat geregeld dat de tem
peratuur 's nachls niel onder de l8°C daalt. 
Om onderscheid le kurmen maken tussen 
de dieren is er langzaam maar zeker een 
bepaalde naamgeving ontstaan, afgaande 
op de kleuren, de grootte en de plaats waar 
de dieren gekochl zijn. Zo spreek ik over 
Blauwe man, Belg (vrouwlje), Grote 
vrouw, Grijze man (deze twee staan min of 

meer builen de 
Schiedarruner 
(vrouwtje). Dil 
birmen de groep. 

PARING 

rangorde) Groene man, 
( vrouwtje), Kleinlje 
is tevens de rangorde 

In de heifsl treedt er steeds weer een pe
riode op waarin de rangorde van de man
nen wordt vaslgesleld . Dit gaal dan ge
paard mel gevechten die soms vervelende 
gevolgen hebben zoals wondjes, ontste
kingen, gebroken tenen enz. De winter is 
dan weer de opk.napperiode. 
November 1982. Terwijl de 'Blauwe' en 
de 'Groene ' el.kaar heftig aan hel aftuigen 
waren, nam de 'Grijze man' intussen de 
gelegenheid waar om met de 'Grote 
vrouw' le paren, dit gebeurde op de bodem 
van hellerrarium. Deze twee dieren leiden 
min of meer een eigen levenlje binnen de 
groep; ze trekken zich niel zo heel erg vee! 
aan van de rangorde die er voor de rest van 
de groep heel duidelijk wei is. Deze uil 
zich in volgorde van eten, het in bezit 
nemen van de beste en warmsle plekjes in 
het terrarium enz. 
9 November 1982. Tweede paring tussen 
dezelfde twee leguanen. Hiema heb ik 
geen paring meer gezien. 

ZW ANGERSCHAP 
Januari 1982. De 'Grote vrouw', die nu 
heel duidelijk zwanger is, moet geholpen 
worden aan een emstige onlsleking aan de 
rechter voorpoot. Ik wil eerst wachten mel 
de behandeling van de ontsteiGng tot ze de 
eieren gelegd zal hebben, maar de onl
steking wordl te erg zodal ik loch besluil er 
iels aan le doen . Na de behandeling wordl 
de vrouw apart gezet in een ruim 
quarantaine terrarium en omdat 3 januari 
de 55e dag van de zwangerschap is, en ze 
dus volgens de handboeken vanaf die dag 
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de eieren kan gaan leggen, vul ik de oor
spronkelijke waterbak in het terrarium met 
potgrond. Daarin kan ze dan gaan graven 
als ze daar behoefte aan heeft . In eerste 
instantie heb ik de bak met sphagnum ge
vuld, maar dat ziet het vrouwtje meer als 
een overvolle voederbak want ze eet er 
aileen maar van. Daarom is het veenmos 
door potgrond vervangen. 
16 januari 1983. Met de voorpoot van het 
vrouwtje gaat het erg goed, hij is weer 
bijna dichtgegroeid . Ze heeft nog steeds 
geen eieren gelegd, terwijl het toch de 68e 
dag is . Ze is erg zwaar van de eieren, die 
duidelijk te zien zijn. Het is erg spannend 
nu. 
Ongeveer vanaf de 45e dag na de paring 
eet het vrouwtje nog maar sporadisch; 
drinken doet ze wel. lk besluit haar iedere 
dag een mengsel van eiwit/suiker/kalk/vi
tarninen in de bek te spuiten. Dit gaat 
aardig goed. Als het dier op 3 januari 1983 
apart word! gezet ,weigert ze elk voedsel. 
lk besluit toch maar gewoon el.ke dag een 
bakje met voer neer te zetten. 
18 januari 1983. Van het aangeboden 
voedsel eet ze bijna niets. lk denk dat ze 
geen plaats meer heeft voor het voedsel. 
Ze zit zichtbaar 'vol' met eieren. 
19 januari 1983, de 71 e dag van de zwan
gerschap. lk heb besloten om tot de 80e 
dag te wachten en dan een weeopwekkend 
middel toe te dienen (een oxytocine pre
paraat zoals Piton-S) . 
23 januari 1983, de 75e dag; het vrouwtje 
heeft voor het eerst gegraven. Tot nu toe 
was het niet meer dan wat krabben in de 
aarde, maar nu lag de hele bak met pot
grand overhoop. 

EIEREN 
24 januari 1983. 's Morgens vind ik het 
eerste ei; een kanjer van ± 5 em lang en 
zeker 2,5a 3 em breed. lk heb gelijk Jos 
Klaassen, gebeld dat hij de broedstoof (zie 
KLAASSEN, 1981) aan kon zenen. Omdat 
het toch nog steeds experimenteren is met 
het uitbroeden van de leguane-eieren, heb 
ik drie ontwikkel-bakken klaargezet om 

straks de eieren in te doen . Een met uit
gekookt en heel fijn geknipt veenmos, een 
met turf en een met een mengsel van turf 
en potgrond, half om half. 
25 januari 1983 . Tussen 23.00 uur giste
renavond en 4.00 uur heeft het vrouwtje 26 
eieren gelegd, waarvan ze er twee kapot 
gescheurd heeft tijdens het ingraven. 
Het legsel heb ik over de drie ontwikkel
bakken verdeeld: zes in de bak veenmos, 
zes in de bak turf, twaalf in de bak turf/ 
potgrond . Dezelfde dag nog gaan de eieren 
in de broedstoof, die een constante tem
peratuur van 32°C en een luchtvochtigheid 
van 96% heeft. 
Sarnen met Jos besluit ik om de meng
sels waarin de eieren liggen zo min mo
gelijk te besproeien, omdat bij vorige leg
sels gebleken is dat 'natte' grond naast het 
ei schirnmel en rot bevordert. Daarom wil 
ik aan het eind van de broedperiode ( ± 60 
dagen) ook zeker geen regentijd naboot
sen, hoewel dat in de natuur wei zo is. 
28 januari 1983 . Nadat de bevalling achter 
de rug was,kijk i.k hoe het met de voorpoot 
is . Deze blijkt ondanks het vele graven 
prima in orde te zijn en er lijkt ook geen 
red en meer te zij n om haar apart te houden. 
Ik zet haar dus weer bij de rest terug. Ze 
wordt dadelijk weer geaccepteerd en nadat 
ze alles weer wat heeft verkend, zoekt ze 
een lekker warm plaatsje op. 

PROBLEMEN 
29 januari 1983. Er ligt plotseling weer 
een ei in het terrarium. Het vrouwtje heeft 
dit ei aJ die tijd nog bij zich gehad. Zouden 
er nog meer moeten komen? 
30 januari 1983 . Paniek, er ligt weer een 
ei, maar wat vee\ erger is, er hangt zo' n 
centimeter of tien darm uit haar lichaarn. 
Ze heeft er flink last van. Zul.ke dingen 
gebeuren altijd in het weekend, dus ga ik 
naar een dierenarts met weekenddierist. 
Daar aangekomen heeft het vrouwtje de 
darm met een nagel kapotgescheurd en als 
gevolg daarvan erg veel bloed verloren. 
De dokter zegt dat ze geopereerd moet 
worden. Het stuk darm moet er af. 
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2 februari !983. De eieren in de broedstoof 
maken het aardig goed, aile zes eieren in 
de bak turf zijn nog goed, evenals twee van 
de zes eieren in de bak veenmos en tien van 
de twaalf eieren in de bak turf/potgrond. 
4 februari !983. Het vrouwtje heeft op
nieuw vijf eieren gelegd met alle gevolgen 
van dien . Twee keer ga ik naar de dieren
arts om de uitstulpingen terug te Iaten 
masseren. 
5 februari 1983. 's Morgens ligt er weer 
een ei in het terrarium, wat de ellende bij 
het vrouwtje en mij compleet maakt, want 
nu is een nog groter stuk darm naar buiten 
gestulpt, zo groot als een mandarijn . Ook 
dit gebeurt zo als gewoonlijk in het week
end, dus maar weer naar· een andere 
dierenarts. Deze masseert alles heel voor
zichtig terug. Als het nu weer gebeurt, 
zegt hij, dan moet ik dat zelf ook maar 
proberen met wat olie of iets dergelijks. 
Dezelfde dag nog gebeurt het alweer en 
masseer ik nu met wat vaseline. Het lukt 
bijna, maar op het Iaatste moment sleek ik 
toch door de darm been ondanks de voor
zichtige werkwijze . Dus voorde zoveelste 
keer terug naar de dierenarts. Deze vindt 
het beter om haar een spuitje te geven, 
omdat het zeker een buikvliesontsteking 
zal worden. Het dier is eindelijk uit zijn 
lijden verlost. Na sectie blijkt dat de 
dierenarts, waar ik de eerste keer naar toe 
was gegaan, onzorgvuldig heeft gehan
deld. Hij heeft niet de uitgestulpte endel
darm geamputeerd maar het zaakje ge
woon afgebonden, afgeknipt en terugge
masseerd, waardoor het dier zijn ontlas
ting niet kwijt kon en vanaf dat moment tot 
zijn dood heeft liggen persen . 

EEN JONG 
25 maart !983 . 's Middags ± 12 uurwordt 
er een piepklein, maar zo te zien kem
gezond en helemaal compleet, jong legu
aantje geboren. Het is de 64e dag na het 
leggen van de eieren. Er is nog slechts een 
ei over, dat inmiddels zo groot is als een 
kippeei. Jos is bang dat het een dood 
leguaantje bevat en dat het ei door gas-

vorming zo groot geworden is. Later blijkt 
hij gelijk te hebben. Het ei bevat een dood, 
maar volledig volgroeid leguaantje. 
Het Ievende jong komt uit een ei dat in de 
bak turf gelegen heeft bij een constante 
temperatuur van 32°C en een luchtvochtig
heid van 96% . De eieren, die in het veen
mos lagen, waren het eerst verrot, daarna 
die in de turf/potgrond . 
12 april !983. Tot nu toe heb ik het kleine 
leguaantje om de dag gedwangvoederd, 
want het eet niets uit zichzelf, waarschijn
lijk omdat het aileen zit (zien eten, doet 
eten). De eerste week krijgt het steeds een 
halve ml olvarit babyvoeding (fruit), de 
tweede week een hele mi. 
16 april 1983. V andaag geef ik voor het 
eerst I ,5 ml olvarit, deze keer andijvie/ 
rundvlees . Het gaat goed. 
20 april 1983 . Na steeds olvarit,verrijkt 
met vitarninen, eiwitten en kalk,gevoerd te 
hebben, zet ik er nu een bakje kleine kre
keltjes bij. 
5 mei I 983. Het kleintje heeft bijna aile 
krekeltjes opgegeten en enige 'verrijkte' 
meelwormen heeft hij ook uit zichzelf ge
pakt. 
Het wordt nu tijd, dat ik het ook aan groen
te leer wennen. 
15 mei 1983. Het voeden van het kleine 
leguaantje gaat steeds beter, het is vrij 
agressief en bijt naar alles wat in de buurt 
komt. Hier maak ik dan gebruik van door 
het in andijvie, sla en dergelijke te Iaten • 
bijten. 
8 juli 1983. Het kleintje eel voor het eerst 
zelfstandig andijvie. Nu komt het wei 
goed denk ik. 

SOME NOTES ON BREEDING IGUANA IGUANA 
A female laid eggs after an unusual long pregnancy . 
After laying the eggs the female got intestinal 
problems (prolaps). The consulted veterinary sur· 
geon provided unskillfull help. Finally the female 
had 10 be killed . One young animal hatched from the 
eggs and was force fed initially with baby-food . II 
now eats vegetables by itself. 

LITERATUUR 
KLAASSEN , J. , 1981. De kweek mel de groene 
leguaan (Iguana iguana). Lacerta 40 (2): 22·24. 
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W aarnemingen aan de adderringslang 
(Natrix maura) in de Dordogne 

INLEIDlNG 
Begin augustus 1980 bracht ik mijn va
kantie door in de Franse Dordogne. In de 
omgeving van Le Bugue heb ik vrij veel 
adderringslangen gezien. Over deze waar
nemingen wil ik het een en ander vertellen. 
De adderringslang heeft zijn naam te 
danken aan zijn gelijkenis met de adder. 
Op het midden van de rug hebben de 
dieren een donkere zig-zag-streep die veel 
op die van de adder lijkt. De slang heeft 
een brede kop met korte snuit. De grond
kleur van de dieren in de Dordogne is 
geelachtig; opzij van de ruglijn zit een rij 
grote, donkere oogvormige vlekken met in 
het midden een bruingele vlek. De buik
zijde is gelig met donkere vlekken. 

VERSPREIDlNG 
Natrix maura komt voor op de Balearen en 
Sardinie, in Spanje, Portugal, noordwest 
Afrika en in Fran.krijk min of meer ten 
zuiden van de Loire . Mijn waamemingen 
heb ik voomameJijk langs de rivier de 
Vezere gedaan en bij een meertje bij het 
plaatsje Plazac. In de Dordogne-rivier heb 
ik Natrix maura slechts een enkele keer 
gezien, dit waarschijnlijk in verband met 
de vrij lage temperatuur van het water (on
geveer I5°C) en de snelle stroming. 

LANDSCHAP EN KLIMAA T 
Le Bugue ligt in het dal van de rivier de 
Vezere. De bodem van deze langzaam
stromende rivier bestaat hoofdzakelijk uit 
grind en op de plaatsen met heel weinig 
stroming bevindt zich ook modder. Op 
enkele plaatsen zijn er stroomversnellin
gen. Bos is hier voomamelijk te vinden op 

de heuvelhellingen. In de dalen en op de 
heuvels zijn veeteelt en de verbouw van 
mai's de belangrijkste bronnen van in
komsten voor de bevolking . Er is geen 
industrie in de buurt, daardoor zijn de 
riviertjes nog relatief schoon gebleven. 
In de zomer kan het vooral in de rivier
dalen vrij warm worden (30-35°C) . De 
winters zijn zacht en er zijn slechts enkele 
vorstdagen. De meeste regen valt in het 
najaar, hoewel het in de zomer nooit droog 
of doris . 

BIOTOOP 
Lk heb Natrix maura altijd gezien in of bij 
het water. Langs de Vezere was hij al
gemeen en te vinden op plaatsen waar de 
oever niet overschaduwd werd door 
bomen. Dit is waarschijnlijk ook de reden, 
dat ze niet voorkwamen in de koude zij
beekjes van de Vezere. De meeste exem
plaren die ik zag, verraste ik terwijl ze op 
de oever lagen te zonnen. De dieren ver
dwenen dan snel in het heldere water en 
verscholen zich meestal onder een steen. 
Lk heb zelfs een exemplaar in Le Bugue 
gevangen op een druk door vissers be
zochte grindbank langs de Vezere. Langs 
de Dordogne-rivier heb ik slechts een 
Natrix maura gezien. Het dier vluchtte in 
het water van een ondiepe poe I. Deze poe I 
lag in een oude stroombedding van de 
rivier en was aan het droogva!Jen . Er 
zwonunen zeer veel kleine visjes in . Het 
water was warm: 30°C. 
Bij het plaatsje Plazac ligt het enige 
meertje in de omgeving. De oppervlakte is 
ongeveer een halve km2 . Het meertje is 
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gegraven en krijgt water van een beekje, 
dat door het meertje heenstroomt en het via 
een stuwdammetje verlaat. De tempera
tuur van het water is ongeveer 25°C en er 
groeien geen waterplanten in het water. De 
oevers zijn nergens overschaduwd door 
bomen of struiken en geheel platgelopen 
door de vele mensen die hier zwemmen en 
vissen. Op enkele plaatsen groeit wat riet 
langs de oever. Toen ik hier om ongeveer 
twee uur in de middag was, waren er vee! 
mensen aan het picknicken en zwemmen. 
Het water was troebel doordat de klei
bodem was opgewoeld door het vele 
zwemmen en pootjebaden. Tot mijn grote 
verwondering was Natrix maura hier zeer 
talrijk. De slangen zwommen gewoon tus
sen de spelende kinderen en badgasten 
door. Op de plaatsen waar het iels rustiger 
was Jagen ze op de oever te zonnen. lk heb 
hier een aantal exemplaren gevangen. Ze 
waren tussen de 30 en 50 em lang, de 
meeste waren mannetjes. Dit isLe zien aan 
de, in verhouding tot de vrouwtjes, dik
kere en langere staart. De slangen waren 
niet schuw en ze waren gemakkelijk te 
vangen door er gewoon achteraan te 
rennen en ze te grijpen als ze in het water 
probeerden te vluchten. Door de Franse 
vissers worden de slangen als een plaag 
beschouwd omdat ze de jonge, uitgezetle 
pootvis opeten. Er komen in het meertje 
geen amfibieen voor. Volgens mij is de 
talrijkheid van Natrix maura hier te ver
klaren door de aanwezigheid van de vele 
visjes, vooral zonnebaarsjes. Bovendien is 
hct water warm en zijn de niet overscha
duwde oevers uitstekend om te zonnen. De 
slangen in het meertje worden blijkbaar 
niet gestoord door de vele mensen . Ze 
waren ook opvallend minder schuw dan 
bijvoorbeeld langs de Vezere. 

YO EDSEL 
Natrix maura voedt zich in de Dordogne 
waarschijnlijk vrijwel uitsluitend mel vis . 
Amfibieen komen langs de rivieren zo 
goed als niet voor. Op andere plaatsen in 
zijn verspreidingsgebied eet Natrix maura 

naast vis ook sommige amfibieen en soms 
zelfs wormen. Salamandra salamandra 
(vuursalamander), Rana esculenta 
(groene kikker) en ook wei Alytes obste
tricans (vroedmeesterpad) komen al
gemeen voor op de hogere, koelere 
berghellingen, waar ik de adderringslang 
echter niet een keer gezien heb. In het 
meertje bij Palzac verraste ik een zwem
mend exemplaar. Een trage vissoort als de 
zonnebaars (de vissen waren zelfs met ae 
hand te vangen) vormt hier ongetwijfeld 
de hoofdmoot van zijn menu. 
De slangen langs de Vezere Ieven 
waarschijnlijk van grondeltjes. lk trof in 
het water een dode Natrix maura aan in 
een visfuik van kippegaas. Aangelokt door 
een makkelijke prooi was de slang klem 
komen te zitten in de mazen van het gaas 
en daardoor verdronken. Deze fuiken wor
den door vissers op regelmatige afstanden 
op de bodem van de rivier geplaatst. Er 
worden grondeltjes en rivierkreeftjes mee 
gevangen . 
Natri.x maura heeft waarschijnlijk weinig 
concurrentie van andere soorten zwem
slangen. De ringslang (Natri.x natrix) heb ik 
hier niet gezien , alhoewel hij volgens de 
Fransen wellangs de Dordogne voorkomt. 

GEDRAG 
De slangen zijn op zonnige dagen vrijwel 
de gehele dag aclief. De meeste exem
plaren lagen 's morgens in de zon en 
gingen 's middags op jacht. Bij benadering 
vluchtten de dieren altijd het water in. Ze 
waren dan vaak makkelijk te vangen door 
de weg naar het water le blok.keren, dat wil 
zeggen dat ik ze vanuit het water bena
derde . Een dreighouding van oprollen en 
sissen heb ik bij geen enkel exemplaar 
kunnen waamemen. Wei werd er altijd als 
je het dier oppakte een witte , stinkende 
stof afgescheiden. Een afschuwelij ke, 
naar rotle vis stinkende Iucht! Ik heb 
Natrix maura altijd gezien in de directe 
omgeving van water. Bij voorkeur lagen 
rustende dieren op de grens van water en 
land. 
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VIJANDEN 
De grootste vijand van de slangen is de 
mens. Vooral de Franse vissers en de 
boeren hebben het niet zo op slangen. 
Bovendien lijkt Natrix maura wei wat op 
de adder, wat hem zeker geen voordeel 
biedt. Door vissers worden ze vaak dood
geslagen omdat ze van vis Ieven. Bij het 
meertje van Plazac trof ik in totaal drie 
doodgeslagen exemplaren aan. Tijdens 
mijn bezigheden werd ik ook wantrou
wend gadegeslagen door de hengelaars. 
Natrix maura wordt door hen als scha
delijk beschouwd en niet als een 'studie
object'. Jonge exemplaren zullen ook wei 
ten prooi vallen aan waterratten. Ook 
hebben de half verwilderde boerderij
katten het op slangen voorzien. 

BOEKBESPREKING 

DIAGNOSE VAN VERMINOSE DOOR 
KOPROLOGISCH ONDERZOEK 

D. THIENPONT, F. ROCHETIE & 
O.F.J. VAN PARIJS, 1979. 

De techniek voor het vaststellen van worm
infekties door microscopisch onderzoek is 
bij een groot deel van de terrariumhouders 
niet goed bekend. Het hier besproken 
boekje geeft een beschrijving van de meest 
voorkomende wormeieren en -larven die 
bij huisdieren voorkomen. Ook een aantal 
soorten die bij de mens voorkomen, wor
den besproken . 
VerschiUende technieken worden op zeer 
praktische wijze uit de doeken gedaan, 
ondersteund door vele illustraties. Daarna 
worden, per diergroep gerangschikt, een 
groot aantal eieren en larven in kleur afge
beeld en de belangrijkste kenmerken be
schreven. Het boek besluit met een over
zicht van de laboratoriumuitrusting, waar-

CONCLUSIE 
Natrix maura bewoont in de Dordogne 
voomarnelijk watertjes waarvan de tempe
ratuur niet lager is dan l5°C en de stroming 
niet (te) snel. In deze biotopen komen 
praktisch geen arnfibieen voor, zodat de 
slangen zich waarschijnlijk vrijwel uitslui
tend met vis voeden. lk heb geen exem
plaren mee naar Nederland genomen, zo
dat ik geen terrariumervaring heb met deze 
Franse Natrix maura . Ik houd thuis wei 
een paartje uit het Spaanse Baskenland 
waarvan ik ieder jaar nakomelingen krijg. 

OBSERVATIONS ON NATRIX MAURA IN THE 
DORDOGNE REGION IN FRANCE 
Narrix maura in th is region feeds, probably, almost 
exclusively on fish, as no amphibians were seen . 
Interesting is its preference for relati vely warm water 
without heavy c urrent. Sun e.~posed shores are favo
rite basking places. Their worst enemy is the French 
fishennan. 

uit blijkt dat de benodigde spullen beslist 
niet ingewikkeld behoeven te zijn . Ook 
wordt nog een aJfabetische index op worm
soorten en een klein literatuurlijstje ge
geven. 
Hoewel dit boek in eerste instantie werd gc
schreven voor dierenartsen, kan het van 
bijzonder groot nut zijn voor terrarium
houders die zelf de beschikking hebben 
over een microscoop en die de ontlasting 
van hun dieren willen controleren. Er wor
den weliswaar geen specifieke reptielen- en 
amfibieenwormen besproken, maar meest
al is een vrij grove diagnose aJ toereikend 
voor een doelt reffende bestrijding van de 
wormen, uiteraard in overleg met de die
renarts. Dit rijk ge'illustreerde en prachtig 
verzorgde, gebonden boek kan recht
streeks bij de uitgever besteld worden, 
voor een prijs die verbazingwekkend laag 
is. 

Frits van Leeuwen 
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BOEKBESPREKING 

SLANGEN IN HET TERRARIUM 
Het houden en verzorgen van niet-giftige slangen. 

WERNER FRANK, 1983. 
Het hier besproken boekje is een Neder
landse vertaling en bewerking van 
'Schlangen im Terrariwn', dat in Duitsland 
al geruime tijd in de handel is. Het is 
vooral bedoeld voor hen die willen be
ginnen met het houden van slangen. 
Een van de eerste hoofdstukken beoogt de 
wetgeving over bedreigde slangesoorten te 
verduidelijken. In deze Nederlandse be
werking kri jgen we een soort mengelmoes 
van BID- , BUD-, BUDEP- en Duitse 
wetgeving gepresenteerd. Het resultaat is 
een warrig en soms onjuist verhaal, het
geen de verwarring die er over deze 
wetgeving toch at bestond aileen nog maar 
vergroot. De huidige wetgeving is (denk 
ik) anders dan ten tijde van de verschijning 
van het boekje, maar in elk geval is het 
duidelijk dat de bewerker er zelf ook niets 
van heeft begrepen, noch de oude noch de 
nieuwe Nederlandse wetgeving worden 
correct beschreven. 
Verschillende terraria worden beknopt 
besproken. Erg onhandig is het, dat een 
aantal aspecten van de terariums verspreid 
in het boekje behandeld worden, zodat 
men pas na enig doorbladeren aile terra
riumgegevens bij elkaar kan zoeken. 
Overigens heeft de auteur een duidelijke 
voorkeur voor 'steriele' behuizingen. 
In het hoofdstuk Voeding wordt een 
indruk gegeven hoevaak en hoeveel 
slangen gevoederd moeten worden, ve r
schillende voedselvoorkeuren en moge
lijke veranderingen daarin gedurende het 
jaar a1smede het verschijnse l van, al of niet 
ziekelijke, voedselweigering worden be
sproken. Een aanta1 methoden van 

dwangvoedering en de omstandigheden 
waarbij deze kunnen of moeten worden 
toegepast, zijn beschreven. De auteur 
keert zich hierbij principieel tegen het zgn. 
'force feeding' zoals in sommige Ameri
kaanse gifslangenfarms gebruikelijk 
schijnt te zijn. Daar krijgen de slangen 
uitsluitend een kunsunatig samengesteld 
voedermengsel via een slang rechtstreeks 
in de maag toegediend. De lezer krijgt het 
dringende advies aileen die slangen te 
gaan houden waarvoor hij steeds het juiste 
voeder in voldoende mate ter beschikking 
zal kunnen hebben. Diverse soorten voe
derdieren worden genoemd en soms wordt 
enige aandacht aan de kweek ervan en de 
wijze van voedering besteed. In de oor
spronkelijke Duitse versie wordt aange
raden niet geaccepteerde knaagdieren 
's nachts bij de slangen te verwijderen om · 
te voorkomen dat ze worden aangevreten, 
in de Nederlandse versie zijn het zoog
dieren die na het verstrijken van de nacht 
uit het terrarium gehaa1d moeten worden, 
een essentieel verschil dunkt me. 
Lichaamsbouw, levenswijze en hun on
derlinge verband krijgen in dit werkje tien 
pagina's toegemeten. Het geheel wordt 
helaas op nogal ongestructueerde wijze 
gepresenteerd, gelardeerd met aiierlei, 
niet steeds te r zake doende, anecdotische 
gegevens. Gezien de ondertitel verbaast 
het me dat er betrekkelijk vee! aandacht 
wordt besteed aan gifslangen, de vermel
ding van twee herpetologen die door de 
beet van ongevaarlijk lijkende rlrogadders 
het Ieven verloren, is zelfs tweemaa1 in het 
boekje aan te treffen. Overigens is de 
schrijver van mening dat de beet van een 
gifslang a1tijd zeer emstig en levensbe-
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dreigend is, wat mij wei enigszins onge
nuanceerd toeschijnt. Aan het eind van dit 
hoofdstuk merkt hij op dat bij het houden 
van slangen kweekpogingen steeds het 
doe! moeten zijn, het is daarom des te 
onbegrijpelijker dat er juist in dit boekje 
aan de kweek niet of nauwelijks aandacht 
wordt besteed. Ook dit hoofdstuk wordt 
weer geteisterd door vele vertaalfouten, 
die b. v. de anatomie van slangen soms een 
wonderlijke wending geven: 'tussen de 
strot en de maag is geen overgang', 'de 
alvleeskJier ( ... ) die in de gal uitmondt' 
enz. 
De achtergrond van de auteur, hij is 
parasitoloog, blijkt uit de ruime aandacht 
die wordt gegeven aan de gezondheid van 
slangen. In het begin van het boekje een 
hoofdstuk over quarantaine en hygiene , 
waarin ook een aantai onderwerpen wor
den behandeld die vee! meer thuishoren in 
het hoofdstuk Ziekten. Dit laatste onder
werp komt echter pas vee] later in het 
boekje aan de orde, hetgeen de overzich
teiijkheid niet ten goede komt. Bij de 
ziekten beperkt de schrijver zich , naar hij 
zegt, tot aandoeningen veroorzaakt door 
schirrunels , bacterien en parasieten, die 
wij zelf zouden kunnen herkennen en be
handelen. AI gauw blijkt dit echter een 
loze belofte te zijn: het is in de meeste 
gevallen volkomen onduidelijk op welke 
wijze de beginnende slangenhouder daad
werkelijk tot de juiste diagnose zou 
moeten komen, ook wordt de behande
lingswijze verscheidene keren onvermeld 
gelaten. Bij het vaststellen van wormin
fecties zou men steun kunnen hebben aan 
de kleurenafbeeldingen van wormen en 
wormeieren, maar er wordt geen enkele 
aanwijzing gegeven over de werkwijze bij 
het microscopisch onderzoek van ontlas
ting . In de Nederlandse versie zijn enkele 
doseringen van medicamenten anders dan 
in de Duitse, mondrot is vertaald als 
scheurbuik, terwijl Bothridium in de ver
taling niet een lintworm ('bandworm') 
maar en slang lijkt te zijn. 
In het Jaatste dee! van het boekje volgt een 

bespreking van 34 slangesoorten die vol
gens de auteur goed in een terrarium zijn te 
houden. De bespreking per soort is steeds 
uiterst summier. Naast terrariumtype, 
dag- en nachttemperatuur, verspreidings
gebied, afmeting en voedsel worden 
nauwelijks gegevens verstrekt waar je als 
beginnende slangenhouder iets aan hebt. 
Over verlichting, daglengte, luchtvochtig
heid, geslachtsonderscheid, eierleggend/ 
levendbarend, kweekvoorwaarden en der
gelijke wordt niets vermeld . Ook de keuze 
van de soorten lijkt niet altijd even door
dacht, zeker als het gaat om bedreigde 
soorten. En wat bij de behandeling van de 
anaconda (max. lengte 8 m) te denken van 
een zinsnede als:' Wanneer er niet over
matig wordt gevoerd zijn deze ( ... ) 
slangen gedurende vele jaren in middel
grote terraria houdbaar' . En daama ... ? 
De auteur geeft nog een overzichtje van 
gifslangen en andere slangen die voor 
beginners ongeschikt zijn en voegt er nog 
wat losse opmerkingen en anecdotes over 
gifslangen aan toe. Het boekje wordt af
gesloten met een literatuurlijstje en een 
lijst van verenigingen en tijdschriften, 
waarvan aileen de naam en plaatsnaam 
worden gegeven, zodat je er eigenlijk 
weinig aan hebt. Een alfabetische index 
ontbreekt. 
Dit rijk gei1lustreerde boekje kan bijna niet 
worden opengeslagen zonder op een af
beelding te stuiten, meestal een kleuren
foto van hoge kwaliteit, waardoor het er 
bijzonder aantrekkelijk uitziet. Mijns in
ziens heeft de auteur zijn doelstelling , een 
leidraad voor de beginnende slangenhou
der te schrijven, niet bereikt; eerder is het 
een wamet geworden waarin de weinige 
werkelijk praktische wetenswaardigheden 
te dun zijn gezaaid. Daarenboven maakt 
de bedroevend slechte Nederlandse be
werking, die allerlei soorten fouten, slor
digheden en uitzonderlijke 'vertalin·gen' 
met zich heeft meegebracht , deze uitgave 
tot een weinig begeerlijk bezit. 

Frits van Leeuwen. 


