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HAZELWORM WAARNEMINGEN IN ZUID-KENNEMERLAND 2002
Ruud Luntz

Er zijn maar weinig mensen die
gericht kijken naar hazelwormen,
opvallend is dat veel waarnemingen
komen van wandelaars en joggers die
ze bij toeval zien.
Jelle Harder heeft daar in een artikel
over trimmers en hazelworm-
waarnemingen al eens op gewezen.
Hoewel navraag bij de diverse
trimgroepen in ons terrein niets
opleverde kwamen er toch wel
waarnemingen van indviduele joggers.
Ik vermoed dat er in Zuid-
Kennemerland veel meer
hazelwormen gezien worden dan wij
denken. Wij zijn nu van plan om via
een kranten artikeltje aandacht te
besteden aan het voorkomen van de
hazelworm in de duinen en mensen op
te roepen waarnemingen door te
geven.

begraafplaats Westerveld
Ik ben dit jaar ook eens op de
begraafplaats Westerveld gaan kijken.
Hoewel de mensen daar slecht te
bewegen zijn om hun waarnemingen
op te schrijven lieten ze mij wel de
plaatsen zien waar zij hazelwormen
hadden waargenomen.
He gaat hier vooral om sterk
beschaduwde hellingen met
mosvegataties afgewisseld met klimop,
de dieren lagen vaak ook op steen en
tussen het grind. Er werden ook
dieren gevonden in grafkelders. Om
hoeveel dieren het nu exact gaat op
die grote lommerrijke begraafplaats is
moeilijk te achterhalen , er worden
daar jaarlijks 5-8 dieren

waargenomen.

De overige waarnemingen komen
allemaal uit de binnenduinrand van
Duin en Kruidberg en Bleek en Berg
Ook was er weer een waarneming iets
ten zuiden van de spoorlijn Overveen-
Zandvoort, dichtbij Overveen.

De vindplaatsen in Duin en
Kruidberg liggen geconcentreerd
langs de Zeeweg en het Wesenpad:
Op 1 juni werden langs de zeeweg in
Duin en Kruidberg door mij 2
parende hazelwormen waargenomen,
beide dieren waren ruim 40 cm lang.
Door de schaduw kon ik geen
duidelijke kleurverschillen zien.
Helaas verdwenen de dieren snel
tussen de begroeiing.
Op 17 augustus werd op de zeeweg in
Duin kruidberg een 20 cm dood
exemplaar aangetroffen, vermoedelijk
overreden door een fiets (de kop was
plat). En op 19 augustus in de avond
vond een trimmer langs de rand van
deze zeeweg een forse hazelworm, die
snel tussen het gras verdween.
Op het wesenpad in Duin Kruidberg is
drie keer een hazelworm gezien: op 3
juni een dier van 20 cm, op 11
augustus werd een 35 cm lang
exemplaar aangetroffen en op 12
oktober zag een wandelaar er een 15
cm "slangachtig beest" zo dik als een
regenworm. Hij beschreef het dier als
bruin met meen zwarte streep!.

nog steeds een onbekende "slang"
Op de Brederodeberg werd door een
wandelaar nog een hazelworm gezien
van ongeveer 40 cm; en een dood
mannetje van 35 cm lang werd door
een kind gevonden op een speelveld
en naar mij toegebracht op 7
september tijdens een druk bezochte
ledendag van Natuurmonumenten.
Het speelveld was enige dagen
daarvoor gemaaid, en vermoedelijk
ligt daar de doodsoorzaak. De laatste
waarneming van 2002 werd gedaan
door een wandelaar tijdens de storm
van 27 oktober. Deze zag een lange
hazelworm langs het fietspad in de
buurt van de Oosterplas, in de
Kennemerduinen.

Gezien de vele reacties die ik van
publiek krijg is de hazelworm nog
steeds een onbekend fenomeen, vaak
gehoorde reactie "een slang". Men
weet dus niet dat het een hagedis is
zonder pootjes.
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