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MUURHAGEDIS ook buiten de Fronten

Recente inventarisaties hebben
aangetoond dat de muurhagedis in
Maastricht niet beperkt is tot de Hoge-
en Lage Fronten. In de vorige
Nieuwsbrief was al te lezen dat ook op
en rond het spoor en op het terrein
van een autorecyclingbedrijf
muurhagedissen zijn waargenomen.
Het staat nu vast dat muurhagedissen
ook buiten de Fronten voorkomen.

De Hoge Fronten
Al sinds eind jaren negentig ligt het
aantal adulte dieren hier rond de 100
waarmee de draagkracht van het
gebied lijkt bereikt. De sterke stijging
van het aantal juvenielen vanaf
halverwege de jaren negentig hangt
waarschijnlijk samen met de warme
(na)zomers van de afgelopen jaren.
Die nieuwe aanwas kan het gebied niet
uit, want de Hoge Fronten worden
door een drukke verkeersader
gescheiden van andere potentiële
leefgebieden, en dat is jammer.

De Lage Fronten
Dit tweede bolwerk van de
muurhagedis wordt sinds 2000
gemonitoord. De aantallen
muurhagedissen zijn onverwacht hoog
(zie figuur). De Lage Fronten hebben
wèl aansluiting naar aanliggend

potentieel leefgebied, te beginnen met
het spoorwegemplacement, onder
andere.

Spoorwegemplacement en andere
nieuwe vindplaatsen
De muurhagedis komt voor op het
spoorwegemplacement, en langs een
spoorlijntje richting België, en ook
nog op een autorecyclingbedrijf.
Tezamen herbergen deze plekken
naar voorzichtige schatting zo’n zestig
muurhagedissen.

Toekomst
Er zijn plannen om de nu
bekende leefgebieden met
elkaar in contact te brengen
om zodoende een groter
leefgebied te creëren waardoor
de muurhagedis voor
Nederland op de lange termijn
behouden kan worden.
Daarvoor zijn dure
maatregelen, zoals ecoducten
nodig. Het is maar helemaal de
vraag of die in het huidige
politieke klimaat gerealiseerd
kunnen worden.
Uitbreidingsmogelijkheden
zijn er vooral langs het
spoorlijntje en daaraan
grenzende steenstort.
Al met al lijkt het erop dat de
muurhagedis in Maastricht
tegen de verdrukking in bezig

is met een bescheiden opmars. Hoewel
de warmere zomers van de afgelopen
jaren hieraan zullen hebben
bijgedragen is dit toch vooral een
compliment aan diegenen die zich de
afgelopen jaren hebben ingespannen
voor dit buitenbeentje tussen de
inheemse reptielen
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