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De bosmuis

Identiteitskaart
Mammalia

Klasse:

Zoogdieren

Orde:

Knaagdieren Rodentia

Familie:

Muisachtigen Muridae

Soort:

Bosmuis

Maten:

lengte 7,5 tot 10 cm – staart 7 tot 10,5 cm,
gewicht 13 tot 35 gr

Biotoop:

bossen, houtkanten, niet-begraasde graslanden, parken,
tuinen, heide en akkers

Voedsel:

plantaardig: zaden, stengels en bladeren van bomen, struiken
en kruidachtige gewassen, bessen, paddenstoelen en mos

Apodemus sylvaticus L.

dierlijk: vooral ongewervelden zoals kevers, regenwormen,
slakken en vlinderlarven
Voortplanting:

periode van maart tot oktober met een piek in juli en
augustus
dracht duurt 23 tot 26 dagen
1 of 2 nestjes per jaar – 2 tot 9 jongen

Bijzonderheden: markeren hun territorium met urine en verjagen
opdringerige soortgenoten
Bedreigingen:

natuurlijke vijanden o.a. das, hermelijn, kat, marter,
uilen, vos en wezel
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1.

Algemene kenmerken

Uiterlijk
De bosmuis heeft een geel- tot
donkerbruine rug en een witte tot
grijsachtige buik. Er is een vrij
duidelijke grens (demarcatielijn)
tussen de rugzijde en de buikzijde.
Vaak heeft de bosmuis een gele
borstvlek en een rugstreep. De gele
borstvlek vormt nooit een halsband.

Jonge dieren zijn grijsbruin op de rug en donkergrijs tot wit op de buik. De
staart is lang en tweekleurig: donker van boven en licht van onder. De staart is
ongeveer even lang als het lijf. Over de staart lopen 130 tot 180 ringen. De
bosmuis heeft korte voorpoten met vier tenen en lange achterpoten met vijf
tenen.
De oren zijn groot en steken duidelijk
uit de vacht. De ogen zijn donker en
groot.

Zij heeft een korte snuit met een roze
neusspiegel, grijze snorharen en sterke
tanden.

Grootte
De bosmuis wordt 7,5 tot 10 cm lang en 13 tot 35 gram zwaar. De staart is 7 tot
10,5 cm lang. Mannetjes worden iets groter dan vrouwtjes.
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2.

Leefmilieu

In tegenstelling tot wat de naam
laat vermoeden, is de bosmuis
niet strikt gebonden aan het
bos. Ze komt overal voor waar
voldoende dekking is, zoals in
bossen, houtkanten, nietbegraasde graslanden, parken en
tuinen, heide en akkers. Ze
vermijdt moerassen en
fijnsparbestanden. In
landbouwgebieden verhuizen de
dieren in de loop van een seizoen tussen bossen enerzijds en akkerland
anderzijds, afhankelijk van de voedselbeschikbaarheid op de akkers. In de
winter verblijven ze soms in gebouwen.

3.

Voorkomen

De bosmuis komt in bijna heel Europa voor, met
uitzondering van het Noorden van Scandinavië en het
overgrote deel van Rusland en de Baltische Staten. De
soort komt ook voor op IJsland, enkele eilanden in de
Middellandse Zee, in Noordwest-Turkije en in
Noordwest-Afrika. In berggebieden komen de dieren
niet boven de boomgrens voor.
In Vlaanderen is de bosmuis algemeen verspreid.

4.

Voedsel

De bosmuis is een opportunist. Zij heeft een gevarieerd dieet. Haar voedsel
bestaat grotendeels uit
zaden, aangevuld met
bessen, stengels,
bladeren, paddenstoelen
en mos. Zowel zaden van
bomen en struiken als van
kruidachtige gewassen en
grassen worden gegeten.
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Verder ook een aanzienlijk gedeelte dierlijk voedsel, vooral ongewervelden.
Kevers, regenwormen, slakken en vlinderlarven zijn niet veilig in haar buurt. Het
voedsel wordt voornamelijk boven de grond gezocht. Bosmuizen klimmen ook in
bomen en struiken op zoek naar eten. Een bosmuis eet haar voedsel vaak op een
eetplekje onder struiken of bomen. In het najaar worden er voedselvoorraden
aangelegd in het eigen gangenstelsel of in beschikbare holtes zoals in
vogelkastjes. De ingang naar de ondergrondse voorraadkamers wordt met
steentjes of zand afgedekt.

5.

Voortplanting

De voortplantingsperiode begint in maart tot oktober, met een piek in juli en
augustus. Bij zachte winters kan die periode ook langer doorlopen. Na een
draagtijd van ongeveer 23 tot 26
dagen, worden 2 tot 9 jongen
(gemiddeld 5 tot 6) geboren. Later in
het jaar worden de worpen kleiner
(ook resorptie genoemd). De jongen
worden blind en naakt geboren en
wegen 1-2 gram. Later krijgen ze een
grijze vacht. Enkel het vrouwtje zorgt
voor de jongen. Zogende vrouwtjes
keren vaak terug naar het nest om de
jongen te laten zuigen. De zoogtijd
duurt 18 tot 22 dagen.

Als de jongen 7-8 gram wegen,
verlaten ze het nest en gaan ze op
zoek naar een eigen leefgebied. De
mannetjes zijn geslachtsrijp na 28
dagen en de vrouwtjes na 3 tot 6
maanden.
De meeste vrouwtjes hebben maar 1
of 2 nestjes jongen per jaar. Jongen
die in het najaar geboren zijn, ontwikkelen zich trager.

6

6.

Levenswijze
In beboste gebieden of houtkanten
graaft de bosmuis met haar tanden en
voorpoten een gangenstelsel. Deze
gangen hebben meestal 2 uitgangen, zijn
ongeveer 1 meter lang en 3 cm in
doorsnede en lopen 5-20 cm onder de
grond. De ingang loopt recht naar
beneden. Gangenstelsels kunnen
generaties lang gebruikt worden en de

uitgegraven aarde ligt meestal in een
waaiervormig stortbergje voor de ingang. Het nest zelf bevindt zich meestal
onder een omgevallen boom,
onder een boomstronk of
onder een struik. Het is
bekleed met allerlei
plantenmateriaal, waarvan de
laagdikte afhankelijk is van
de buitentemperatuur. In de
buurt van het nest bevinden
zich vaak enkele
voorraadkamers. In akkers is
het gangenstelsel veel minder
uitgebreid en ligt het ook
dieper (tot 50 cm). Vaak worden bosmuizen in bossen ook in vogelnestjes
aangetroffen.
De bosmuis is strikt nachtactief. In de korte zomernachten is zij meestal de
ganse nacht actief. In de langere winternachten is haar activiteit verdeeld over
2 pieken (bij begin en einde van de nacht), met daartussen een rustperiode. Bij
nat of koud weer is zij minder actief. Zij kan goed rennen, springen en klimmen
dankzij haar sterke achterpoten, waarmee zij zich op een kangoeroe-achtige
manier voortbeweegt. Bij onraad richt ze zich op de achterpoten. Ze heeft een
scherpe reuk en herkent andere muizen hoofdzakelijk aan hun geur. De bosmuis
houdt geen echte winterslaap, maar bij voedselschaarste treedt er een soort
verstarring van het lichaam op, namelijk een vertraging van de levensfuncties,
waardoor veel minder energie wordt verbruikt.
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Tijdens de winter zijn de dieren vrij verdraagzaam tegenover elkaar. Bij het
begin van de voortplantingsperiode vormen de vrouwtjes exclusieve territoria.
Bij de mannetjes is er redelijk wat overlapping van hun leefgebieden en in
sommige omstandigheden leven de dieren in groep met één dominant mannetje.
De grootte van de leefgebieden varieert sterk en hangt af van voedselaanbod en
seizoen. Het territorium van de mannetjes varieert van 12 tot 360 are.

7.

Sporen

Vraatsporen
De bosmuis laat vraatsporen achter op sparren- en dennenkegels, paddenstoelen,
beukennootjes, walnoten, bramen, maïskorrels, aronskelken, bloeiwijzen van
bomen en twijgen. Deze worden zelden geheel opgegeten. Vraatschade van
muizen is herkenbaar, maar niet steeds op soort te onderscheiden.
Determineren bij vraatsporen van
hazelnoten, lukt meestal, omdat elke
muizensoort het nootje op een
typische manier bewerkt. De bosmuis
steekt de noot voor zich uit, in het
verlengde van zijn snuit, maakt een
gaatje met de onderste snijtanden en
knaagt de noot al ronddraaiend
verder aan tot het gaatje groot
genoeg is om de inhoud van de noot
eruit te eten. Grote aantallen eikels met parallel lopende snijvlakjes of flinke
aantallen rozenbottels en zaadresten onder rozenstruiken zijn ook vaak het werk
van de bosmuis.

Uitwerpselen
Uitwerpselen van de bosmuis zijn cilindervormig en hebben stompe polen. De
lengte is 4 – 6,5 mm en ze zijn 2 – 3,5 mm in doorsnede. Ze zijn, afhankelijk van
het gegeten voedsel, bruin tot donkerbruin of groen. De keutels zijn moeilijk van
die van andere ware muizen te onderscheiden. De keutels worden verspreid over
het leefgebied uitgescheiden.
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Loopsporen
De pootafdrukken van de voorvoet van de bosmuis zijn 12 mm lang en 15 mm
breed en die van de achtervoet 20 mm lang en 15 mm breed. Het staartspoor is
vaak te zien. De bosmuis beweegt zich voornamelijk voort in sprongengalop
zonder de voorpoten te gebruiken (zoals een kangoeroe).

8.

Bedreiging en bescherming

De bosmuis wordt in de natuur maximaal achttien tot
twintig maanden oud, hoewel zij in gevangenschap meer dan vier jaar kan worden.
Natuurlijke vijanden zijn onder andere das, hermelijn, kat, marter, torenvalk,
uilen, vos en wezel.
De bosmuis mag nooit aan de staart opgetild worden. De huid van de staart
stroopt namelijk gemakkelijk af, waarna het afgestroopte staartdeel afsterft.

Kris Wellekens
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Bronnen, noten en/of referenties:
Bosmuis op de IUCN Red List of Threatened Species:
http://www.iucnredlist.org/details/1904/0
Informatie Natuurpunt: http://www.natuurpunt.be/bosmuis en
http://waarnemingen.be/soort/info/377 en http://waarnemingen.be/soort/info/399
Informatie Natuur Wereld: http://www.natuur-wereld.be/dieren/knaagdieren/bosmuis
Informatie de Zoogdiervereniging: http://www.zoogdiervereniging.nl/bosmuisapodemus-sylvaticus
Informatie Waterwereld: http://www.waterwereld.nu/bosmuis.php
Informatie Dier en natuur: http://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/134229-muizensoortde-bosmuis.html
Informatie WWF:
http://www.wnf.nl/nl/bibliotheek/?act=dierenbieb.details&dierid=614
Beelden op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=qNCmsaXXqEs
https://www.youtube.com/watch?v=PGFGaHA9fxg (eet eikel)
https://www.youtube.com/watch?v=nmzPXCqUais (opportunist)
https://www.youtube.com/watch?v=xTBwXGcw_Xk (eikel, bosmuis, wezel: voedselketen)
https://www.youtube.com/watch?v=Ea0G_yQRgUI (knabbelend)
https://www.youtube.com/watch?v=SlVCFrxCqew (Bosmuis, huismus, merel en
pimpelmees komen eten)
https://www.youtube.com/watch?v=4VKBbxFCvFo (Bosmuis en woelmuis)
https://www.youtube.com/watch?v=ds4OEZwGSjA (eet witte klaver)
https://www.youtube.com/watch?v=gGfI1ABxlzQ (Hoe vang je een bosmuis?)
https://www.youtube.com/watch?v=L-4gpGXAI58 (paring)
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De eikelmuis

Identiteitskaart
Mammalia
Rodentia
Gliridae
Eliomys Quercinus L.

Klasse:
Orde:
Familie:
Soort:

Zoogdieren
Knaagdieren
Slaapmuizen
Eikelmuis

Maten:

lengte: kop – romp: 10 – 17 cm
staart: 9 – 15 cm
gewicht: 47 – 140 g

Biotoop:

open loofbossen, dichte uitgroeiende hagen,
vruchtdragende struiken, boomgaarden

Voedsel:

alleseter
voorkeur voor dierlijk maar aangevuld met plantaardig voedsel

Voortplanting:

na de winterslaap wordt meteen een partner gezocht
het kraamnest hangt hoog in een boom in: holtes,
nestkasten, verlaten nesten
in mei-juli worden na een draagtijd van 21-23 dagen 4
tot 6
jongen geboren

Bedreiging:

vijanden: marter, hermelijn, wezel, uil
verlies van gunstige biotopen
winters met grote temperatuurschommelingen

Speciaal kenmerk: kan bij gevaar de staarthuid loslaten en zo ontsnappen
Andere naam:

fruitratje
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1.

Algemene kenmerken

De eikelmuis is een middelgroot knaagdier (kop-romplengte 10-17cm,
staartlengte 9-15 cm en gewicht 47-140 g) met een licht verschil tussen de
geslachten: mannetjes zijn gemiddeld 2-5 mm groter dan vrouwtjes.
Vanwege haar karakteristieke vacht is ze gemakkelijk te onderscheiden van enig
ander in Vlaanderen levend zoogdier.
Ze heeft een grijs- tot kaneelbruine,
vaak rossige rugvacht. Op de flanken
is er een scherpe kleurgrens tussen
de donkere rug en de vuilwitte buik.
Het meest opvallende kenmerk is het
zwarte oogmasker.
De staart eindigt in een langharige,
zwart-witte pluim. Bij gevaar kan de
staarthuid loslaten!
Zoals bij andere nachtdieren zijn de
ogen en oren groot en goed
ontwikkeld.
Gezien eikelmuizen erg acrobatische
klimmers zijn kunnen zij eender welk dak of tak bereiken.
Eikelmuizen of fruitratjes worden maximaal 6 jaar oud maar de meeste dieren
worden niet ouder dan 3 of 4 jaar
In Europa zijn er 7 ondersoorten gekend, waarvan enkel Eliomys quercinus
quercinus in Vlaanderen voorkomt.

2.

Leefmilieu

In Vlaanderen komen eikelmuizen voornamelijk voor in open loofbossen en minder
in naaldbossen, mogelijk omdat deze vaak minder ondergroei hebben. Belangrijke
biotoopelementen zijn: ongelijkjarige hakhoutbossen en de aanwezigheid van
struiken, hagen en kreupelhout. In onze streken is de eikelmuis voornamelijk een
boomdier, maar komt – in tegenstelling tot
de andere slaapmuizen - sporadisch op de
grond op plaatsen met hoge grasvegetatie
of dwergstruiken voor.
Als cultuurvolger is de eikelmuis vaak
terug te vinden in blokhutten, stallen,
voorraadschuren en zelfs in bewoonde
huizen. Meermaals wordt ze ook in
nestkasten aangetroffen.
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Eikelmuizen hebben een leefgebied van 0,75-16,5 ha. Deze gebieden overlappen
elkaar vaak, maar elk dier heeft hierbinnen een eigen, goed verdedigd
territorium. De gemiddelde grootte van het leefgebied bedraagt bij vrouwtjes
1,9 ha, maar kan kleiner zijn tijdens de zoogtijd. Het leefgebied van mannetjes is
gemiddeld 7,1 ha, maar kan groter worden in de paartijd. Ook de
voedselbeschikbaarheid heeft een invloed op de grootte van het leefgebied.

3.

Voorkomen

Op Vlaams niveau vinden we eikelmuizen vooral in de leem- en zand-leemstreek
wat ruwweg overeenkomt met de zuidelijke helft van de provincies Oost- en
West-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Limburg.
Maar eikelmuizen zijn aan het begin van de 21ste eeuw lang niet meer zo
algemeen. Ze zijn erg zeldzaam geworden en op vele plaatsen met uitsterven
bedreigd. Het is een koestersoort in Bierbeek, Boutersem, Glabbeek,
Haacht, Leuven, Oud- Heverlee, Overijse en Zaventem.

4.

Voedsel

Eikelmuizen zijn opportunistische alleseters: ze eten wat ze vinden. Ze eten bij
voorkeur dierlijk voedsel: insecten, slakken, jonge vogels, reptielen, ... , aangevuld
met plantaardig voedsel voornamelijk fruit (waarbij ze wel wat schade kunnen
aanrichten in boomgaarden) maar ook noten, granen, zaden en tafelresten.

5.

Voortplanting

De voortplanting vindt plaats direct na de overwintering. Op zoek naar een
partner kunnen ze vrij luidruchtig te keer gaan om de grenzen van hun
territorium kenbaar te maken: fluiten, grommen, krijsen...
Nesten bedoeld als schuilplaats liggen onder de grond. Ze bestaan meestal uit
een doolhof van gangen, uitkomend op een grotere gang die vrij recht en diep de
grond in daalt. Maar de kraamkamer hangt hoog. Ze wordt gemaakt in
boomholtes, tussen rotsspleten en zelfs in nestkastjes. Verlaten nesten van
eekhoorns en vogels worden omgebouwd tot ronde bolletjes.
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In mei-juli worden na een draagtijd van 21-23 dagen 4
tot 6 jongen geboren. Sporadisch komt er nadien nog een
tweede worp, vooral in Zuid-Europa. In ongunstige
periodes kunnen vrouwtjes hun zwangerschap verlengen,
zodat de jongen in
betere tijden geboren
worden. Na 30 dagen beginnen de jongen met
korte ontdekkingstochtjes, waarbij ze door
hun moeder geleid worden in een karavaan.
Na de eerste winterslaap zijn de dieren
volledig volwassen, maar de vrouwtjes zijn pas
na de tweede winter geslachtsrijp.

6.

Levenswijze

Eikelmuizen zijn nachtdieren. Ze worden actief vlak na zonsondergang en blijven
grotendeels actief tot voor de ochtend. Tijdens de nacht wisselen periodes van
hoge activiteit af met korte rustperiodes.
De eikelmuis maakt haar nesten vaak in holle bomen, rotsspleten, nestkasten, ...
soms worden oude eekhoorn- of vogelnesten omgebouwd of maakt de eikelmuis
zelf een eigen nest.
Een nest bestaat meestal uit bladeren, gras en mos en heeft een ronde vorm.
Binnenin wordt het nest bekleed met mos, veren, haren, ... De ingang van het nest
bevindt zich aan de zijkant. Het nest is meestal vrij onordelijk en met
uitwerpselen bevuild.
De nesten gebruikt voor de winterslaap zijn
omvangrijker, dichter en meestal ook
zuiverder dan in de zomer. De vrijstaande
nesten worden vaak bij de eerste sterke
vorst verlaten, waarna de eikelmuizen beter
beschermde plaatsen zoeken voor de
overwintering, zoals zolders, nestkasten en
holen.
De eikelmuis houdt een winterslaap, die begint in oktober en loopt tot maartapril. Tijdens deze winterslaap wisselen lange periodes van inactiviteit in
hypothermie (onderkoeling waarbij de lichaamstemperatuur zover gedaald is dat
de normale stofwisseling in gevaar komt) af met korte activiteitsperioden
(enkele uren). In het voorjaar ontwaken de dieren bij een omgevingstemperatuur
van ongeveer 15 °C.
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7.

Bedreigingen – bescherming

Predatie door nachtactieve roofdieren(marter, hermelijn, wezel, uil…) is een
zeer belangrijke doodsoorzaak.
In het verleden werd de eikelmuis actief bestreden vanwege de fruitschade en
hun gewoonte om vogelnestkastjes leeg te roven.
Af en toe treedt ook kannibalisme op, voornamelijk tijdens de actieve perioden
in de winterslaap.
In winters met grote temperatuurschommelingen kan er een hoge sterfte
optreden.
Ook parasieten kunnen de overleving negatief beïnvloeden.
De belangrijkste bedreiging is echter biotoopverlies, omdat gemengde bossen
met een gevarieerde ondergroei en dood hout minder voorkomen.
Allerlei gerichte maatregelen zijn mogelijk:
- gevarieerd voedselaanbod en nestgelegenheid door de aanleg of het herstel
van hoogstamboomgaarden met verschillende fruitsoorten, door de aanleg van
houtkanten, heggen of hagen
- slaapmuizennestkasten hangen

- behoud van dood hout
Maria Renders
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Bronnen
-

waarnemingen.be/soort/info/391
www.eikelmuis.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/eikelmuis
“Winter leven…?” uitgave VHM 2010 – 2011
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De gewone mestkever
Identiteitskaart
Klasse:

Insect Insecta

Orde:

Kevers Coleoptera

Familie:

Mest- en bladsprietkevers

Scarabaeoidea

Soort :

Gewone mestkever

Geotrupides stercorarius L.

Maten:

grootte van de volwassen kever tussen 1 en 3 cm, gewicht tussen 1
en 10g

Biotoop: leeft bij voorkeur in humusrijke, bosrijke streken.
Voedsel: halfverteerd plantaardig voedsel (mest van
planteneters),uitzonderlijk humus, rottend fruit, paddenstoelen of
aas.
Voortplanting: duurt in totaal ongeveer 2 jaar
- het mestkever-paar maakt samen een ondergronds nest.
- de paring gebeurt in het nest
- elk eitje krijgt een voedselkamer gevuld met mest
- na 14 dagen komt de larve uit het ei
- de larve eet en groeit een jaar lang
- de larve verpopt en de mestkever komt pas definitief
bovengronds in de volgende lente
De gewone mestkever is geen bedreigde soort, maar heeft een zeer
belangrijke ecologische waarde onder andere als opruimer van de mestberg.
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1.

Algemene kenmerken

De familie Geotrupidae bevat 50 geslachten en 620 soorten.
De bekendste soort is de Scarabaeus sacer of heilige pillendraaier, deze komt
voor in Noord Afrika. De Scarabaeus sacer was het icoon in vele oude culturen,
dit blijkt uit onder andere duizenden jaren oude
muurschilderingen, sommige daterend uit de oudheid.
Mestkevers werden in het oude Egypte aanbeden
omdat men dacht dat de scarabee zichzelf kon
creëren.
Geos = aarde en trypetes = graver
Het imago
Mestkevers zijn stoer gebouwde insecten met zeer harde licht-gegroefde
dekschilden, waaronder lange vliesvleugels liggen opgevouwen. Het volledige
lichaam is voorzien van een dikke chitinelaag, deze bepantsering maakt de
beweeglijkheid van deze dieren kleiner dan die van andere insecten van dezelfde
grootte.
De grootte varieert tussen 1 en 3 cm, hun gewicht ligt tussen 1 en 10 g.
Het vrouwtje is iets groter dan het mannetje.
Deze kever heeft een ovaal lichaam, bolvormig achterlijf, zwart glanzend met
sterk geveerde antennes.
De buikzijde is metaalachtig glanzend en
afgeboord met blauwgroenachtige lijnen,
soms komt beharing voor.
De drie paar poten zijn stekelig en hebben
sporen (haakvormige uitsteeksels), de
voorpoten zijn sterk en worden gebruikt om
te graven.
Het scheenbeen heeft een getande voorkant
en er zijn haartjes aan de binnenzijde van het dijbeen.
De kop is klein en de ogen staan aan de zijkant en bestaan elk uit twee helften
waarvan de functie niet helemaal duidelijk is.
De kaken zijn duidelijk zichtbaar en de antennes zijn bij alle Scarabaeoidae
opgebouwd uit 11 leden.
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De larve
De engerling-achtige larve is C vormig opgekruld, de
kop is gekleurd (geel-oranje) en het lichaam is
vuilwit.
De zachte kop bezit robuuste kaken en de antennes
zijn opgebouwd uit 3 leden.

2.

Leefmilieu

De gewone mestkever leeft liefst in humusrijke, bosrijke streken in tegenstelling
tot de driehoornmestkever die eerder in heidegronden voorkomt (bv in de
Kalmthoutse heide) .

3.

Voorkomen

Deze kever komt voor in heel de wereld behalve op Antarctica.

4.

Voedsel

De mestkever is een planteneter maar aangezien zijn spijsverteringssappen niet
uitgerust zijn om plantencellen af te breken voedt hij zich met verse mest van
planteneters (liefst koeien of paarden) waar het voorbereidend verteringswerk
reeds is gebeurd.
Deze mest wordt soms tot een bolletje
bereid (met de hulp van de krachtige
kaken en spijsverteringssappen) en dan
achterwaarts met de sterke achterpoten
(meestal door het mannetje) naar het
nest gemanoeuvreerd.
Soms zullen deze kevers, bij gebrek aan andere mest, zelfs de uitwerpselen van
slakken eten.
Bij gebrek aan uitwerpselen van herbivoren gebruikt deze kever humus, rottend
fruit, paddenstoelen of aas.
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5.

Voortplanting

In de vroege lente kan je het wijfje van de mestkever vooral ’s avonds zien vliegen,
op zoek naar een verse koeienvlaai. Wanneer zij deze gevonden heeft of soms ook
een geschikte paardenhoop, begint het wijfje vlakbij een nest te maken.
Elk nest is anders van vorm en grootte,
toch is er een vast herkenbaar patroon.
Het nest begint met een verticale
gang (8 tot 15 cm lang) afhankelijk van
de hardheid van de bodem, dan worden
er 3 tot 4 horizontale vertakkingen in
verschillende richtingen gegraven. Elke horizontale gang verbreedt na enkele cm
tot een cilinder van een 6 tot 8 cm lang en een doorsnede van 3 tot 4 cm – de
buitenste wand is meestal mooi afgerond.
Deze ruimtes worden de voedselkamers, de
uitgegraven aarde wordt bovengronds rond
de opening van de verticale gang gegooid.
Intussen zijn de mannetjes geïnteresseerd
naar het nest gekomen en regelmatig
grijpen er gevechten plaats in de
ondergrondse gangen tussen
concurrerende mannetjes, zij gebruiken
hierbij hun antennes. De uiteindelijke
paring gebeurt ondergronds.
Een leuk wetenschappelijk artikel in Science van 5 februari 2009, had het over
macho’s, stiekemerds en nepvrouwen. Bij meerdere soorten mestkevers blijken
deze drie typen mannetjes voor te komen. Macho’s zullen het grotendeels halen
door hun grootte en imposant gedrag, de stiekemerds zullen, terwijl twee
mannetjes vechten om een been een andere gang graven om langs daar het
vrouwtje intussen te overvallen en tenslotte zijn er ook de nepvrouwen, die als
‘travestietmestkever’ de andere mannetjes kunnen voorbijlopen zonder argwaan
te wekken en intussen hun ‘ding’ kunnen doen.
In de voedselkamer maakt het vrouwtje eerst een soort muurtje van 1 tot 2 cm
waarin ze een putje maakt waar ze een eitje legt, ze sluit dit putje af met een
kleidekseltje en tenslotte stouwt het koppeltje mestkevers de volledige
horizontale gang vol met mest. Dit vergt een goede samenwerking tussen het
mannetje en het vrouwtje: het mannetje neemt een deel mest, maakt hiervan een
bolletje, rolt dit achterwaarts tot aan het nest en laat dit erin vallen,
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het vrouwtje brengt de mest op zijn plaats. Telkens wordt er een nieuwe
voedselkamer voorzien van een eitje en mest, er zijn meestal drie tot vier eitjes
per nest.
Het paar blijft bij elkaar tot het nest voltooid is, dit kan enkele dagen tot een
paar weken duren en dan gaan ze elk hun eigen weg
Het langwerpig eitje is lichtgroen of geelwit en na een veertiental dagen komt er
een larve uit, deze kruipt door het kleideksel en eet en groeit tot alles op is
behalve nog een klein laagje rondom. Dit neemt een heel jaar in beslag, dus tot
de volgende lente.
De larve is dan ongeveer 4 cm, deze kan een geluid
produceren door met de tanden van het derde paar poten
tegen een ruwe boord ter hoogte van het tweede paar
poten te wrijven , men vermoedt dat dit dient als
afweersysteem tegen vijanden.
Als de larve volgroeid is maakt deze de popkamer klaar,
verstevigt de wanden , maakt ze zachter en pleistert alle
spleten dicht met halfverteerd vochtig voedsel dat dan geleidelijk uitdroogt. De
larve gaat tenslotte op zijn rug liggen en verpopt, dit gebeurt meestal eind juli.

Na een vier tot vijf weken breekt de huid juist onder de kop open, enkele uren
ervoor begon de mestkever in spe geleidelijk aan te verdonkeren. Na de
gedaanteverandering is de buik nog eventjes wit maar wordt dan snel
metaalachtig blauw. De pasgeboren kever is oorspronkelijk schitterend, blinkend
zwart maar hij wordt snel doffer. De mestkever komt tenslotte in september
boven de grond, bijna onmiddellijk graaft deze jonge kever een verticale gang in
de grond om te overwinteren op de bodem en komt in de volgende vroege lente
naar buiten, als het tijd is om als wijfje of mannetje de voortplantingscyclus te
herbeginnen.
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6.

Levenswijze

De volwassen kever leeft 5 maanden tot 3 jaar.
De kever kan, met zijn goed reukvermogen (dankzij zijn sterk ontwikkelde
antennes), reageren op sterk geurende eiwitten. Deze vindt de kever in zijn
lievelingskost, namelijk verse koeien- of paardenmest.
Deze dieren zijn meestal ’s nachts iets actiever dan overdag en vliegen dikwijls ’s
avonds traag, luid brommend, naar een verse vlaai om daarbij een nest te maken.
Ze bezitten een goed uithoudingsvermogen, ze kunnen in één vlucht zelfs een
paar kilometer afleggen.
Hun ogen kunnen het maanlicht opvangen om te navigeren. Het blijkt dat sterren,
maar ook de Melkweg zelf, door mestkevers worden gebruikt. Dit blijkt uit een
studie in ‘Current Biology’ van de Zuid-Afrikaanse biologe Marie Dacke. Deze
studie toont aan dat mestkevers
zich op maanloze nachten
oriënteren op de Melkweg, als
deze zichtbaar is, om in een
rechte lijn te lopen. De
lichtende band van de Melkweg
helpt hen hun mestbal in een
rechte lijn weg te rollen. Alleen
van mensen, zeehonden en vogels
is bekend dat zij het
sterrenstelsel gebruiken voor
oriëntatie. De onderzoekers
vermoeden dat ook de mestkever deze vaardigheden beheerst. Dat deed
vermoeden dat de kevers de sterrenhemel gebruiken voor oriëntatie – een
prestatie die niet eerder is gedemonstreerd bij insecten. Overdag gebruiken ze
de zon als oriëntatie. Ze hebben die oriëntatie nodig om hun hol terug te vinden.
Mestkevers leven alleen, behalve tijdens de korte periode vlak voor het paren.
Ze houden zich wisselend bezig met drie verschillende activiteiten :




het rollen van mestballen als voedselbron of nestkamer,
het graven van tunnels en er mest in stoppen,
of het gewoonweg leven in de mest.
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7.

Bedreigd?

De gewone mestkever is zeker geen bedreigde soort en heeft het voordeel dat
er voldoende verse uitwerpselen van planteneters in de natuur voorkomen.
Deze kevers zijn voor vele dieren geen handige prooi omdat hun chitinepantser
zo dik is, bv voor de mieren, die zoveel insecten met gemak kunnen verorberen,
maar de mestkever niet aankunnen.
De kever wordt wel gegeten door insecteneters zoals vogels, muizen en
vleermuizen.

8.

Ecologische waarde van de gewone mestkever

Zonder het werk van de mestkever zou de wereld er een stuk slechter uitzien,
volgens John Losey van de New Yorkse Cornell Universiteit en Mace Vaughan van
de Xerces Society for Invertebrate Conservation uit Portland (artikel in
BioScience).
Ze berekenden dat het werk van mestkevers de Verenigde Staten jaarlijks 380
miljoen dollar oplevert. Volgens Losey en Vaughan ontfermen de kevers zich elk
jaar over de mest van 32 miljoen koeien.
Ze zorgen ervoor dat deze koeienvlaaien een stuk minder lang in het gras blijven
liggen, waardoor dat weer sneller kan worden gegeten door de koeien. Een rund
laat besmeurde sprieten liever links liggen en hoe sneller die er weer smakelijk
uitzien, hoe sneller de koe slachtrijp is. En dat betekent dus meer en sneller
vlees.
Met de mest ruimen de kevers bovendien de leefomgeving op van veel
ziekteverwekkende parasieten en vliegen, die het vee kunnen besmetten.
Daarbij zorgen de mestkevers ervoor dat er stikstof wordt vrijgemaakt, zodat
dat kan worden opgenomen door planten. Een koeienvlaai bestaat maar voor 2
procent uit stikstof. En als die een tijd in de zon ligt te drogen gaat daar nog
eens 80 procent van verloren. Mestkevers begraven de mest, waardoor de
waardevolle stikstof blijft behouden.
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In voedselarme gronden betekent dit een belangrijke grondverbetering.

Sommige parasieten gebruiken de mestkever als
vervoermiddel naar de volgende mesthoop om op
andere dieren te parasiteren. Meestal worden
deze parasieten aan de buikzijde meegedragen.

Lydia Dewispelaere

Bronnen
Insectes coléoptères lamellicornes door André Janssens (1960)
Het leven van de dieren Grzimek
Geotropidae wikipedia
www.arkive.org
www.waterwereld nu/mestkever
www.natuurinformatie.nl
The conserving of the Ecological Services Provided by Insects in Bioscience
John E. Losey , BioScience 2008
The role of the sun in the celestial compass of dung beetles (24/1/2014)
M. Dacke, Basil el Jundi, Jochen Smolka, Marcus Byrne, Emily Baird
Dung Beetles Use the Milky Way for Orientation (1/2013)
Marie Dacke, Emily Baird, Marcus Byrne, Clarke H. Scholtz, Eric J. Warrant
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De vuursalamander

Identiteitskaart
Klasse : Amfibieën Amphibia
Orde:

Salamanders Caudata

Familie: Echte salamanders Salamandridae
Soort:

Vuursalamander Salamandra Salamandra L.

Maten:

- volwassen vuursalamander: 14-20 cm
- de larve: 2,5-3,5 cm

Biotoop:

- oude, vochtige eiken- en beukenbossen met heldere bronbeekjes,
bospoelen en veel droog hout.
- humuslaag van traag verterende bladeren waarin hij zich kan
ingraven.
- de vuursalamander is een carnivoor: hij eet naaktslakken,
regenwormen, spinnen, pissebedden en rupsen.
- de larven voeden zich met watervlooien en zoetwaterkreeftjes

Voortplanting: - de paring gebeurt op het land.
het mannetje zet een zaadpakketje (spermatofoor) af.
het vrouwtje neemt dit op langs de cloaca
- eierlevendbarend dit betekent dat het ei zich volledig in het
moederdier ontwikkelt tot een deel van het larvestadium
- larven worden afgezet in het water (10-50).
- de vuursalamander is na 4 jaar volwassen.
- kan 20 tot 25 jaar oud worden.
Bedreigingen: - een zeer agressieve schimmel (Batrochochytrium
salamandrivorans) bedreigt en doodt de vuursalamander.
- verstoring van de loofbossen.
- vervuiling van het oppervlaktewater waarin de larven zich
ontwikkelen.
- aanleggen van verkeerswegen. Plat gereden door auto’s.
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1.

Algemene kenmerken

Volwassen dier
De vuursalamander heeft een gedrongen, plompe lichaamsbouw.
De kop is groot en duidelijk afgesnoerd van het lichaam.
Hij heeft een afgeronde bek en uitpuilende ogen.
Twee grote langwerpige paratoïden (gifklieren) bevinden zich achter de ogen op
de kop, waarop de afzonderlijke klieropeningen als donkere puntjes zichtbaar zijn.
Hij heeft een opvallend variabel kleurpatroon : een zwarte kleur met gele vlekken
en strepen op de rug.
De afstekende kleuren dienen om andere dieren af te schrikken. Hij is vrij giftig.
Op de grens van keel en romp
bevindt zich een huidplooi.
De buik is meestal dof,
blauwgrijs eveneens met gele
vlekken.
De ronde staart is relatief
kort, rond en op het einde afgeplat. Onderaan heeft
de staart een lengtegroef.
De flanken zijn gesegmenteerd door onregelmatige groeven.
Aan weerszijden van het midden van de rug bevinden zich twee klierrijen.
Opvallend zijn de korte, stevige poten en kleine tenen wat een aanpassing is aan
het leven op het land.
De huid is glad en heeft een glanzend enigszins rubberachtig uitzicht, dat
slijmerig aandoet maar niet zo aanvoelt.
Lengte van kop tot het puntje van de staart bedraagt 14 tot 20 cm.
De vrouwtjes worden gemiddeld iets groter dan de mannetjes en behoorlijk
zwaarder(50g).
Mannetjes blijven ongeveer 20g.
De larven
De larven zijn grijsbruin met donkere vlekjes op het
lichaam.
Ze bezitten kieuwen en zijn 2,5 tot 3,5 cm groot.
Poten met lichte vlek bij het aanhechtingspunt van de
romp.
Staart korter dan de romplengte.
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Bovenste staartzoom loopt niet verder dan het achterste deel van de rug.

2.

Leefmilieu

Volwassen dier
De vuursalamander is sterk gebonden aan oude vochtige eiken- en beukenbossen
met heldere bronbeekjes, bospoelen en veel dood hout.
Een dikke humuslaag van traag verterende bladeren waarin hij zich kan ingraven,
is ideaal.
De microhabitat bestaat uit bladeren, stukken schors, boomwortel en andere
vochtige plaatsen als muizenholen, stenen en in en onder omgevallen
boomstronken en in vochtige rotsspleten.
De mens wordt niet geschuwd; in bewoonde gebieden worden natuurstenen muren
als schuilplaats gebruikt.
De larven
De larven leven in bospoelen met koel en helder water. Deze moeten weinig of
geen waterplanten bevatten, klein en relatief ondiep zijn.

3.

Voorkomen

De vuursalamander komt voor in grote delen van Centraal en Zuid-Europa tot
Noord-Afrika en West-Azië.
In België komt de vuursalamander vooral voor ten zuiden van Samber en Maas.
Er zijn nog populaties in de Vlaamse Ardennen, Vlaams-Brabant en de
Voerstreek.
Ook in het Hallerbos, het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud is hij aanwezig.
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4.

Voedsel

Volwassen dier
De vuursalamander is een carnivoor.
Een volwassen vuursalamander eet vooral kleine tot middelgrote ongewervelde
dieren zoals slakken, vooral naaktslakken, ook regenwormen krijgen de voorkeur.
Ook sommige geleedpotigen: miljoenpoten, spinnen, pissebedden en rupsen.
De vuursalamander heeft een schiettong die razendsnel naar buiten wordt
gestoken, de prooi vastgrijpt en in
de bek trekt. Daar wordt deze door
kleine tandjes in de onder- en
bovenkaak en verhemelte
vastgehouden en met schrokkende
bewegingen in de keel gebracht en
doorgeslikt.
Zowel de mond, tong als keel
bevatten smaakpapillen.
De larven
In het eerste levensjaar eten de larven kleine kreeftachtige zoals de watervlo.
In het tweede levensjaar worden zoetwaterkreeftjes het belangrijkste
basisvoedsel.
In het derde levensjaar schakelt de vuursalamander direct over op wormen en
naaktslakken.
Bij voedselgebrek eten ze soms elkaar op.

5.

Voortplanting

De paring gebeurt op het land.
De paartijd is van maart tot oktober met de meeste activiteit in juli en augustus.
Het mannetje besnuffelt eerst het vrouwtje, kruipt dan onder haar door, tilt
haar op en neemt haar aan de voorpoten in een houdgreep.
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Gaat het vrouwtje in op zijn avances, dan
zet het mannetje een zaadpakketje
(spermatofoor) af dat door het vrouwtje
wordt opgenomen langs de cloaca.
De vuursalamander is eierlevendbarend:
het ei ontwikkelt zich volledig in het
moederdier tot en met een deel van het
larvestadium.
De draagtijd is relatief lang en kan
oplopen tot 8 maanden.
Wanneer de larven voldoende ontwikkeld
zijn, trekt het vrouwtje naar het water,
kruipt er met het achterlijf in en zet de
larven af.( Ze zoekt naar beschaduwde
bospoelen met koel en helder water, die
visloos zijn.)
Het aantal afgezette larven per vrouwtje varieert tussen 10 en 50.
De larven worden niet allemaal ineens afgezet.
De larven komen met 4 volledig ontwikkelde voor- en achterpoten ter wereld.
Ze hebben ook kieuwen.
Zodra ze geboren worden begint het vrij zwemmende larvestadium, de larven
zijn ongeveer 2,5 tot 3,5 cm lang.
Wanneer de jongen na 2 tot 3 maanden de kieuwen verliezen, verlaten zij
voorgoed het water.
Soms overwinteren de larven om pas het volgende jaar te metamorfoseren.
Pas na 4 jaar is de vuursalamander volwassen.

6.

Levenswijze

Vuursalamanders zijn uitgesproken nachtdieren en zoeken actief naar voedsel.
Ze kruipen over de vochtige humuslaag van de bosbodems op zoek naar prooien.
’s Nachts wordt vooral de reukzin gebruikt om prooien op te sporen.
Overdag verstopt de salamander zich vooral in holen en spleten.
Alleen bij regen, vooral na een droge periode, worden de dieren ook overdag wel
gezien en dan zijn het zichtjagers.
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In het volwassen stadium leeft de vuursalamander solitair.
Alleen in de winter tijdens de winterslaap kunnen groepjes vuursalamanders in de
dezelfde schuilplaats worden aangetroffen.
Ook tijdens de voortplantingstijd zoeken de dieren elkaar op.
De winterslaap wordt gehouden van december tot februari.
De salamander schuilt dan in holen, tussen boomwortels of in gangen van verlaten
muizenholen.
Opmerkelijk is dat de salamander erg honkvast is en steeds terugkeert naar
dezelfde overwinteringsplaats.
Hieruit blijkt dat de dieren een vorm van oriëntatievermogen moeten hebben om
het landschap te leren kennen en zo terug te gaan naar hun schuilplaats. Tijdens
zachte winters wordt de winterslaap overgeslagen.
De vuursalamander is een zeer slechte zwemmer die nooit het water betreedt,
behalve om larven af te zetten. Zelfs hier gaat de salamander niet het water in
maar steekt slechts zijn staart en cloaca onder water.
Soms laat de vuursalamander een zachte fluittoon horen.

7.

Bedreigingen en bescherming

Vijanden en verdediging
Er is niet veel bekend over de natuurlijke vijanden van de volwassen
vuursalamander.
Volwassen vuursalamanders zijn waarschijnlijk te giftig om door andere dieren
gegeten te worden.
Hij kent een verdedigingshouding waarbij hij hoog op de poten staat en de rug
gekromd wordt.
De kop wordt omlaag gehouden zodat de gifklieren goed zichtbaar zijn. Hij kan
zijn gif wel tot een meter ver spuiten.
De vuursalamander scheidt bij bedreiging een vloeistof uit door de paratoïden en
de huidklieren.
De paratoïden of oorklieren zijn de grootste en belangrijkste gifklieren.
Ze zijn duidelijk zichtbaar als niervormige kliercomplexen direct achter de ogen.
Op de rug is een dubbele rij poriën zichtbaar evenals een enkele rij wratachtige
bulten met openingen op iedere flank. Dit zijn de huidklieren en ook deze
scheiden gifstoffen af.
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Een bijzonderheid is dat de salamander het gif uit de huidklieren kan persen en
zo naar een belager kan spuiten. Dit heeft voor gevolg dat de vijand vlucht
voordat hij met het gif in aanraking komt.
De larven worden belaagd door vissen zoals de beekforel en waterdieren.
Bedreigingen
De salamander is zeldzaam en komt op slechts enkele plaatsen voor. De
populaties zijn klein en gaan sterk achteruit.
De enige vijand van de vuursalamander is de mens.
Belangrijke bedreigingen voor de vuursalamander zijn verstoring van de
loofbossen en het aanplanten van naaldbossen.
Het aanleggen van verkeerswegen, de populaties kunnen elkaar moeilijker
bereiken. Jaarlijks worden er vele exemplaren door auto’s plat gereden.
Ook veranderingen in het oppervlaktewater waarin larven zich ontwikkelen spelen
een rol.( verdwijnen van bronbeekjes, vervuiling en de kweek van forellen in
bergbeken)
De slechte kwaliteit, het tekort of de afwezigheid aan een geschikte
voortplantingsplaats vormen een knelpunt.
Een zeer agressieve schimmel (Batrochochytrium salamandrivorans) bedreigt en
doodt de vuursalamander.
Deze ziekteverwekker is aangetoond in Aziatische salamandersoorten, al bij
museumexemplaren uit 1861. De ziekte is dus waarschijnlijk afkomstig uit Azië,
de Europese soorten zijn recent voor het eerst in contact gekomen met de
ziekteverwekker en hebben om die reden weinig of geen weerstand ontwikkeld.
De vuursalamander wordt in een terrarium gehouden als huisdier.
Bescherming
In Nederland en België is de vuursalamander beschermd.
Een actief bosbeleid en –beheer met concrete voorzorgsmaatregelen voor het
beschermen van de vuursalamander, is de enige manier om het dier op termijn te
behouden.
In enkele bossen werd bovendien reeds aangetoond dat het specifiek beheer (bv
aanleggen en onderhouden van bospoelen) succesvol is.
Misschien kunnen we ook iets doen aan de vervuiling van het water en de drukke
verkeerswegen.
Bernadette Crab
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Bronnen
www.natuurpunt.be/vuursalamander
www.wikipedia.org/wiki/vuursalamander
www.soortenbank.nl
www. natuur-wereld.be
www.hylawerkgroep.be
www.sosvuursalamander.nl
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De hazelworm
Identiteitskaart
Reptilia

Klasse:

Reptielen

Orde:

Schubreptielen Squamata

Onderorde:

Hagedissen

Lacertilia

Familie:

Hazelwormen

Anguidae

Soort:

Hazelworm

Anguis fragilis L.

Uitzicht.

De hazelworm heeft een langgerekt lichaam, 30 tot 50 cm lang,
Gelijkt op een kleine slang. Verschillen met slang: zie tabel blz. 39

Kleur.

Op rug en flank bruin (hazelnoot) met bronsachtige metaalglans,
op de buik zwart tot roosachtig grijs.

Poten.

Ontbreken.

Staart.

1/3 tot de helft van de totale lichaamslengte. Kan afbreken.

Biotoop.

Bosranden, struikgewas, holle wegen, kerkhoven, parken en tuinen.

Voedsel.

Vleeseter: allerlei klein gedierte : bodemdiertjes, insecten en
hun larven, naakt- en huisjeslakken, wormen, pissebedden, …

Voortplanting.

Levendbarend of ovovivipaar. Inwendige bevruchting.
Paring in het voorjaar,
geboorte in augustus/september. Geen ouderzorg.

Lichaamstemperatuur. Koudbloedig; temperatuur hangt af van de omgeving.
Overwintering. In schuilplaatsen, beschermd tegen de kou.
Vijanden.

Mens, roofdieren, ontbossing, verkeer.

Bescherming. Wettelijk beschermd.
Koestersoort in Leuven en Oud-Heverlee.

33

1.

Algemene kenmerken

Uitzicht.
De hazelworm heeft een langgerekt lichaam,
zodat hij zowel op een grote regenworm als op
een kleine slang gelijkt. Hiermee wordt hij
dikwijls verward en … gedood. Maar voor wie
goed oplet zijn er toch heel wat verschillen: (zie

tabel p. 39 )
De kop is niet duidelijk afgescheiden van het
lichaam, een slang heeft een min of meer driehoekige kop.
Een hazelworm kan met de ogen knipperen, een slang niet (heeft geen oogleden).
Als de hazelworm zijn tong uitsteekt moet hij de bek openen, een slang doet dat
met gesloten bek.
De punt van de tong is stomp en weinig
gespleten, een slang heeft een duidelijk
gespleten tongpunt.
De staart van de hazelworm eindigt op een stompe punt, bij de slang is het
staartuiteinde spitser.
Een hazelworm kan zijn staart afstoten wanneer die gegrepen wordt (NIET
DOEN!), een slang niet.
De huid wordt in stukken afgeworpen, de slang trekt in één keer haar jasje uit.
Kleur.
Op rug en flank is de kleur bruin (hazelnoot) met bronsachtige metaalglans, op
de buik zwart tot roosachtig grijs.
De kleur kan evenwel sterk variëren van individu tot individu. Sommige dieren
dragen strepen op rug of flanken (wijfjes), soms zijn ze gevlekt op de rug
(mannetjes). Jonge dieren hebben fellere kleuren, zilverwit tot lichtgrijs.
Grootte.
De lengte bedraagt 30 tot 50 cm. Wijfjes zijn groter dan mannetjes.
Pasgeboren dieren : 6 tot 9 cm.
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Schubben.
Het vel is overdekt met fijne glimmende schubben die op de buikzijde fijner zijn
dan op de rug.
De schubben beschermen hem tegen uitdroging.
Onder het vel zit een benig pantser waardoor de
hazelworm minder beweeglijk is dan een slang.
Regelmatig – 3 tot 4 keer per jaar - moet de hazelworm vervellen om verder te
groeien.
Hij werpt dan zijn vel in flarden af. (De slang stroopt haar vel in zijn geheel af).
Poten.
Ontbreken bij de hazelworm alhoewel hij tot de reptielen (= kruipende dieren)
wordt gerekend.
Restanten van poten zijn nog in het skelet terug te vinden.
De hazelworm wordt aanzien als een overgangsvorm van reptiel (met poten) naar
slang (geen poten).
Staart.
Neemt 1/3 tot de helft van de totale lichaamslengte in. Wanneer de staart
vastgegrepen wordt, bijvoorbeeld door een
roofdier, kan de hazelworm die afwerpen. Het
staartje blijft kronkelen zodat het roofdier
afgeleid wordt en de hazelworm zelf kan
ontsnappen. Nadien groeit de staart weer aan,
maar minder lang dan tot de oorspronkelijke
lengte.
De hazelworm kan zich ook verdedigen door zijn uitwerpselen naar zijn belager
te spuiten.

2.Leefmilieu
De hazelworm houdt er een verborgen levenswijze op na. Hij verbergt zich
meestal onder de strooisellaag, onder boomstronken, houtstapels, of onder de
grond. Hij zoekt de warmte van composthopen op en zelfs mierennesten die hem
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een zekere bescherming bieden tegen zijn predators. Op die plaatsen komen ze
soms in groep voor.
De schuilplaatsen moeten hem ook beschermen tegen uitdroging en dus relatief
vochtig zijn.
Om zich op te warmen neemt hij af en toe een zonnebad.
Hij verbergt zich graag onder een platte steen die door de zon verwarmd wordt.
Wij vinden de hazelworm dan ook aan de bosranden, onder struikgewas, in holle
wegen en zelfs op kerkhoven, in parken en tuinen, waar hij nuttig is met opruimen
van ongedierte.
Op regenachtige warme dagen/nachten is hij het meest actief in de schemering.
Zwemmen doet hij met tegenzin.

3. Voorkomen
De hazelworm is wijd verspreid in Europa behalve in noordelijk Scandinavië,
zuidelijk Spanje en Ierland.
In België komt hij in alle provincies voor.

4.Voedsel
Voedsel.
De hazelworm is een vleeseter. Hij voedt zich met allerlei klein gedierte :
bodemdiertjes, insecten en hun larven, naakt- en huisjesslakken, wormen,
pissebedden, … zelfs jonge soortgenoten.
Alvorens de prooi te grijpen wordt die zorgvuldig met de tong betast. Door de
tong daarna tegen het gehemelte (orgaan van Jacobsen) te drukken kan de
hazelworm zijn prooi ruiken en vervolgens al dan niet beetpakken.
Tanden.
De 55 tanden zijn klein en naar achteren gericht en voor de mens ongevaarlijk.
Zij dienen hoofdzakelijk om de prooi vast te houden, niet om te bijten.
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5.Voortplanting
Na 3 tot 4 jaar is de hazelworm volwassen en kan hij zich voortplanten. Dat
gebeurt niet elk jaar. Meer in natte jaren. Bij de paringsdans bijten de
mannetjes nogal van zich af tegen hun concurrenten om de gunsten van een
wijfje te verkrijgen.
Er is inwendige bevruchting. De paring
gebeurt in het voorjaar (april tot juni) maar
de eigenlijke bevruchting vindt pas in de
zomer (juli) plaats. Om de ontwikkeling van
de eieren te bespoedigen zal het wijfje
regelmatig zonnen.
In augustus/september worden de jongen geboren. Het wijfje werpt de jongen
die in een dun vliesje geborgen zijn.
De jongen (6 tot 26 in één worp) verbreken het
vlies en zijn onmiddellijk actief. Zij zijn dan 6
tot 9 cm lang.
De hazelworm is dus levendbarend of
ovovivipaar, d.w.z. dat de ontwikkeling van de
eieren volledig in het lichaam van het wijfje
gebeurt, maar dat de jongen zich bij de
geboorte nog in een dun vlies bevinden dat
ze onmiddellijk doorbreken.
Er is geen ouderzorg: de jongen moeten
zelf hun kostje vergaren.
In de vrije natuur kunnen hazelwormen 6
tot 8 jaar worden, in gevangenschap veel
ouder.
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6.Levenswijze
Lichaamstemperatuur.
Reptielen zijn koudbloedig d.w.z. dat ze hun temperatuur niet zelfstandig kunnen
regelen.
Hun temperatuur is dus min of meer gelijk aan de omgevingstemperatuur. Zij
kunnen hun temperatuur wel opdrijven door een zonnebad te nemen of afkoelen
door de schaduw of koele plekken op te zoeken.
Overwintering.
In de winter is het te koud om actief te zijn en moet hij dus schuilplaatsen
opzoeken waar hij beschermd is tegen de kou. Daarenboven gaat zijn hartslag en
andere levensfuncties op een laag pitje staan zodat hij weinig energie verbruikt.
Hij komt in een winterverstijving. Wij vinden hem dan onder houtstapels, in de
strooisellaag of in muizen- en andere holletjes in de grond, soms met vele
tegelijk.
In oktober zoekt hij deze schuilplaatsen op om er in maart weer uit te komen.

Tekening met verschillende schuil- en overwinteringsplaatsen ?

7.Bedreiging en bescherming
Vijanden.
De mens in de eerste plaats omdat hij de hazelworm aanziet voor een slang en
dus als gevaarlijk.

(In feite zijn onze slangen evenmin gevaarlijk want niet giftig, behalve de adder,
die niet in onze streken voorkomt).
Alle roofdieren belagen de hazelworm: katten, ratten, egel, dag- en
nachtprooivogels, maar ook eksters, kraaien, fazanten en reptielen.
Jonge dieren kunnen door kikkers, padden, loopkevers en zelfs door
soortgenoten worden opgepeuzeld.
Ontbossing beneemt hem zijn biotoop.
Het verkeer maakt ook veel slachtoffers.
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Bescherming.
De hazelworm is wettelijk beschermd in geheel Europa. Hij mag dus niet
gevangen of verstoord worden, en ook niet in gevangenschap gehouden.
De hazelworm is een koestersoort, onder meer in Leuven.
Wij kunnen hem beschermen eerst en vooral door hem niet te doden als we hem
tegenkomen, door zijn biotoop te bewaren en door schuilplaatsen aan te bieden
(composthopen, takkenstapels, platte stenen,…).
Ook door het gebruik van pesticiden, die hun voedsel vernietigen, te vermijden.

Louis De Smet

Bronnen
Wikipedia; Hyla Natuurpunt; R. Verstraelen: De kleine dierentuin; Grasduinen
185 nr. 8, Meer Schoonheid 1986 nr. 2; Mens en natuur 1987 nr. 3

Misverstanden.
Is de Hazelworm een worm? Neen. Hij lijkt misschien op een regenworm, maar
die heeft een lijf met ringen.
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Is de Hazelworm een slang? Neen. Opmerkelijke verschillen:
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