
Het is geen worm en ook geen slang

Het is begin mei en het is nog warm in het begin van de avond. Ondanks dat een uur geleden
een stevige bui het hele bos schoon waste. Bij ieder zuchtje wind hoor je nog steeds druppels
tikken op de dikke laag bladeren op de bodem. Het natte asfalt van de Prins Hendriklaan
glinstert in het licht van de ondergaande zon. Enkele zwarte naaktslakken glijden over het
wegdek. Ook enkele regenwormen wagen de oversteek. Even ben ik van de wijs. Wow dat is
wel een héle grote worm. Midden op de weg probeert een hazelworm ook de overkant te
bereiken.

Het dier maakt kronkelende
bewegingen waarmee hij zichzelf
vooruit probeert te duwen, maar hij
glijdt steeds weg. Het wegdek is
glad en hij komt maar langzaam
vooruit. Hoewel hij met z’n
ongeveer 35 centimeter veel groter
is dan de slakken komt hij op het
natte asfalt maar nauwelijks sneller
vooruit.
Een hazelworm is geen worm en
ondanks het slangachtige
voorkomen is het ook geen slang.

Het is een hagedis die in de loop van evolutie zijn poten is kwijtgeraakt. De bewegingen van
de hazelworm zijn veel stijver dan die van slangen. Een fietspad of weg oversteken kost
daardoor veel tijd. Dat maakt de kans om overreden te worden groot.
Hazelwormen blijven het liefst onder de begroeiing, in de dikke laag bladeren, onder dood
hout of in holletjes in de bodem. Om je in die nauwe ruimtes te bewegen zijn poten helemaal
niet handig. Ze eten het liefst naaktslakken en regenwormen. Om die te vangen hoef je ook
niet echt te kunnen rennen. De tanden van de hazelworm staan een beetje schuin naar achter
in de bek. Handig als je zo’n glibberige prooi moet vasthouden.
Net als alle hagedissen is de hazelworm een reptiel dus hij moet zijn lichaamstemperatuur op
peil zien te houden. Soms zonnen ze verborgen in het gras langs de bosrand, maar nog liever
maken ze gebruik van broeiwarmte onder dood hout of in een hoop maaisel. Ook van wat
rommel zoals een oude plank of dakpan maken ze dankbaar gebruik. Hieronder ben je niet
zichtbaar voor kraaien, gaaien, valken, fazanten, egels, wezels, bunzings en al die andere
belagers. Dat is veel veiliger. Bij gevaar kunnen ze net als andere hagedissen hun staart laten
afbreken. De aanvaller denkt dan dat hij de hazelworm te pakken heeft, maar blijft beteuterd
achter met een stukje staart. De staart groeit binnen enkele weken weer aan.
In De Utrecht leven ze in het beekdal van de Reusel. Ook in de omgeving van de herberg In
den Bockenreyder, kunnen ze door wandelaars gezien worden.

Ziet u een hazelworm noteer dan de plek zo nauwkeurig mogelijk. Noteer ook de datum en de
naam van de vinder en maak als het kan een fotootje. Voer de waarneming in in
www.Telmee.nl of www.waarneming.nl of als dat niet lukt, mail deze gegevens dan naar
a.rijsewijk@ravon.nl
Met deze gegevens kan bij het beheer beter rekening gehouden worden met dit bijzondere dier
en levert u dus een bijdrage aan de bescherming van de natuur. Mooi toch!


