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Van de vlerpotlge reptlelen, die In Nederland 
voorkomen, Is Lacerta vlvlpara JacquIn, de 
levendbarende hagedis, wei het beste aan-
gepast aan ons kllmaat en ons land. Blj zonnig 
weer verschljnen reeds elnd februarl, begin 
maart de eerste mannetjes, enige weken later 
gevolgd door de vrouwtjes. De paring vlndt 
meestal plaats In mel, terwljl de jongen In 
augustus geboren worden. Lacerta vlvlpara is 
ovovlvlpaar, d.w.z. de jongen komen direct, of 
korte tijd na het leggen der eieren, ult. Mljn 
ervarlng is, dat het soms wei enkele dagen 
kan duren, voor de eleren ultkomen. 
De neonaten zljn In het bezit van een grote 
doolerzak, waarvan ze de eerste dagen Ieven, 
en gaan vervolgens op zoek naar weldeplank-
ton. Oft voedsel kunnen wlj onze jonge dieren 
ook vrij eenvoudlg verstrekken door het ln-
sectennet enlge tljd door hoog gras of andere 
planten te halen op verwllderd land, fangs 
wegbermen, enz. De jonge dleren zljn na twee 
jaar geslachtsrljp, het aantal eieren bedraagt 
drle tot tien. 
Van Lacerta muralls muralls Is hlj onmlddel-
lljk te onderschelden door zljn gedrongener 
habitus en de kortere staart, van Lacerta 
agllls agills, doordat hij veel klelner en slanker 
Is. De levendbarende hagedls wordt hooguit 
17 em lang, de meeste exemplaren halen deze 
Iengle echter nlet. 
De geslachten zljn vrlj gemakkelijk te onder-
schelden, daar het mannetje een veel dlkkere 
staartwortel heeft dan het vrouwtje. Boven-
dlen is de bulk van de man meestal geel tot 
oranje, met onregelmatige zwarte vlekjes, ter-
wljl die van het vrouwtje geelwlt tot grljs en 
ongevlekt Is. 
Wat zijn biotoop betreft, blljkt ult het vlerde 
Herpetogeograflsch Verslag, dat Lacerta vivi-
para op een grote verscheldenheid van ter-
relnen wordt aangetroffen. Zelf heb lk hem 
het meest waargenomen op zowel droge als 
vochtige helde, fangs bosranden en op open 
plekken in het bos (brandgangen, enz.). Wan-
near ze achtervolgd worden, vluchten ze wei 
het water ln. Frommhold en Floerlcke 
vermelden zelfs, dat de levendbarende hage-
dls kan dulken. 

J. Honders 


