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Bij de voorplaat:
De Levendbarende hagedis: (Lacerta vivipara)
Taxonomische status: Familie Lacertidae, Echte hagedissen.
Beschrijving
: L. vivipara behoort tot de groep der kleine halskraaghagedissen. In Europa
komen ruim twintig soorten hagedissen voor die tot deze groep gerekend
worden, de soorten van bet Kaukasusgebied niet meegerekend. De kleine
halskraaghagedissen worden in twee groepen onderverdeeld: Podarcis en
Lacerta.
L. vivipara heeft een kopromplengte tot 6,5 em, de staart is 1,25 tot 2 maal
zo lang. De tekening is erg variabel: meestal bruin, maar ook grijs of olijfkleurig. De vrouwtjes hebben donkere zijden en een donkere middenstreep,
ze hebben vaak Iichte strepen en soms verspreide, Iichte, donkere of oogvormige vlekken. Deze vlekken zijn bij de mannetjes in de regel beter ontwikkeld, terwijl de doorlopende rugstreep vaak ontbreekt. De onderzijde is wit,
geel, oranje of rood. De jongen zijn zeer donker, donkerbruin tot zwartachtig, met een bronsachtige glans.
Verspreiding
: Het grootste deel van Europa, zelfs tot in bet arctische deel van Scandinavie.
De Levendbarende hagedis komt niet voor in bet Middellandse zeegebied,
wei tot in het noorden van Spanje en Italie en het zuiden van Joegoslavie en
Bulgarije.
Biotoop
: Tamelijk vochtige biotopen voor bodembewonend dier. In het gebergte tot
3000 m. Vaak in vochtige greppels, randen van vochtige bossen, moerasland
enzovoort. In het noorden meer op heidevelden, hoogveen, wegbermen,
spoorwegdijken enzovoort.
: Wormen, duizendpoten, spinnen, insektelarven.
Voedsel
: De paringen vinden in midden-Europa van mei tot begin juni plaats; bij
Voortplanting
mooi weer al vanaf eind maart of begin april. Na een draagtijd van 70 tot 90
dagen (andere gegevens duiden op slechts 38 tot 65 dagen) leggen de vrouwtjes 2 tot 12 blauw-zwartachtige, dunschalige eieren, waaruit direct of binnen
een uur de jongen komen.
Gedrag
: In bet vrije veld zijn territoriale gevechten tussen de mannetjes gedurende de
paartijd zeldzaam. De Levendbarende hagedis is in Nederland beschermd,
en mag dus niet in terraria gehouden worden.
Opmerkingen
: Het afgebeelde dier is een pas uitgekomen jong uit het Cantabrisch gebergte.
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