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Afname Levendbarende hagedis
 ‘s Lands meest algemene en wijdst
verspreide reptiel heeft het moeilijk de
afgelopen jaren: sinds 1995 laat de
landelijke trend van deze soort een
afname zien. Wat is hier aan de hand?

Regionale verschillen
Onderstaande grafiek laat de trends
van Noord-, Midden- en Zuid-
Nederland zien. Sinds 1999 lopen die
trends synchroon, alleen blijft de
Levendbarende hagedis in Noord-
Nederland op niveau; in Zuid-
Nederland is de afname matig; in
Midden-Nederland is de afname fors.
Ook de adder gaat in Midden-

Nederland achteruit. Waar adders
leven komen ook levendbarende

hagedissen voor, dus mogelijk ligt de
oorzaak in de gemeenschappelijke
leefgebieden.

Verdroging?
Beide soorten prefereren
vochtige habitats. Van de
levendbarende hagedis is
bekend dat-ie gevoelig is voor
uitdroging. Echter, verdroging
speelt ook in het zuiden en

ook in het noorden. We
hebben geen

aanwijzingen dat die
problematiek in Midden

Nederland sterker is.

Begrazing?
van begrazing is bekend dat het
negatief uitwerkt op de

levendbarende hagedis. Begrazing
wordt absoluut veel toegepast in
Midden Nederland maar is niet
beperkt tot die gebieden. Zowel in het
noorden alsook in het zuiden van
Nederland zijn Hooglanders,
Galloways, Koniks en andere grazers
actief in natuurgebieden.

Competitie?
In Midden-Nederland komt de
levendbarende hagedis vaak samen
voor met de zandhagedis. Dat is in het
noorden en zuiden niet het geval. In
Nieuwsbrief 24 hebben we veel
aandacht besteed aan het samen
voorkomen van zand- en
levendbarende hagedis (zie bijdragen
van Ronald de Boer en Wim de Wild)
en aan mogelijke competitie.

Addertje!
De achteruitgang van de
levendbarende hagedis is al met al niet
eenvoudig te verklaren en
waarschijnlijk niet eenduidig, een
complex van factoren.
Daarnaast schuilt er nòg een addertje
onder het gras. Het komt voor dat
monitoorders met adders op hun
traject, deze zó geweldig vinden dat er
geen aandacht overblijft voor de
levendbarende hagedis, zodat-ie niet
meetelt. Enigszins begrijpelijk; je stelt
ook je ogen anders in voor adders dan
voor hagedissen. Maar.........,
“WEL MEETELLEN a.u.b.!”
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