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Bij de voorplaat: 
De blauwkeelkielhagedis (Aigyroides nigropunctatus) 

Taxonomische status: Familie Lacertidae, echte hagedissen. 
Beschrijving : Kopromplengte tot 7 em. Staart tweemaal zo lang. Rugschubben groot, 
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stomp en sterk gekield. Vrouwtjes en jonge dieren hebben een witte of gelige 
buik. 

: Oostadriatisch kustgebied, van Triest tot noordwest Griekenland en de 
Ionische eilanden. 

: Gewoonlijk in struikgewas, op hagen, muren en boomstammen. 
: Allerlei kleine ongewervelden, in het terrarium bij voorkeur krekels en 

meelwormen. 
: Mannetjes onderling onverdraagzaam. Ten opzichte van andere soorten is 

deze soort vaak wei tolerant. 
: In terraria leggen deze hagedissen meestal twee legsels van twee tot zes 

eieren, maar het aantallegsels kan oplopen tot wei vijf in een jaar. De eieren 
komen, atbankelijk van de temperatuur, na zes tot tien weken uit. Bij een 
goede verzorging kunnen de jongen binnen een jaar volwassen zijn. 

: Relatief makkelijk te houden en te kweken. In het terrarium moeten wei 
altijd koele en vochtige plekjes aanwezig zijn. De blauwkeelkielhagedis geeft 
vaak de voorkeur aan zulke plekken. Temperatuur rond de 20 oc in de 
schaduw tot meer dan 30 oc onder lampen. 's Nachts moet de temperatuur 
bij voorkeur iets onder de 20 oc blijven. Voor de voortplanting is het 
wenselijk een rustperiode van ongeveer drie maanden aan te houden. Daar
bij moet vooral de daglengte van 16 uur teruggebracht worden naar 8 uur. 
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