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Orde: Squamata 
Onderorde: Sauria 
Familie: LACERTIDAE 
Genus: Lacerta 
Soort: Lacerta viridis en Lacerta bi/ineata 

BESCHRIJVING 
Voorheen was er sprake van één soort (Lacerta viridis}, sinds kort is de soort opgedeeld in twee soorten, n.l. 
de Oostelijke Smaragdhagedis (L. viridis) en de Westelijke Smaragdhagedis (L. bilineata). Beide soorten 
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lijken sterk op elkaar. Kopromp-lengte tot 13 cm, totale lengte tot 30 cm, een forse hagedis, vooral de man
nen met een grote kop. Mannetjes: kleur bovenzijde overwegend groen met soms kleine zwarte stippeling, 
meestal met blauwe keel, onderzijde geel. Vrouwtjes: kleur bovenzijde variabel, groen of bruin, meestal met 
twee of vier lichte strepen. Soms een blauwe keel, onderzijde geel. 
Smaragdhagedissen komen voor in Midden- en Zuid-Europa, de Westelijke Smaragdhagedis grofweg van 
het uiterste westen van Duitsland en van Italië tot aan de Atlantische kust en een stuk in Noord-Spanje. De 
Oostelijke Smaragdhagedis komt ten oosten van dit gebied voor, met nog een klein stukje in het oosten van 
Duitsland. Verschillen tussen beide soorten: Bij L. bilineata reikt het rostrale schild zelden tot aan het neus
gat, bijL. viridis meestal. L. viridis is iets fijner beschubd op de rug (52 tegen 48 bijL. bilineata). Voorwaar 
niet erg schokkend. Onderscheid is wel belangrijk omdat de dieren onderling niet goed te kruisen zijn. 

VERZORGING 
Zeer goed te houden en te kweken dieren, ze worden al jarenlang nagekweekt. Geschikt voor zowel binnen
als buitenterrarium. Binnenterrarium gezien de grootte van de dieren vrij ruim, b.v. 120x60x60 cm (lxbxh). 
Inrichting met stenen en stronken, plaatselijke verwarming met een spot. In het binnenterrarium het beste 
per paar te houden, met name mannetjes kunnen onderling agressief zijn. Voedsel: grote insecten zoals kre
kels, treksprinkhanen en reuzenmeelwormen. Regelmatig vitaminen en kalk toedienen, b.v. de voedseldie
ren bepoederen met een kalk/vitamine preparaat, stukjes kalk in de bak strooien of melkzure kalk en water
oplosbare vitaminen (m.n. vitamine D3) aan het drinkwater toevoegen. Dieren die stammen uit de meer 
noordelijke streken van hun verspreidingsgebied zijn zeer geschikt om buiten of in een onverwarmde kas te 
houden. Deze behoeven weinig bijvoedering. 

VOORTPLANTING 
Eén tot twee legsels in juni en juli. In het binnenterrarium is het tijdstip afhankelijk van de daglengtevari
atie. Een geleidelijke variatie in daglengte van 10 uur in de winter (met bijbehorende lagere temperaturen) 
tot 14 uur in de zomer is nodig om de dieren in voortplanringsstemming te krijgen. Het blijkt zelfs moge
lijk het tijdstip van de eileg en voortplanring hiermee te manipuleren. Eieren (I 0-15) uitbroeden bij 28-
290C. De eieren komen na ongeveer 50 dagen uit. De jonge dieren naar keuze allemaal apart worden opge
fokt of in een grote groep. 

WETGEVING 
De dieren vallen onder de wet BUDEP en mogen dus niet meer ingevoerd worden. Aantoonbaar nage
kweekte dieren kunnen echter nog steeds gewoon aangeschaft en gehouden worden. 
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