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Een van de fraaiste, Europese hagedissen is 
de op de voorplaat van dit nummer afgebeelde 
Lacerta schreiberi. ook wei Spaanse smaragd-
hagedis genaamd. Dit dier komt voor in bet 
zuiden en westen van bet lberische schiereiland, 
waar bet de plaats inneemt van de ons wel-
bekende smaragdhagedis (Lacerta viridis) uit 
andere streken. 
Uiterlijk lijken de.ze dieren :z;eer sterk op elkaar. 
Lacerta schreiberi is echter iets kleiner en 
mogelijk nog iets feller en frisser gekleurd dan 
de smaragdhagedis uit meer noordelijke streken. 
In tegenstelling tot de smaragdhagedis hebben 
de meeste wijfjes van Lacerta schreiberi even-
als de mannetjes een prachtig blauwgekleurde 
keel. 
In hun natuurlijke omgeving zijn bet :z;eer be-
weeglijke en snelle dieren en de vangst gelukt 
dan ook meestal slechts in de vroege morgen-
uren. Maar ook dan moet men zich nog grote 
moeite getroosten. In de middaguren is bet 
praktisch onmogelijk de.ze wegflitsende dieren 
te pakken te krijgen. 
In gevangenschap dient men deze dieren te 
verzorgen in een droog en liefst zonnig terrarium 
met temperaturen van 25 - 30° C. lndien aan 
de.ze eisen wordt voldaan, blijken bet goed 
houdbare dieren te zijn. Ben winterslaap is 
voor de.ze dieren niet noodzakelijk, maar om .ze 
tot voortplanting te krijgen lijkt bet mij toch 
beter ze , s winters 2 a 3 we ken koeler te 
houden (ca. 10 - 15° C) en ze dan heel 
schraal te voeren. 
Als voedsel nemen ze allerlei insekten, ook 
meelwormen en sprinkhanen en daarnaast ook 
gaame regenwormen en spinnen. 
In begin juli worden de eieren gelegd en het 
kan tot eind oktober duren eer de.ze uitkomen. 
De jonge, pas uitgekomen dieren zijn ca 8 em 
lang, waarvan 5 em voor rekening van de 
staart komt. Wie meer wi1 weten van de.ze 
prachtige en interessante hagedis verwijs ik 
naar bet artikel in de 8e jaargang van ons blad 
op blz. 85. 
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