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Smaragdhagedissen kweken op bestelling 
Inhoudsoverzicht: Inleiding- de ''lange-dag-
behandeling' '-winterslaap in de zomer - bio-
ritmen - hormoonveranderingen - andere fak-
toren - maatregelen die tot sukses leiden - tot 
slot - summary. 

INLEIDING 
Zo'n negen jaar geleden werd i.k, volko-
men onvetwacht, pleegvader van dertien 
jonge smaragdhagedissen (Lacerta viri-
dis). Stel je voor: je komt midden in de 
nacht thuis, kijkt nog even in de bak en 
daar staat een pieperig klein hagedisje je 
verbaasd aan te kijken, net uit 't ei, de 
zandkorrels nog aan de huid klevend. Die 
nacht heb ik mijn bed niet meer gezien om 
te voorkomen dat de oudere dieren een 
nieuw soort voedsel gingen proeven ... 
Dertien jongen zagen die nacht voor bet 
eerst '' daglicht''. Oat zelfde daglicht zou 
veel later een belangrijke rol gaan spelen 
in mijn opmerkelijke kweekresultaten, 
maar daarover straks meer. 
Een terrarium van 160 x 80 x 60 em (I x b x 
h) is thuis nogal een sta-in-de-weg. De bak 
werd begin 1978 in de hal van de tuin-
bouwschool waar ik werk, opnieuw inge-
richt. Als verwanning en verlichting 
bracht ik er op ca. 30 em van de bodem een 
150 W persglaslamp in aan. 
De bewoners waren in eerste instantie een 
paartje smaragdhagedissen, de helaas als 
enige overgebleven dieren van het eerder 
genoemde legsel van 1971 en een paartje 
pityusenhagedissen (Podarcis pityusen-
sis). Aan belangstelling hadden en hebben 
de dieren geen gebrek, dat ze niet neuro-
tisch geworden zijn is een waar wonder. 
De bak stood nog maar net op school of er 
werd al stevig op Ips gepaard. Bezorgde 
leerlingen kwamen me zelfs vertellen, dat 
ze de "vechtende" dieren uit elkaar bad-
den gejaagd. Inmiddels zijn paringen zo 
gewoon, dat de meeste van mijn leerlingen 
wei in de gelegenheid zijn geweest ervan 
te genieten. 
Het geslachtsonderscheid bij smaragd-

hagedissen is overigens niet moeilijk te 
zien: mannetjes hebben een grotere, ho-
gere kop, sterker ontwikkelde dij- (femo-
raal-) porien en bovendien zijn ze hoog-
stens gespikkeld, maar nooit met vlekken 
of strepen. De blauwe kleur van de keel, 
die in sommige boeken als onderscheid 
wordt genoemd, is geen betrouwbaar ken-
merk, want ik heb veel wijfjes met blauwe 
kelen gezien. 

DE ''LANGE-DAG-BEHANDELING'' 
In de zes weken tussen 18 april en 1 juni 
1978 Werden door een L. Viridis 2 3 
eierlegsels met in totaal 36 eieren gepro-
duceerd (18-4, 4-5 en 1-6). Een goede 
reden dus, om erover nate denken hoe die 
aantallen mogelijk waren. Temeer nog 
omdat Podarcis pityusensis in dezelfde 
bak op nagenoeg dezelfde data ook eieren 
had gelegd. 
AI reconstruerend ontdekte ik een moge-
lijk verband tussen paringsgedrag en ge-
beurtenissen in de school zelf. Wanneer 
namelijk door omstandigheden het terra-
riumlicht meerdere dagen achtereen Ianger 
dan gewoonlijk bleefbranden, dan werd er 
gepaard. In zes weken drie legsels bij twee 
verschillende soorten. lk was ervan over-
tuigd dat de verlenging van de belichtings-
duur van doorslaggevende betekenis 
moest zijn voor de voortplanting. 
In ·het najaar van 1978 wilde ik weer een 
poging wagen, ik had al lange tijd geen 
paringen meer waargenomen. Het Iicht 
had al lange tijd aileen gedurende school-
tijd (8.30-16.30) gebrand. Eind november 
verlengde ik de "dag:' tamelijk wille-
keurig met 50% tot 12 uur (8.00-20.00). 
Na ruim een week werd er gepaard en een 
week of vier later waren de eieren dui-
delijk zichtbaar. lk verlengde toen de be-
lichting opnieuw met 50% (18 uur Jicht). 
Het & paarde met het drachtige 2 , het 
gevolg was een legsel op 18 januari en 
vervolgens een op 6 februari. Met deze 
true werd op 23 februari zelfs een derde 



Lacerta viridis .. 
Deze dieren zijn 
F I dieren, in het 
bezit van de 
schrijver. De 
ouderdieren 
komen uit de 
omgeving van 
Frejus (F.). 
De blauwige 
kleur is het 
gevolg van 
'n mutatie. 
Foto: 
Roe st. 
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Jegsel gehaald. Wanneer een dier dus dui-
delijk drachtig is, kan de daglengte vcr-
groot worden, om naast het cerste Jegsel 
een tweede aan te maken. 

WJNTERSLAAP IN DE ZOMER 
Om paringen via Jange-dag-behandeling 
opnieuw op gang te brengen, besloot ik 
mijn dieren een winterslaap te Iaten onder-
gaan. Nu werk ik op een tuinbouwschool 
die de beschikking heeft over een enorme 
bloemenkoelruimte, een ideale plaats dus 
om mijn dieren in rust te Iaten gaan ... 
Bovendien zou zo 'n winterslaap - in de 
zomer! - twee voordelen hebben. Ten eer-
ste behoefde ik een ander niet op te zadelen 
met een 7 weken durende verzorging van · 
mijn dieren en ten tweede kon ik na de 
vakantie opnieuw gaan experimenteren . 
Een week voor de winterslaap kregen mijn 
dieren geen voedsel meer, zodat het darm-
kanaal zeker leeg was, om te voorkomen 
dat onverteerd voedsel in het spijs-
veneringskanaal zou kunnen gaan rotten. 
Yervolgens ondergingen ze voor aile ze-
kerheid een behandeling tegen huidpara-
sieten (Neguvon 0 , 15%-oplossing) en 
werden ze in een flinke asbestcementen 

bak, voorzien van ventilatie-openingen en 
gevuld met vochtig veenmos en turfmolm, 
gedaan. Het geheel werd afgesloten met 
een gazen deksel. 
De koelruimte bleef een etmaal op 12° C 
om de dieren de tijd te geven zich in te 
graven en werd vervolgens op 6° C ge-
steld. Op de deur kwam een bordje met de 
tekst: " dieren in winterslaap - niet storen 
s. v. p. ". Hoe wei vele coli ega's mij met 
" ontaard" en deze daad met "gemak-
zucht " betitelden , g ing ik 7 weken op va-
kantie . 
Eind augustus, na 8 weken in de kou, 
werden de hagedissen in onwaarschijnlijk 
goede conditite weer tevoorschijn ge-
haald. Yoortaan ga ik ze v66r en na de 
winterslaap nauwkeurig wegen, om na te 
gaan hoeveel ze aan lichaamsgewicht heb-
ben verloren. 
Wei , u begrijpt het nu wei: het " voorjaar" 
begon dus in augustus en nog vele legsels 
volgden. Zoveel zelfs, dat ik thans geen 
ruimte meer heb en mijn legsels aan een 
andere liefhebber weggeef. Bovendien 
neem ik dieren mee op vakantie en ik in 
mijn tuin in Spanje een aantal smaragd-
hagedissen uitgezet. lk kan dit doen 



Lacerta viridis, 
een koppeltje , , · ' • 
jongen van 6 en 7 . ·· 
maanden oud. 
Foto: 
Roest. :,• 
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zonder me aan faunavervaising schuldig te 
maken, omdat de oorspronkelijke dieren 
ook uit dit gebied afkomstig zijn. 

BIORITMEN 
Het is bekend dat levende organismen in 
sterke mate zijn aangepast aan de steeds 
terugkerende veranderingen van levens-
omstandigheden zoais dag-nacht, eb-
vloed, seizoenswisselingen, e.d. Deze 
z.g. bioritmen belnvloeden bijvoorbeeld 
vogeltrek, bloei van planten, baits- en 
paargedrag bij dieren, enz. 
Het feit dat vee! planten en dieren hun 
natuurlijke ritme ook langdurig blijven 
volgen indien de omstandigheden, bijv. in 
huis, veranderd zijn, is bekend. Boven-
dien zijn er aanwijzingen dater ook zoiets 
ais " aangeboren" ritmen zijn. De biolo-
gische k.lok, zoais men dit noemt, gaat 
echter op den duur achter of voor !open, 
zeker wanneer d.m. v. kunstlicht de 
"dag" wat verplaatst wordt of d.m. v. ver-
andering van de daglengte, temperatuurs-
verandering e.d. een ander seizoen wordt 
aangekondigd. 

,. . 

Bloemenkwekers passen deze true ai jaren 
toe op planten en kunnen d.m.v. tempera-
tuur - en daglengteverandering vee! plan-
tensoorten op ieder gewenst moment in 
bloei krijgen. 

HORMOONVERANDEruNGEN 
Uit onderzoekingen is gebleken, dat Iicht, 
maar voorai de verhouding licht-duisternis 
een belangrijke prikkel is om fysiologi-
sche en daarbij behorende hormoonveran-
deringen bij planten en dieren te weeg te 
brengen. Deze hormonaie veranderingen 
zijn weer de aanzet tot baits- en paar-
gedrag, ei-ontwikkeling, enz. 
Wanneer men in staat is, zoais het een 
bloemenkweker mogelijk is zijn planten 
op elk gewenst moment in bloei te krijgen , 
bijvoorbeeld d.m. v. een licht-duisternis 
behandeling dieren te Iaten paren, dan kan 
men de geboorten van terrariumdieren 
voortaan gaan plannen. 
Bijvoorbeeld om geboortes tijdens vakan-
ties, perioden van voedselschaarste o.i.d . 
te voorkomen. 



4 Maanden oude 
Lacerta viridis. 
Foto: 
B I o e m k o I k. 

Lacerta viridis. 
Tekening: 
Mudd e. 
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ANDEREFA.KTOREN 
Om vooral geen valse verwachtingen te 
wekken, moet ik erbij vertellen dat mijn 
kweekdieren in gevangenschap geboren 
zijn en hun levensritmen niet bei'nvloed 
zijn door naruurlijke omstandigheden. Een 
tweetal vrouwtjes dat ik van een oud-leer-
ling kreeg, paste zich pas na een half jaar 

aan. (Overigens waren deze dieren nogal 
schuw, waardoor ze zich vaak verscholen 
en in mindere mate de invloeden van 
kunstmatige daglichtverienging ondergin-
gen.) 
Om de dieren min of meer tot de Iange-
dag-behandeling te dwingen, verwann ik 
mijn terraria siechts met spots. 's Nachts 
kan de temperatuur in de winter tot 14° C 
zakken. Direkt nadat het Iicht aan gaat, 
komen de dieren te voorschijn om zich op 
te wannen en ze moeten dus wei in het 
Iicht komen. 

MAA TREGELEN DIE TOT SUKSES 
LEIDEN 
De eiproduktie stelt hoge eisen aan de con-
ditie van de dieren. Voorlopig neem ik 
aan, dat 6 legsels per kalenderjaar meerd-
ere jaren achtereen niet nadelig voor de 
dieren behoeft te zijn. lk voer hoofdzake-
lijk meelwormen, met fruit en bruinbrood 
opgekweekt, regelmatig wat regenwor-
men en van tijd rot tijd krekels, spinnen en 
wasmotrupsen. zeer belangrijk is de aan-
wezigheid van kalk (bijv. gestarnpte eier-
doppen , koraalkorrels) vitarnine AD3. 
Elke dag geef ik Dohyfral vitarnine AD3 
aquosum in het drinkwater, in een dose-
ring van 10 druppels per 100 ml water. 
De gelegde eieren graaf ik direkt op en 
spoel ze voorzichtig af. Ze worden in 
vochtig rivierzand bij een temperatuur van 
29° C in ± 50 dagen uitgebroed. De eieren 
liggen ca. een centimeter onder het zand-
oppervlak, zodat ik ze makkelijk kan con-
troleren. Praktisch aile eieren komen uit, 
(tot nu toe 146 van de totaal 150) de jongen 
bleven tot op heden aile in Ieven en zijn na 
12 (Podarcis pityusensis en P. hispanica) 
tot 14 maanden (Lacerta viridis) ge-
slachtsrijp. Opmerkelijk is, dat bij de ge-
noemde broedtemperatuur bij de smaragd-
hagedissen ongeveer evenvee1 o 0 als 

worden geboren, terwijl bij de pityu-
sen-hagedissen de o o duidelijk in de 
minderheid zijn ( J op de 10 a 15). 
Overigens is een fraai ingericht terrarium 



Lacerta viridis. niet noodzakelijk, want in een aquarium 
Jong vrouwtje van 120 x 40 x 40 em, slechts gevuld met 
Foto: zand en enige stukken kurkschors , houd ik 
B I o e m k 0 I k. thans 4 ste llen smaragdhagedissen. Zan-
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der problemen hebben de 4 <? <( begin 
september 1980 hun eerste en januari 1981 
hun tweede legsel geproduceerd. 

TOT SLOT 
lk realiseer mij, dat de beschreven lange-
dag methode duidelijk van invloed is op 
dieren uit de gematigde s treken (bijv. 
Europa en Noord-Amerika) e n minder of 
he lemaal niet op dieren uit tropische stre-
ken. Het lijkt me daarom ook zinvol, dater 
op dit gebied nog heel vee! onderzocht 
gaat worden . Bovendien hoop ik de nodige 
reakties en ervaringen van anderen te ont-
vangen. 
Nog een laatste tip: van tijd tot tijd be-
sproei ik mijn hagedissen met een water-
vemevelaar. Heel vaak z ie ik dan korte tijd 
later paringen . Misschien is een lauw 
" regenbuitje" een stimulans voor de die-
ren en dit artikel een stimulans voor se-
rieuze reptielenhouders. 

SUMMARY 
The author describes how he discovered that his 
Lacerta viridis showed reproductive behavior 
one week after he increased the time of illumi-
nation. 
His animals are kept in a simple terrarium with a 
150 W spotlight as the only source of heat and 
light. Food consists of insects and worms, but 
mainly mealworms. Calcium is always present 
in the form of crumbled coral and eggshells. 
Vitamin AD3 is supplied dai ly in the drinking-
water (10 drops/100 ml ). 
Succesive increases in daylength (50%) with 4 
week intervals, resulted always in mating be-
havior within a week. Thus it proved to be 
possible for a Lacerta viridis female to 
develop two clutches of eggs at a time. Once 
laid, the eggs were dug up, washed and put in an 
incubator at 29° C. In a!><Jut 50 days the young 
hatch, in L. viridis both sexes are equally 
represented, but Podarcis pityusensis shows a 
large surplus of females at this incubation tem-
perature. 
The author gives some remarks about bio-
rhythms and hormonal changes and describes 
how he gives his lizards an 8 week hibernation 
at 6° C d!Jring his holiday. 
6 Clutches a year are presumed possible per 
female without damage to the lizards. 


