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Bij de voorplaat: 
De spitskophagedis, Lacerta oxycephala 

Taxonomische status: Lacertidae, echte hagedissen. 
Beschrijving : Kopromplengte tot 6,5 em. Staart anderhalf tot tweemaal zo lang. Lichaam 
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zeer plat, met een spitse snuit en opgetrokken wenkbrauwen. De kleuren 
kunnen varieren van bruiniggrijs tot donkerblauw, waarbij door de lichtval 
de kleuren nog lijken te veranderen. In bet hoagland en op enkele eilanden 
komen ook geheel zwarte dieren voor. 
De onderzijde is blauw, bij de mannetjes intensiever. De tekening van de 
staart is onmiskenbaar. 
Het afgebeelde exemplaar, een mannetje heb ik enige jaren geleden in bezit 
gekregen. De bijzonder intensieve kleuren bij dit dier zijn opvallend. De 
meeste andere dieren van deze soort die ik in mijn bezit heb zijn meer licht-
bruingrijs. 

: Noordwestelijk Joegoslavie. 
: Komt voor op klippen, rotsformaties, muren en dergelijke, van zeeniveau 

tot 1500 meter. Mijn eigen waarnemingen duiden erop dat de dieren op de 
meest onmogelijke plaatsen voorkomen, bijvoorbeeld op tientallen meters 
hoogte op steile rotsen. 

: Ongewervelden. 
: Het best te omschrijven als snel, wendbaar, nieuwsgierig en voor een hagedis 

vrij intelligent. Vlucht bij benadering direct, om even later op een andere 
plek op te duiken en de indringer nieuwsgierig te beloeren. Dit spelletje kan 
tot in bet oneindige worden herhaald. Net als bij sommige andere hagedissen 
wordt de staart soms onrustig, golvend bewogen. 

: Tot drie legsels per jaar, vier tot acht eieren. De eieren komen na 34 tot 39 
dagen uit (broedtemperatuur 28 °C). 

: In een ruim, droog terrarium met voldoende klimmogelijkheden relatief 
gemakkelijk te houden. De dieren brengen een groot deel van hun tijd op 
verticale wan den door. Mannetjes, maar ook vrouwtjes zijn onder ling 
agressief, de laatste vooral in de voortplantingstijd. Ook andere hagedissen 
van gelijke grootte worden lastig gevallen. 
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