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Lacena 5-t(-1) 

Op zoek naar de Perzische Hagedis 
(Lacerta brandtii) 

INLEIDING 
Door de jaren heen wordt de Perzische 
Hagedis (Lacerta brandtii, De Filippi, 
1863) in verband gebracht met de 
Dwerghagedis (Lacerta parva) en de 
Libanese Berghagedis (Lacerta fraasii) 
(ARNOLD, 1973; ARNOLD, 1989; 
Bd HME, 197 1; LANTZ & CYREN, 1939; 
PETERS, 1962). BOULENGER ( 1920) zag 
de soon zelfs als verbindende schakel 
tussen Lacerta en Podarcis, waarbij 
overigens het laatste genus een andere 
taxonomische afgrenzing had dan te
genwoordig. WETTSTEI ( 1951) stond 
een verwantschap voor met niet aileen 

L. fraasii, maar ook met Lacerta vivipa
ra , en hij vatte aile drie samen in 
Zootoca, een opvatting die geen navol
ging vond. Recent vermoedde BdHME 
( 1993a) juist geen nauwe verwantschap 
tussen L. brandtii enerzijds en L. 
fraasii en L. parva anderzijds. lnmid
dels zijn we op grond van chromoso
menonderzoek in ieder geval zeker van 
een nauwe relatie tussen L.fraasii en L. 
parva (0DIERNA et al. , 1995; 0LMO et 
al. , 1995). 
Nadat ik erin geslaagd was L. fraasii te 
vangen (IN DEN BoscH, 1993) en zo
doende het paargedrag kon vergelij-
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ken met hetgeen ik al eerder van L. par
va had beschreven (IN DEN B OSCH, 

1990), lag het voor de hand dat de 
Perzische Hagedis als volgende op mijn 
verlanglijstje stond. Echter pas in het 
voorjaar van 1995 lukte het mij de ken
nismaking met Perzie, tegenwoordig 
Iran, te hernieuwen. 

VELDWAARNEMINGEN 
In Iran is L. brandtii bekend van negen, 
onnauwkeurig beschreven, vindplaat
sen in het noordwesten, ruwweg rand
om Tabriz, en een ten westen van 
Isfahan. In apri l 1995 heb ik het meren
deel daarvan bezocht. In die periode 
was het weer re latief te koud en zeker 
veel te nat voor de tijd van het jaar. 
Langdurige regen, en zelfs sneeuwval 
en hagel op de hoger gelegen plaatsen 
in het noordwesten, maakten het zoeken 
naar zonminnende Lacerta's tot een de-

primerende activiteit. Slechts een dier 
kon ik tussen de buien door verschalken 
naast het vogelrijke meertje van 
Guritshul, ongeveer 35 km ten zuidoos
ten van Tabriz, gelegen op een hoogte 
van ca. 1900 m. De omgeving is vrijwel 
volledig ontbost. Hoewel er wat akker
tjes langs het meer bewerkt worden, ligt 
de kleiachtige grond waarin grotere en 
kleinere keien verzonken zijn, vooral 
braak. Aileen op enkele moerasachtige 
de len van de oever is wat gras, klaver, 
vlotgras en riet te vinden. Grassprieten 
en wat verdorde, ongeveer manshoge 
distels vormen de hoofdmoot aan vege
tatie op de kale grond. Een enkele boom 
accentueert het desolate landschap. De 
Perzische Hagedis zat onder een loslig
gende steen; niet verwonderlijk bij tem
peraturen van 5- l 0°C. De paar stapel
muurtjes verderop leverden geen 
resultaat op. Een uitwerpsel van het dier 

Een mannetje Lacerta brandtii in het Ranggebergte in het vroege voorjaar. Foto: H.A.J. in den Bosch 
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Biotoop van Lacerta bmndri i in het Ranggeberg te. 
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Foto: H.A.J. in den Bosch 

bestond vrijwel volledig uit zo' n 10-15, 
c irca v ier m m lange nog min of meer in
tacte, zwartbruine mestkevertjes (Apho
dius). Voor vertrek wees Steve Anderson 
(Stockton, VS) mij op een ruim 500 km 
van het hoofdverspreidingsgebied gele
gen mogelijke vindplaats in Kuh Rang 
(het Ranggebergte). De Street expeditie 
had daar in 1968 zeven dieren gevangen 
die leken op L. brandtii. Er is geen aan
dacht in de literatuur aan die vondst be
steed en niemand had ze ooit terugge
vonden. Afgaande op het biotoopbeeld 

van Guritshul en dat van de verwant ge
achte L. fraasii, heb ik aldaar tot mij n ge
noegen e ind april een paar km ten zuid
oosten van Bazoft tijdens een 
wolkenloze dag op ca. 2500 m hoogte 
vier dieren kunnen vangen. Net als bij 
Tabriz was de onderg rond kleiachtig met 
dam·in verzonken grotere en kleinere 
kalkstenen. Dominante elementen in de 
vegetatie vormden zo · n halve meter 
hoge, stekelige, nog clon·e struiken 
(Astra/agus spec.?). Vercler vielen op de 
o ranje Keizerskronen (Fritillaria impe
rialis); Blauwe Druifjes (Muscari spec.); 
kleine rode tulpen (Tulipa cf. gesneria
na); een boterbloemachtige die als twee 
druppels water op ons Speenkruid 
(Rammculus ficaria) leek, inclusie f de 
kno lletjes; Ooievaarsbek (Geranium); 
daarnaast wat g rassprieten en ongeveer 
een meter hoge di stelstengels van vorig 
jaar. Nienegenstaande deze opsomming, 
was ook hier de bodem voornamelijk 
kaal met weinig schuil mogelijkheden 
voor de hagedissen die er door de plak
kerige, natte klei dof uitzagen. Bij de 
vangst renden de L. brandtii van struik 
tot struik, maar raakten daarbij snel uit
geput. 
lets hoger de bergen in, bij Shur Ab, la
gen nog behoorlijke sneeuwbanken en 
hoewel de omgeving er hetzelfde uitzag, 
waren er (nog?) geen hagedissen actief. 
O pmerkelijk genoeg vond ik ook in uit
werpselen van de dieren van nabij Bazoft 
hoofdzakelijk resten van kevers, echter 
van iets grot ere soot1en (ca. 5-6 mm 
lang) o.a. Hydmbius en snuitkevers. 

MEDEBEWO NERS 
Op be ide vindplaatsen deelden de 
Perzische Hagedissen hun habitat met 
talrijke Slangooghagedissen ( Ophisops 
cf. elegans). Bij Guritshul Ieven ook 
amtibieen. Onder vrijwel iedere steen 
zat minste ns een Knoflookpad 
(Pe/obates syriacus). Het maximum 
was zeven stuks tegelij k. Naar ik la ter 
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begreep, is die hoeveelheid tach oak 
voor Iran we i zeer uitzonderlijk. 
Daarbij steken een paar Groene Padden 
(Bufo viridis), Bruine Kikkers (Rana cf. 
macrocnemis-complex) en een jonge 
Boomkikker (Hyla cf. savignyi) mager
tjes af. Ook in Kuh Rang liepen er veel 
Ophisops rand (na 20 stuks ben ik op
gehouden met tellen). Verder heb ik 
daar nog twee Groene Padden (Bufo vi
ridis) en een wegschietend klein, bruin 
skinkje (Ablepharus?) gezien. 

De onderzijde van Lacerta brandtii is gedurende de paartijd fraai 
gekleurd. Foto: H.A.J. in den Bosch 
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KLEUREN 
PETERS ( 1962) beweert (en op diens au
toriteit BbHME, 1993) dat L. brandtii 
mannetjes in de paartijd met hun fel 
oranje kleur rand de cloaca, op de ach
terpoten en de onderzijde van de staart, 
hetzelfde kleurpatroon hebben als L. 
fra asii en L. parva. Dit is onzin. Zowel 
bij L. fraasii als L. parva zijn de buiken, 
inclusief de onderzijden van de poten, 
egaal wit of geel gekleurd (IN DEN 
Bosc H, 1993). Bovendien veranderen 
de kleuren van beide laatstgenoemde 
soorten door het jaar heen niet. Dit ver
meende verwantschapskenmerk vervalt 
zodoende. 
Niettemin, de Perzische Hagedis is 
schittere nd gekleurd. L. brandtii vervelt 
zo' n drie weken na het uit winterslaap 
komen en de mannetjes zijn dan vrijwel 
weer vol op kleur. De zij- en bovenkan
ten van de kop en de voorste helft van 
het lijf zijn van dof bruin in fel helder 
groen veranderd, het achterste deel van 
het lijf evenals de staart in lichtbruin 
met een smalle, maar geleidelijke, over
gangszone middenin. De keel kan nu 
nog lichtgeel zijn, maar zal snel in 
groengeel en daarna bij de meeste in 
blauw overgaan. Dit blauw grijpt oak 
over op de lipschilden. De buik is voor
aan (licht)geel, maar verkleurt naar ach
teren naar groenig geel tot fri s oranje 
rondom de cloaca. 
Ook de achterpoten en de onderzijde 
van de (niet geregenereerde) staart zijn 
oranje. De blauwe vlekken boven de 
oksels en op de buikrand zijn het hele 
jaar ongeveer even fel. Tegen juli ver
donkeren in het terrarium de kleuren 
van de bovenzijde e n verfletsen die van 
de onderzijde. ln september is het groen 
van het voorlijf haast volledig vervan
gen door bruin, zijn de kelen wit en de 
buiken lichtgeel of creme en het gebied 
om de cloaca is nag s lechts vagelijk 
oranje. AI voor het begin van de winter
slaap kleuren de kelen eerst heel Iicht-
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Purtret van cen mannctje U:tcerw lnwultii uit Ku h Rang in de zomcr. 
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blauw, daarna gelig. AI met al is het 
mannetje van de Perzische Hagedis in 
de voortplantingstijd een van de fraa ist 
gek leu rde Lace rw· s. 

TWEE VIND PLAATSEN 
Hoewel men zou vermoeden dar de 
populatic L. brandtii in Kuh Rang 
waarschijnlijk andere kenmerken zal 
ve11onen dan die in het noordwesten 
van Iran, geldt dit hooguit voor de 
kleur. Bij het dier van Guritshul is de 
gele component, die zich vanaf de on
derzijde voortzet tot op de kop, duide
lijk sterkcr dan bij de hagedissen van 
Kuh Rang. LANTZ & CYREN ( 1939) 
spreken nict voor niets van izabel. 
Bovendien neigt de rugkleur bij laatst
genoemde meer naar grijsbruin, terwij l 
voor het noordwesten Iicht geelbruin 
een goede omschrijving is. De beschub-

Fo to: H.A.J. in den Bosch 

bingskenmcrkcn van de Perzische 
Haged issen van Kuh Rang vallen voile
dig binnen wat bekend is van de noor
delijke populatie (CLARKE, 1991; 
CLARKE et al. 1966; LANTZ & CYREN. 
1939): tabel I. De wat spitser lijkende 
kop van de zuidelijke dieren verdwijnt 
indien men dat gegeven in relatieve ma
ten tracht uit te drukken. 
Dit a lies zou er op kunnen du iden dat de 
twee groepen nog niet zo lang van el
kaar gescheiden zijn, of dat L. brandtii 
wellicht door het gehele Zagros
gebergte voorkomt en de populaties uir
eindelijk met e lkaar in verbinding 
staan. Er is cvenwel een zelfde hiaat be
kend van Lacerta princeps kurdistani
ca, met een verspreiding in her noord
westen tot in Turkije, en Lacerta 
princeps princeps uit de omgeving van 
Isfahan, Niri s en Shiraz (EISELT, 1968; 
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Kenmerk Minimum-, maximum- en 
gemiddelde waarde 

Dorsalia (rugschubben) 53-56; 54,2 

Ventralia (buikschubben) 8 lengterijen; 27-29; 28,0 

Collaria (kraagschubben) 8-10; 8,8 

Gularia (keelschubben) 28-32; 29,3 

Femoraalporien 17-19; 18,2 

Lamellen onder 4e teen 26-31; 28,7 

Postnasaalschilden 2; 2,0 
(achterste neusschilden) 

Massetericumschild groot, klein of afwezig 
(wangschild) 

Supraciliairen (schubben 6-7; 6,3 
direct hoven ooglid) 

Supraciliaire korrelschildjes 7-11; 9,1 

Supratemporaalschilden 2-3; 2,6 
(bovenste slaapschilden) 

Paren inframaxillaria 5, waarvan de eerste 3 
(kinschilden) rakend 

Kop-romplengte mm 62-70; 66,0 

Staartlengte mm (aile 90-122; 107,2 
gedeeltelijk geregenereerd) 

Tabel I. Enige kenmerken van de vier L. brandtii uit Kuh Rang. 
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1969). Hierbij bestaan overigens wei 
aanzienlijke verschillen tussen beide 
vormen, zelfs dusdanige dat ik geneigd 
ben van twee soorten te spreken. 

TERRARIUM 
In het terrarium is de Perzische Hagedis 
geen lastige klant. Zij eet het gebruike
lijke voer met een duidelijke voorkeur 
voor huiskrekels en pas vervelde meel
wormen. In tegenstelling tot wat de 
veldwaamemingen doen vermoeden, 
blijken ze niet dol op meeltorren. 
Bijzonder stressgevoelig zijn ze niet: 
het eerstgevangen dier heb ik drie we
ken lang op reis meegesleept en hij ging 
's avonds in een gei'mproviseerd bakje 
direct aan zijn natje en droogje. Deze 
vertegenwoordiger van de noordelijke 
populatie is overigens veel rustiger en 
minder schuw dan de hagedissen uit 

Kuh Rang. Die schieten weg zodra je 
hun terrarium te dicht nadert. Aile die
reo bleven echter vrij kalm tijdens het 
hanteren om schubben te tellen en hun 
kleurpatroon in de tijd te volgen. Nooit 
probeerden ze te bijten. 

OVERIGE HERPES 
Aangezien er relatief weinig bekend is 
over de herpetofauna van Iran, lijkt het 
nuttig nog een korte opsomming te ge
ven van enige toevalswaamemingen 
(zie tabel II). Vooraf zij gewezen op 
LATIFI ( 1991 ), een werk dat niet zonder 
kritiek is gebleven (BOHME, 1993b ), en 
het in voorbereiding zijnde Lizards of 
Iran van Steve Anderson dat waar
schijnlijk dit jaar door de SSAR uitge
geven zal worden. In de tabel staan ook 
geografische coordinaten vermeld: met 
kleine, handzame navigatieapparaatjes 
werkend met het Amerikaanse GPS 
(Global Positioning System) kan men 
tot op meters nauwkeurig zijn positie en 
hoogte bepalen. De voordelen zijn le
gio, zeker ter vermijding van de klassie
ke fouten van de oude ontdekkingsreizi
gers die hun plaatselijke begeleiders 
vroegen hoe vindplaatsen heetten, en 
vervolgens de literatuur verrijkten met 
inlandse namen voor rivier, poeltje, 
steen, berg of bos. 
Overigens stamt een van de oudste 
Nederlandse meldingen over hagedis
sen in Iran van Camelis de Bruijn (DE 
BRUUN, 1711). In diens hoek is sprake 
van een 'zeehagedis' die echter bijzon
der weinig met water, maar des te meer 
met zand van doen heeft. Een letterlijk 
citaat is wellicht aardig: 
'Den volgenden dagh ontving ik van ons 
Opperhooft een gedroogde zeehagedis, nogh 
in haer geheel. Zy was zoo groot als een ge
meene hagedis, en van dezelve gedaente. Zy 
wort in de Persische Golf gevangen en by hen 
genoemt Seck-amkaer. Zy maken'er veel werx 
van, en ons wys, dat zy heet is tot in den der
den graed. Derhalven wort zy gedroogt, en tot 
poeder gestooten verrnengt met andere hart-
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Soort Yindplaats Geografische 
coordinaten 

Bt{{o l'iridi.'i (Groene Pad) Basmenj 
Guritshul N37°54.362' en 
Takht-e Soleiman E046°42.291' 

N36°36.262' en 
E047°l4.059' 

Kashan (amplexus 
+ eieren 16 april) 
Pasargad N32°24.594' en 
Nabij Bazoft E050° 15.771' 

Pelobates s\'riacus Guritshul N37°54.362' en 
(Syrische Knotlookpad) E046°42.291' 
Hyla sal'ignyi Guritshul N37°54.362' en 
(Oosterse Boomkikker) E046°42.291' 
Ran a · ridibwula' Bisotun 
(Groene Kikker) 
Rana cf. macrocnemis Guritshul N37°54.362' en 
(Kieinaziatische Bruine E046°42.291' 
Kikker) 
Trape/u.'i a. agilis 60 km n.w. Nain N33°59.184' en 
(Sianke Agame) (z.o. Zaferkand) E051 o 17.387' 

Tussen Yazd en N31 °52.0 I 0' en 
Rafsanshan E054 °21.298' 
w. Sirjan N29°08.585' en 

E055°J2.186' 
Pllrynoceplwlus scutellatus Ca. 30 km z.o. N29°32.800' en 
(Paddekopagame) Rayen E057°46.22T 

Uromasty.r spec. Bishapur (Sassani- N29°46.322' en 
( Doornstaartagame) den reliefs) E051 °34.629' 

(w. Shiraz) 

Agamura persica 60 km n.w. Nain N33°59.184' en 
(z.o. Zaferkand) E0 51 o 17 .387' 

Opllisops cf. elegans Guritshul N37°54.362' en 
(Slangooghagedis) E046°42.291' 

Mamakahn (30 km 
z. w. Tabriz) 
Nabij Kashan N29°50.253' en 

E056°05.081' 
60 km n.w. Nain N33°59.184' en 
(z.o. Zaferkand) E051 o 17.387' 
Tussen Yazd en N31 °52.0 I 0' en 
Rafsanshan E054°2l.298' 
Nabij Bazoft N32°24.594 en 

E050° 15.771' 
Eumeces spec. Nabij Kashan N29°50.253' en 

E056°05.081' 

Eumeces sclmeiderii Bishapur (tussen 
princeps resten van het 

Anahita-heiligdom) 
(w. Shiraz) 

Coluber rm·ergieri Pasargad 
Ableplwrus spec. Nabij Bazoft N32°24.594 · en 
(Dwergskink) E050°15.771' 

Tabel II: Enige toevallig waargenomen reptielen en amfibieen in 
Iran. (N°=noorderbreedte, E0 =oosterlengte.) 
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sterkende dingen, Paerlen, Amber, Saffraen, 
Opium en wat des meer is. Zy schryven dit ge
neesmiddel een kragt toe, die dienen zoude tot 
opwekken der minneluste in de mannen, ma
ken'er kleene pillen van, en nemen die in. 
Handel wort hier evenwel weinigh mede ge
dreven: maer de koopluiden, en anderen die 
aen het Hof iets te bejagen hebben, kopenze 
op tot een geschenk voor de grooten, welker 
hulp zy van doen hebben. Zy wort in 't Latyn 
genoemt Scincus marin us·. 

Het lijkt zodoende aannemelijk dat hier 
sprake is van een Zandskink, en moge
lijk zelfs de Apothekersskink, Scincus 
scincus die weliswaar ook in Iran voor
komt, maar gezien de referentie naar de 
zee waarschijnlijk aangevoerd werd 
over water vanuit het Arabisch 
Schiereiland of wellicht uit de Sahara. 

DANKWOORD 
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Arnold (Landen), W. Bischoff (Bonn) en Dr. J. 
Eiselt (Wenen) dank ik voor het met mij delen 
van hun gegevens over de soort, en W. 
Henkelman (Leiden) voor het oude 
Nederlandse Iiteratuurcitaat. 

LOOKING FOR LACERTA BRANDT/I 
In April 1995, during unseasonably cold, wet 
weather. tive specimens of Lacerta lmmdtii 
were caught in Iran: one 35 km east of Tabriz 
next to the small lake at Guritshul ( 1900 m), 
and four near Bazoft in Kuh Rang (2500 m). 
150 km west of Esfahan. The latter is only the 
second report for this mountain range since 
the Street Expedition of 1968 collected seven 
specimens. No differences in pholidosis were 
found between the four male Kuh Rang lizards 
and the published data for the populations in 
north-western Iran. It appears that yellow is 
less prominent in the coloration of the L. 
lmmdtii of Kuh Rang. The annual change in 
coloration is described. Around three weeks 
after ending hibernation the male's dorsal and 
lateral regions of the frontal part of the body 
change from dull brown into bright green, the 
posterior half into a fair hazel. Throats can still 
be yellow at this stage but will frequently 
change into blue, the colour often also sprea
ding to the labials. From faintly yellow the 
belly will turn brightly (greenish) yellow. the 
region around the cloaca, the underside of the 
tail and the undersides of the hind legs change 
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into orange. Unlike some literature suggests, 
this colour is not found in the pelvic region of 
the supposedly related species Lfraasii and L 
parva. Around July the dorsal and lateral co
lours darken, the green disappears, and the 
ventral colours pale. Even before hibernation 
starts some throats may already acquire a blue 
tinge. 
The animals lived on the ground, moving be
tween the scarce vegetation and some larger 
boulders. When collected, they had apparently 
recently ended their hibernation, these were 
just males which had not shed their skin, they 
were dull looking due to the dried clay. Faecal 
pellets of animals from both localities mainly 
contained many small-sized Coleoptera. At 
both localities the soil consisted of clay with 
sunken pieces of limestone. Ophisops cf. ele
gans and Bufo viridis were found to be sympa
tric. A list with chance finds of other reptiles 
and amphibians is also provided. 
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