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Kaukasusrotshagedissen als ideale 
terrariumdieren 
Inhoudsoverzicht: lnleid ing: - de verschil-
lende soorten en ondersoortcn - uitcrlijk 
- ekologie- gedrag in het terrarium -na-
kweek- summary- litcratuur. 

IN LE IDING 
Sinds J 974 verzorg ik in m ijn buiten-
terraria verschi llende soortcn rotshage-
d issen uit de Kaukasus, wclke ik van een 
vriend in de DDR gekregen heb. AI de-
ze rotshagcdissen blijkcn uitermatc ge-
sch ikt voor een niet bijverwarmd buiten-
terrarium. Het zijn namel ijk bcwoncrs 
van iets minder hete, tamelijk vochtigc 
of zelfs kocle gebcrgtestrekcn met veelal 
koude win ters. Oat ze geed houdbaar zijn 
blijkt uit het feit dat ik in het najaar 
van 1974 began met 5 Lacerta saxicola 
brauneri, een paartje Lacerta rudis ob-
scura, 3 Lacerta armeniaca en 1 o 
Lacerta raddei, waarvan a ileen het <;? 
van Lacerta rudis obscura in de loop 
van 1975 stierf door een parasitaire ziek-
te. Verder is in de drie jaar dat ik de 
rotshagedissen houd hun populatie uitge-
breid tot een 80-tal Lacerta saxicola 
brauneri en een 20-tal Lacerta armenia-
ca. Enkele sterfgevallen kwamen nog voor 

o nder deze d ieren als gevolg van stren-
ge verst, want enkele dieren waren niet 
diep genoeg weggckropen. 
Andere gunstige omstandigheden, welkc 
well icht deze d ieren zo geschikt maken 
voor buitenterraria zijn de grate popu-
lat iedichtheid in de natuur en de rede-
lijke verdraagzaamheid onderling. Het 
zijn mooie dieren, ze Ieven ongeveer in 
dezelfde ekologische niche als de "ver-
bodcn" Lacerta muralis (momenteel be-
ter te nocmen: Podarcis muralis). 

DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
EN ONDERSOORTEN 
Onder de Kaukasus-rotshagedissen meet 
men verstaan aile soorten , die verwant 
zijn met Lacerta saxicola Eversmann 
1834, en die vroeger, voorzover toen al 
bekcnd, beschreven werc(en als onder-
soon van deze soort. 
AI deze hagedissen behoren tot het sub-
genus Archeolacerta, waartoe verder bij-
voorbeeld nog behoren: Lacerta graeca 
uit Griekenland, Lacerta anat'Jiica uit 
Turkije, Lacerta oxycephala en Lacerta 
mosorensis uit Joegoslavie. 



Verklaring 11. Leninakan 
1. Tiflis 12. Borzjomi 
2. Serewan 13. Soerami 
3. Sewan-meer 14. Krasnaja Poljana 
4. Kura-rivier (Koera) 15. Toeapse 
5. Ordzjonikidze 16. Maikop 
6. Dzjava 17. Anapa 
7. Iora-rivier 18. Abraoe-Djoerso 
8. Grami-rivier 19. Kislovodsk 
9. Elbroez (berg) 20. Koema-rivier 

10. Batoemi 21. Podkoemok-rivier 

Fig. 2 
Het gebied van 
de Kaukasus. 
Tekening: La n-
gerwerf 

Fig. 3 
Lacerta raddei & 
Foto: 
Langerwerf 

Omdat de desbetreffende Iiteratuur voor 
velen moeilijk toegankelijk is, volgt hier 
een opsomming van de bedoelde dieren. 
Lacerta saxico/a komt voor op de Krim, 
in de Kaukasus, Noord-Turkije en 
Noord-Perzie, men onderscheidt vele on-
dersoorten en aanverwanten (vroeger 
ook ondersoorten). 

Lacerta saxicola saxicola /eeft bij Kislo-
vodska en in het dal van de rivier Pod-
koemok naar het Zuiden tot de noorde-
lijke hellingen van de Elbroez. 
Lacerta saxicola brauneri Mehely komt 
voor in Abgazia en de omgeving van 
Krasnoj Poljani. 
Lacerta saxicola lindholmi Lantz & Cy-
ren leeft op de Krim. 
Lacerta saxicola defi/ippii Camerano 
leeft in Armenie, Z.O. Turkije, Z. Azer-
baidsjan, N. Iran en in de Kopet-Dagh. 
Lacerta sax.'co/a mehely i Lantz & Cyren, 
Lacerta saxico/a tristis Lantz & Cyren 
·en Lacerta saxicola bithy ica Mehely ko-
men in Anatolie voor. 
Lacerta saxico/a terentjevi Darevski 
leeft in Z.W. Georgie en N.W. Armenie. 
Lacerta saxicola dagestanica Darevski 
leeft hoofdzakelijk binnen de grenzen van 
bergachtig Dagestan en in de omgeving 
van Ordzjonikidze. In Dagestan is ze ver 
verspreid en haar verspreiding reikt tot 
Dzajava in Georgie. 
Lacerta saxico/a darevskii Szcerbak leeft 
in het N.W. van de Kaukasus. 
Lacerta saxicola szerbaki Lukina leeft 
tussen Anapa en Abraoe-Djoerso. 
Lacerta saxicola /ant zcyreni, Darevski 
Eiselt leeft o.a. op de Zigana-pas. 



Fig. 4 
Lacerta armenia-
ca, Yz jaar oud. 
Foto: · 
Langerwerf 
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Lacerta saxicola portschinskii Kessler: 
leeft langs de middenloop van de Koera 
ten Westen van Tiflis en langs rivieren 
ten zuiden hiervan tot een hoogte van 
1400 m. Ze leeft ook gelsoleerd langs 
middenloop van de lora en verder komt 
ze voor langs de Grami ten zuiden van 
Tiflis. 
Lacerta saxicola nairensis Darevski leeft 
in Zuid-Georgie, midden, W. en Z.W.-
Armenie en N.O. Anatolie. 
Lacerta caucasica caucasica Mehely: is 
wijd verspreid langs de zuidelijke en 
noordelijke hellingen van de bergrug 
van de Hoofd-Kaukasus, vanaf het 
voorgebergte van de Elbroez naar het 
noorden van Tiflis. 
Lacerta rudis rudis Bedriaga: woont in 
een groot areaal vanaf N.O.-Turkije en 
Adzjarin (bij Batoemi) tot de zuidelijke 
helling van de Hoofd-Kaukasus en lager 
dan Lacerta caucasica in de bergen, ge-
woonlijk niet hoger dan 1300-1500 m. 
Verder komt ze ook op verschillende 
plaatsen in N. Georgie voor. 
Lacerta rudis obscura Lantz & Cyren: 
komt voor in midden Zuid-Georgie en 
leeft hier in de bergen Iangs rivierarmen 
tot 2000 m hoog. 

Lacerta dahli Darevski: bewoont de 
bosgordel van N. Armenie en z. Geor-
gie. De noordgrens van het hoofdareaal 
reikt tot de streek op ongeveer 80 km 

ten W.Z.W. van Tiflis. In het zuiden 
leeft ze o.a. tot Leninakan in Armenie. 
Lacerta parvula Lantz et Cyren komt 
voor in Z.W. Georgie en het aangren-
zende dee! van Turkije. 

De volgende soorten zijn 
tisch, d.w.z. dat ze zich ongeslachtelijk 
voortplanten zonder tussenkomst van 
d d. Deze soorten schijnen recentelijk 
te zijn ontstaan. Bij L. armeniaca wor-
den nog wei eens mannelijke dieren ge-
vonden ongeveer 1:1000), bij de andere 
soorten zijn ze onbekend. 
Lacerta armeniaca Mehely leeft in Ar-
menie. 
Lacerta stombek.owi Darevski leeft in 
N.W. Azerbaidsjan en N. Arrnenie. 
Lacerta dahli Darevski leeft in Georgie. 
De zeer zeldzame Lacerta unisexualis 
Darevski is beschreven van Razdan in 
Armenie. 
Er rest een soort, die nog vele vragen 
biedt en wei Lacerta mixta Mehely. 
Door sommige auteurs wordt deze ge-
zien als een bastaard van Lacerta derju-
gini met Lacerta parvula. 
Andere auteurs weer, zien het als aparte 
soort. Hij leeft in Georgie. Omdat er bij 
de Kaukasusrotshagedissen nog vele vra-
gen open liggen over verwantschappen 
e.d. is het mogelijk dat er inmiddels 
weer wijzigingen in de naamgeving voor-
komen. 



Verscbillen 
tussen Lacerta 
saxicola en 
Lacerta muralis 
(Nikolskii, 1915) 
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UITERLIJK 
Het zou veel te ver voeren om op aile 
genoemde soorten in te gaan. Waar de 
Kaukasusrotshagedissen veelal een over-
eenkomstige levenswijze hebben als La-
certa muralis vindt men, dat vele soorten 
en ondersoorten van de rotshagedissen op 
Lacerta muralis lijken. Dit ligt dus niet 
aan verwantschap. Vooral bijvoorbeeld 
Lacerta armeniaca lijkt veel op Lacerta 
muralis, en wei zoveel dat hij vroeger 
ook als ondersoort van Lacerta muralis 
werd beschouwd. 

Lacerta armeniaca is in totaal ongeveer 
18 em lang, waarvan 12 em voor de 
staart. De kop is vlak, de poten zijn ta-
melijk lang. De schubben zijn slechts 
zwak of helemaal niet gekield. 
Typisch voor deze soort is dat zich op 
de slapen tussen het grote massetericum 
en het tympanale meest slechts 2 relatief 
grote over elkaar liggende temporalen 
bevinden. De rug is bruin, waarbij de 
flanken donkerder zijn. Boven op het li-
chaam zijn talrijke donkere vlekjes. Bo-
ven de voorpoten zijn vaak Iichte blauwe 
vlekken. De buik is geel maar de buik-

randschubben hebben blauwe vlekjes. 
In het voorjaar wordt de kleur meer 
groenig. 
Aile rotshagedissen hebben gemeen dat 
ze stank zijn, een lange staart hebben en 
een vlakke schedel waarmee ze goed 
tussen rotsspleten kunnen kruipen. Ook 
zijn Iichaam en staartwortel afgeplat. 
Vooral door de vlakkere schedel zijn 
aile rotshagedissen te onderscheiden van 
Lacerta muralis. Zie verder ook de tabel. 

Lacerta s. brauneri is een tamelijk grote 
vorm met overwegend bruine kleuren in 
de jeugd en bij volwassen dieren buiten 
de paartijd. Tijdens de paartijd worden 
de mannetjes en wijfjes groener van kleur 
Vooral de mannetjes krijgen dan mooie 
groene tot blauwgroene ruggen, hetgeen 
ook in mijn buitenterraria gebeurde. Op 
de flanken hebben ze dan blauwe 
vlekjes. 

Lacerta s. portschinskii is nog kleiner en 
bruinachtig van kleur en met blauwe 
vlekjes op de flanken. De war uitstekende 
schubringen op de staart doen wat aan 
de gordelstaarthagedissen denken, hij 

Lacerta saxicola Lacerta muralis 

1. N a ad tussen eerste en tweede bovenste Deze naad staat scbuin op de boo g. 
ciliare gewoonlijk loodrecbt op de boog 
van de bovenste ciliaren. 

2. Buitenrand van de parietalen buigt 
niet omlaag en strekt zicb niet uit tot 
over de zijden van de kop. 

3. Buitenrand van de parietalen ingekeept 
of ingesneden door eerste bovenste ci-
liare. De supratemporalen reiken tot bet 
bovenoppervlak van de kop, waardoor 
ze van hoven zicbtbaar zijn. 

4. Max. Iengte van frenoculare ( = post-
loreale) is gelijk aan de afstand tussen de-
ze scbub en de acbterrand van bet neus-
gat. 

5. Acbterste einde van de randen van de 
dorsale caudalen bebben de vorm van 
stekels, waardoor de staart stekelig lijkt. 

6. De anale schub is gewoonlijk groot 
en minstens 1 keer breder dan lang en 
tamelijk grote preanalen zijn ervoor. 

Buitenrand van parietalen buigt duidelijk 
omlaag en komt tot op de zijden van de 
kop. 

Buitenrand niet ingekeept of ingesneden. 
De supratemporalen reiken niet tot het 
bovenoppervlak v.d. kop en zijn van boven 
niet zicbtbaar. 

Maximale breedte van frenoculare is ge-
lijk aan de afstand ervan tot de voorrand van 
het neusgat. 

Achterste einden van de randen op de dor-
sale caudalen hebben geen stekels, waar-
door de staart glad lijkt. 
Dit is het duidelijkste herkenningsteken. 

De anale scbub is niet groot en niet breed 
en iets breder dan lang; geen speciale pre-
anale schub. 



Fig. 5 
Lacerta rudis 
obscura. 
Foto: 
Langerwerf 

wordt dan ook wei kielstaarthagedis ge- EKOLOGIE 
noemd. 

Lacerta parvu/a is kleiner en sierlijker 
en de kleur zweemt meer naar rood-
bruin. 

Door andere auteurs worden de soorten 
L. armeniaca, L . unisexualis en L. mixta 
als ondersoorten van L. saxicc/a opgevat. 

Lacerta raddei is iets minder fors en 
vooral bij de mannetjes zijn de blauwe 
vlekjes op de flanken beter ontwikkeld 
dan bij L. rudis. Bij L. raddei is er geen 
staa rtwortel met sterk gekielde schubrin-
gen zoals bij L. rudis. 

De Kaukasusrotshagedissen worden ge-
vonden in een veelvoud van biotopen. 
Men komt ze tegen op rotsen, rotswan-
den, parkmuren, aan de kanten van 
bergwegen, op steenhopen, maar ook 
wei op kiezelstranden. Erg veel vindt 
men ze op begroeide muren langs we-
gen. De populaties kunnen daar tame-
Iijk dicht zijn, tot wei 4 exemplaren per 
m2. Van Lacerta armeniaca meldt 
Schroder (1969) zelfs een populatie-
dichtheid van 8-10 dieren per m2! Wegens 
die dichtheid moeten ze onderling wei ta-
melijk verdraagzaam zijn, wat denk ik, 
ook een reden is waarom ze zo goed 
houdbaar zijn. Het zijn dieren, die goed 



Fig. 6 
Lacerta saxicola 
brauneri. 
Foto: 
Langerwerf 
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en behendig klimmen tegen steile rots-
wanden. Ze verbergen zich niet aileen 
tussen nauwe rotsspleten, maar ook on-
der stenen en achter schors. Voor de 
winterslaap verbergen ze zich in diepere 
rotsspleten. In het algemeen komen ze 
vooral voor op vochtiger plaatsen, zo-
als op rotspartijen bij beekjcs. Evenals 
bij Lacerta mura/is kunnen in de natuur 
afzonderlijke exemplaren de hele winter 
aktief blijven. De duur van de winter-
slaap hangt sterk van de tijdelijke en 
plaatselijke omstandigheden af. Zo gaan 
ze in het voorgebergte van de Krim in 
september-oktober in winterslaap en op 
de zuidoever van de Krim in november-
december. Pas in april of begin mei 
verschijnen ze op 2000 m hoogte tangs 
het Sewanmeer (Armenie). 

Lacerta s. portschinskii verschijnt al in 
maart bij Tiflis. Begin november wor-
den rood Tiflis nog rotshagedissen 
waargenomen, vooral jongen. In Dag-
hestan op 2500 m hoogte verschijnen de 
eerste L. caucasica bij een luchttempera-
tuur van 13°C. 

Ik zal nog enkele afzonderlijke biotoop-
omschrijvigen geven, zoals ik die vond 
in Russische literatuur: 
L.s. p.ortschinskii leeft op de rotsen en ste-

Verder ook op de hellingen met een 
xerofiele begroeiing en op uitstekende 
rotsen in bossen. Het totale karakter van 
de vindplaatsen is tamelijk droeg. 
L. caucasica leeft boven 1300 m en be-
woont uitstekende rotsen en stenige hel-

lingen van bergkloven in de middelste 
en bovenste bosgordel en ook in de sub-
alpine en alpine zones. Ze houdt zich 
vaak op in de kruidachtige begroeiing 
aan de voet van rotsen en verschuilt 
zich vaak in knaagdierholen. Het totale 
karakter van de vindplaats is matig 
vochtig. 
L. rudis rudis leeft in de Grote Kauka-
sus tussen 600 en 1500 m hoogte en zo-
doende gedeeltelijk samen met L. cau-
casica. Hij bewoont droge en vaak afge-
brokkelde rotsen op hellingen van berg-
kloven en langs rivieroevers gewoonlijk 
in de bosgordel. 
L. r. obscura bewoont droge rotsen en 
stenige hellingen in de bosgordel en ook 
aan rivie roevers. 
L. s. dagestanica wordt vaak samen met 
L. rudis en L. caucasica aangetroffen. 
Hij bewoont droge rotsen uit sedimen-
taire gesteenten op hellingen met een 
xerofiete begroeii'ng. 
L. dahli bewoont ontblote rotsen en 
moergesteente in de bosgordel. Hij 
wordt vaak samen gevonden met L. s. 

nige ravijnen aan oevers van rivieren. portschinskii. 



Fig. 7 
Lacerta saxicola 
brauneri, enkele 
dagen oud. 
Foto: 
L ange r wer f 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 
Berst wil ik ingaan op de terraria, rno-
rnenteel een 5-tal buitenterraria, waarin 
ik deze hagedissen houd. Deze terraria 
varicren in grootte van 1 rn2 tot 5 rn2. 
Ook ben ik begonnen ze te plaatsen in 
rnijn openluchtterrariurn van 600 rn2. 
Alle buitenterraria zijn uiteraard op het 
zuiden gericht met in de zorner horre-
gaas aan de zuidkant en in de winter 

glas. Aan de noordkant is een rnuur, 
waartcgen van buiten een wal grond, 
ter bescherrning tegen vorst. In de terra-
ria zijn natuurlijke rotsen op een zuid-
helling, overecnkornstig hun natuurlijkc 
biotoop. Met dakpannen, die scheef de 
helling, overeenkornstig hun natuurlijke 
ven zijn worden vorstvrije schuilplaat-
sen gevorrnd, welke de hagedissen gretig 
gebruiken. Tussen. de stapels dakpannen 
ontstaan narnelijk spleten, die in de na-
tuur ook behoren tot de typische schuil-
plaatsen. De terraria staan op plaatsen 
waar het hele jaar door en de hele dag 
door de zon kornt. 
In deze terraria heb ik ook opgernerkt 
dat ze a! bij tarnelijk !age temperaturen 
(rond 15°C) aktief beginnen te worden. 
Ze komen zelfs eerder tevoorschijn dan 
Lacerta muralis. In de zachte winter van 
1974 - 1975 waren de rotshagedissen 
de hele winter aktief en bij de geringste 
zon in december en januari zaten ze al 
te zonnen, terwijl bijvoorbeeld L. mura-
lis- en L. praticola onder gelijke omstan-
digheden niet te voorschijn kwamen. Het 
lijkt mij daarom ook niet denkbeeldig 
dat de Kaukasusrotshagedissen tijdens 
de laatste JJstijd een verdere verspreiding 
hadden. Na de regelmatig onderbroken 
"winterslaap" begon in 1975 de paar-
tijd in maart/ april en vanaf mei begon-
nen de 3 wijfjes van Lacerta saxicola 
brauneri ei tjes te leggen. Die lagen steeds 
ondiep in zand, liefst onder grote vlakke 
donkere stenen, die zoveel mogelijk in 
de zon lagen. Onder die stenen was het 
zand matig vochtig, maar zeker niet nat. 
Een legsel bestond uit 4-5 eitjes en in 
een zomer produceerde een wijfje on-
geveer 4 van dergelijke legsels. Dit is 
echter geheel in tegenspraak met de be-
wering van Darevski (1973), die stelt dat 
de rotshagedissen een legsel (zelden 2) 
per seizoen afzetten, hetgeen ze zou 
onderscheiden van de Podarcis-groep 
(waartoe o.a. L. muralis, L. sicula of lie-
ver Podarcis muralis en Podarcis sicula 
behoren), die rneerdere legsels afzetten. 
Ikzelf vond deze bewering van Dare v-
s k i al moeilijk te rijrnen met de grote po-
pulatiedichtheid voor deze kleine hagedis, 
die vee! natuurlijke vijanden moet heb-
ben. 



Fig. 8 
Lacerta rutlis 
obscura c. 
Foto: 
L angerwe rf 
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Vanaf 20 augustus 1975 werden de eer-
ste jongen geboren en begin oktober 
1975 waren dit er al een 40-tal. De eer-
ste jongen werden ongeveer gelijktijdig 
geboren met die van Lacerta nwralis (on-
der dezelfde condities), betgeen mij reden 
geeft te verwacbten, da t L. saxicola bet 
bijvoorbeeld in de Alpcn en Ardennen 
ook goed zou doen. 
Bij de geboorte hadden aile jonge L. sa-
xicola brauneri blauwe staarten. De jon-
gen groeien snel op, op een dieet van 
lu izen, spinnetjes, vl iegen, kakkerlakken, 
krekeltjes e.d. Bij de groei is direkte zon 
of vit. D3 noodzakelijk. 
Op 26 febuari 1976 meten ze al 12 em 
(8 em voor de staart) en in ju li kwam bet 
al tot paringen bij deze diere n uit de Fl 
generatie gezien). In de winter van 1975-
1976 hebben ze ook nog een winterslaap 
van enkcle maanden gehad. 

In oktober kon ik dus de F2 generatie 
van de jongen van bet vorig jaar in mijn 
broedbak konstateren. In de natuur op 
de Krim en in de Kaukasus zijn ze pas 

geslachtsrijp in de loop van het twee-
de levensjaar bij een kopromplengte van 
5 em (ongeveer 15 em totaal). 
In mijn geval had ik de jongen warm 
overwinterd , waaru it blijkt dat een win-
terslaap voor de voortplanting bij deze 
dieren geen "conditio sine qua non" is. 
Waarschijnlijk is de toename van de 
lichtboeveelheid in de lente belangrijke r. 
In de zomer van 1977 vond ik half juli 
weer de eerste (een 40-tal) ei tjes van 
L. saxicola brauneri en L. armeniaca. 
Bij een broedtempera tuur van ongeveer 
30°C werden hieruit vanaf half augus-
tus de jongen geboren, maar aangezien 
ze a! v66r hal f juli gelegd waren schat 
ik de incubatietijd op 5-6 weken. Zo 
werden in 1977 in totaal nogmaals 44 
L. saxicola brmmeri en 8 L. armeniaca 
geboren, hoofdzakelijk uit de F2 gene-
rat ie. In verband met de goede kweek-
resultaten met deze dieren wil ik er nog-
maals op wijzen, dat de hagedissen in de 
zomer steeds direkt zonlicht kregen, 
aangezien de zuidelijke kant van het 
terrarium uit horregaas bestaat. 
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SUMMARY 
A survey of the caucasian rock-dwelling 
lizards is given with an account of the 
areal inhabitated and a short descrip-
tion of most kinds. 
The author got from friends in the DDR 
some specimens of Lacerta saxicola brau-
neri, Lacerta rudis obscura, Lacerta ar-
meniaca and a Lacerta raddei. 
All these lizards were kept in outside 
terrariums of different sizes. They 
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