Lacertidae (Kertenkelegil ler)
Hepsinde 4 bacak ve her ayakta 5 parmak burunur. umumiyeile
kügük veya orta boyda kertenkerererdir :
uzunrugu
25 cm. den
Qokrannrn
fazla degildir, az bir krsmr 40-45 cm. kadar olabilir, istisnal
olarak en bü_
yükleri kuzeybatl Afrika ile güneybatl Avrupa'da yagayan
Lacerta lepida
drr (60-75 cm. kadar).
Baglarr simetrik prakrarra örtürüdür. umumiyeile serbest göz
kapaklarr vardrr; bazrlannrn art göz kapagrnda yan saydam bir
krsrm bulunur
veyahut tamamen saydam orup kapsür gekrini armrgtrr.
Göz bebegi yuvarlak ve kulak derikreri daima mevcuttur. Diileri ,run"u yaprlr ve
ucu gatallrdrr. Bazrlarrnda srrt pullarr birbirini örter, bir krsmrnda
tanecikler gek74

linde olup yanyana bulunurlar. Kartn taraftnda umumiyetle plaklar mevcuttur, bunlar uzunlamaslna ve enine slralar halinde dizilmiglerdir. Arka
bacaklartn alt ktsmtnda femoral delikler bulunur'
Yalnrz eski Dünya'da bulunan bu Familya, Avrupa, Asya ve Afrika
(Madagaskar harig) kttalartnda yayrlmrgttr (Avusturalya'da yoktur).
Yaklagrk olarak 22 kadar cins ve 150 kadar tür ihtiva eder. Türkiye'de
4 cinsi bulunur.

Cinsler igin taYin anahtart
1

- Göz kapaklart birle.serek gözün önünde saydam bir disk meydana geOphisops
tirir, göz daima agrkttr ($ekil 41, A)
kapakian birlegmemig, göz kapanabilir ($ekil 41, B) ... .,. .-.2

-Göz

Figure 41. lki kertenkele cinsinde göz tipleri. A- ophisops (Göz kapalr yok), B$ekil
(Göz
kapaÄr mevcut).
Lacerta
Two types of eye. A- Ophisops, with no eyelids, B' Lacerta, with eyelids'

*r

-', äi .,

2 - Occipital plak mevcut ve kolayca görülebilecek büyüklükte ($ekil 42'
.. .) ... ..- Lacerta
A) ... ,

Occipitale
A

$ekil
tur).

-

Figure 42.

A- Lacerta, B'

Dorsal views of head

Eremias. Bag plaklan. (Eremias'ra occipital plak Yok-

in Lacerta (A) and

Eremias (B).
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.. ... 3
plak yok ($ekil 42, B) ... .
-Occipital
Arka ayakta dördüncü parma!tn yan taraflnda bariz gekilde görülen
tarak geklinde bir srra pul mevcut ($ekil 43, B) ... ... ...Acanthodactylus
ayakta dördüncü parmagtn yan taraftnda, tarak geklinde pul sl-Arka
rast yok ($ekil 43, A) ... ..
..
Eremias

3-

gekil
Figure 43. A- Eremias, B- Acanthoda"rrr)r. Ornuayakta dördüncü parmaklarrn
alttan görünü9ü.
Lower side of the fourth tae in Eremias (A) and Acanthodactylus (B),

Acanthodactylus WIEGMANN 1834
Burun deli$i, iki nasal plak ile birinci supralabial plak araslnda bulunur. Occipital plak yoktur veya ancak kahntt halindedir. Bagtn üst tarafrnrn ön krsmrnda uzunlamasrna bir gukurluk bulunur. Alt göz kapagr puliudur. Collare az gok barizdir. Parmaklarrn yan taraflarr trrtrklrdrr, alt taraflarr ise karinalrdrr. Yan trrtrklar bilhassa arka ayaklartn dördüncü parma$rn d19 tarafrnda, grplak gözle de bariz olarak görülür ($ekil 43, B).
Cinsin yayrlrg sahasr gu bölgeleri igine alrr : Afrika (kuzey krsmlndan Ekvator'a kadar), güneybatr Asya ve buradan kuzeybatr Hindistan'a kadar,
güneybatr Avrupa (lspanya ve Portekiz).
10 kadar türü vardrr, bunlardan biri Türkiye'de bulunur.
Acanthodactylus boskianus (DAUDIN) 1802

Taraklr Kertenkele (Levha Vl, gekit B).
Bu tür, Türkiye kertenkeleleri listesine 1973 te ithal edilmistir. (BöHME 1973). Söz konusu türün birkag cografi lrkl mevcuttur. Henüz kesin
olrnamakla beraber, Türkiye'de yagayan alttür A.b. euphraticus BoulenSier 1919, dur. Agagrdaki morfolojik tavsif bu alttür göz önünde tutularak verilmigtir.
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Morf olojik Karakterler:Subocular plak ekseriyetle

aatz

kenartna kadar uzanß. (diÖer alttürlerde altz kenartndan supralabialia ile
ayrrIr). Birinci supraocular plak 2-3 parqa halindedir' Gövde etraftnda
yakla-srk olarak 38-43 pul bulunur. Femoral delik sayrst 23-27 arastnda
degi-sir.

Genglerde strt taraltnda uzunlamaslna 4 beyaz gizgi vardrr' Bu gizgiler arasrnda koyu renkli uzunlamastna geritler yer altr. $eritler üzerinde
aynca yuvarlak lekeler mevcut olabilir. Yagh fertlerde (bilhassa erkeklerde) gizgili desen az gok kaybolur, bunun yerine isiyahtmst ve beyaztmsl
lekeler meydana gelir:. Alt taraft beyaztmstdtr'
Erginlerde iotal uzunluk 24 cm. kadar olabilir (bunun 2/3 si kuyru$a
aittir).

Biyotojik - ekolo jik Özellikle r : Az vejetasyonlu kumluk yerlerde yagar (BÖHME

1973).

Cograf i Dagrlrgl ve Türkiye'de bulunduÖu yerler:

A. boskianus kuzey Afrika'dan Suriye ve lrak'a kadar yaytlmlgttr. Türkiye'de gimdilik bilindigi tek yer Birecik civartndadtr. Burada bulunan alttürün
A.b. euphraricas olmast muhtemeldir (BÖHME 1973). Söz konusu altiürün
terra typica'st lrak'da Ramadieh'dir. BÖHME taraftndan hakll olarak igaret edildiöi gibi, ,4. boskiarus türünün genel bir revizyonu icap etmektedir. Zira Ramadieh'e uzak olmtyan bir yerden A.b. osper alttürü de kaydedilmigtir (HAAS and WERNER -1969). Bu günkÜ taksonomik anlayrga göre aynt veya birbirine gok yakrn iki yerde, ayrr alttÜrlerin bulunmast 9üpheyi davet etmektedir.
Eremias WIEGMANN 1834

Frontal plak dardrr. Birgok türlerinde occipital plak bulunmaz veya
ancak kaltntl halindedir (Türkiye'de yagayan türler bu gruba dahildir).
Burun deligi, biraz kabartk olan 3-4 nasal plak araslnda yer altr, supralabialia ile temasta degildir. Alt göz kapagl pulludur veyahut orta klsmtnda kügük saydam bir pencere bulunur. Parmak altt pullart karinall, fakat
yanlarr trrtrklr deöildir. Collare az gok barizdir

.

Cinsin yayrlrg sahastna 9u bölgeler dahildir : Afrika, güneydogu Avrupa (Romanya'dan Ktrtm'a kadar), güneybatr Asya ve buradan orta Asya
ve kuzey Qine kadar olan bölge. 40 kadar türü mevcuttur. Türkive'de 2 türü bulunur. Aynca dogu Anadolu'da E. arguta türünün de butunmast muhtemeldir.
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Türler

ie in tayin anahtarr
tarafr kahverengi olup üzerinde daha agtk renkli gizgiler bulunur
-Srrt
(Levha Vl, $ekil, C) ... .
Etremias pleskei
gri renkte olup, üzerinde agrk renkli gizgiler mevcut degildir
-Srrt tarafr
(Levha Vl, $ekil, D) ... .
Eremais velox
Eremias pleskei BEDRIAGA 1907

Aras Kertenkelesi (Levha Vl, $ekil C)
Morf olojik Karakterler: Bu türü E. velox'tan aylrdeden özeliklerden biri femoral deliklerin tegkil ettikleri srralartn median hat üzerinde birbirinden uzak olmalarrdtr. Aradaki mesafe bir bacaktaki femoral delik srrasrnrn en az 1/3'i ve gok nadir olarak 1/4 kadardtr. ($ekil 44,
B). Diger önemli bir fark, renk ve desende görülür. Bu türde strt tarafln
zemin rengi umumiyetle kahverengidir. Bunun üzerinde uzunlamaslna agrk renkli gizgiler bulunur. Karrn taraf beyaz veya krem rengindedir. Aynt
zamanda bu kertenkele, velox'a nazaran daha ince yaprlrdrr. Total uzunluk 15 cm. kadardrr.
Biyolojik - ekolojik Özellikler : Diger Eremias'largibi
umumiyetle yarr göl karakterinde kumluk ve krsmen tagltk mahallerde yagar. Bazr yerlerde velox lürü ile beraber bulunur. CLARK-CLARK'In (1973)
mügahadelerine göre bu tür (pteskei) gizlenme yeri olarak daha ziyade
tag altlarrnr tercih eder. Mide muhteviyatrnda gok kere böcek pargalanndan bagka, bitki kahntrlarr da görülmügtür (TERENTJEV-CHERNOV 1949).

Gograf i Dagrlr-s ve Türkiye'de bulunduöu yerler:
Türün genel dagrlrg bölgesi gu ülkeleri kapsar
lran ve Anadolu'nun dogu taraflarr (lgdrr civan).

:

Ermenistan, kuzeybatr

Eremias velox (PALLAS) 1771

Step Kertenkelesi (Levha Vl, $ekil D).
Morf olojik Karakterler : (8. v. stauc}i alttürüne göre verilmi-stifl. Subocular plak agrz kenanna deger ($ekil 45 B). Praefrontalia arasrnda umumiyetle kügük bir interpraefrontale bulunur. lnfranasal plak ekseriyetle rostrale'ye degmez veyahut ancak bir noktada temas eder. Beginci inframaxillare gogunlukla sublabial'lere deger. Vücut etrafrnda pul
sayrsr 44-69 arasrnda degigir (ortalama 571. Femoral delik sayrst 16-22
kadardrr (ortalama 19). Herbir bacaktaki femoral delik srrasr median hat
üzerinde birbirine gok yaklagrr (gekil 44, A).
Srrt tarafln esas rengi yegilimsi veya kahverengirqsi gridir. Vertebral
bölgede (srrt ortasrnda) gogunlukla lekesizdir. Bu bötgenin iki yan taraflartnda agtk veya koyu renkli lekeler mevcuttur. Agrk renkli olanlar umu78

miyetle uzunlamasrna almaglt stralar halinde dizilmiglerdir. Koyu lekeler
gegitli gekillerde iertiplenmig olup, bunlar uzunlamastna kesikli yahut kesiksiz srralar halindedir:, bazen de enine dizilmiglerdir Gengler renk ve
desen bakrmrndan erginlere benzerler, yalntz bunlarda uzunlamasrna gizgi veya noktalar daha barizdir. Alt taraf beyazrmsrdrr.

-AB
,14.

lki

(srralar ortada
Eremias rüründe femoral delik srralafl A- E' velox
(srralar ortada birbirinden uzak)' Fds- Femoral delik

- Figure
birbirine gok yakrn), B- E. pleskei
$ekil

srralart.

Rows

of femoral pores in

Eremias vetox

(A)

and Eremias pleskei (B)'

AB
$ekil

E' arguta'
Figure 45. 7ki Eremias türünde subocular plaklar' (SB)' A-

1960'dan)'
(MERTEN$WERMUTH
Subocular plates in Eremias arguta (A)

B' E'

velox

and Eremias pelox (B)'

Total uzunluk 20 cm. veya biraz daha fazla olabilir'
ismi
Not : Bazl yazarlar yukarlda anlatllan alttürü Eremias strauchi
SZCZERattrnda tür olarak alrrlar. Bak: TERENTJEV - CHERNOV 1949,
BAK 1974.
Biyolo jik - ekolojik Özellikler : Umumiyetle yarr 9öl ka'
rakterinde kumluk veya tagltk yerlerde yagai. Gizlenme yeri olarak toprakta bulunan gukur veya gatlaklardan faydalanrr. Kendisi de gukur kazabilir. Vertikal dagrhg 3500 m, ye kadar yükselir. Aras vadisinde yumurta
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brrakma zamail Mayts'tn ikinci yarlstndadtr. Bir digi taraflndan 3-7 kadar
yumurta brrakrltr. Yumurialartn boyu 13-15 mm. kadardrr. (TERENTJEV'
CHERNOV 1949).

Cografi Dagrhg : E. velox türü orta Asya'dan lran, Transkafkasya ve Anadolu'ya kadar yayrlmtgtlr. Bu genig saha iginde yagayan populasyonlarr WETTSTEIN (1940) altt cografi trka aylrmtgttr. Burada gunu
belirtmek gerekir ki bu aragtrrrcl tarafrndan alttür olarak kabul edilenlerin
hig olmazsa bir krsmtnt (xrauchi, persica, regeli v.b.), bagka yazarlar
(TERENTJEV - CHERNOV 1949, BANIKOV et al. 1971) birer tür sayarlar.

Türkiye'de bulunduöu yerler.ve alttür durumu

:

E. velox türünün Türkiye'de bulunduguna dair eski bir kaylt WERNER'e
(1902) aittir. Adr gegen aragtrncr tarafrndan incelenen iki numuneden biri
Alagehir'den, diöeri Burdur'dan elde edilmigtir. WERNER bu numuneleri
yalnrz E. velox olarak teghis etmekle yetinmig ise de, daha sonra BIRD
(1936) bunlan nominat rrk olarak tanrmrgtrr. BODENHEIMERde (1944),
BIRD'e uyarak aynr numuneleri .6. v. velox alttürü diye kaydetmigtir.
MERTENS'in (1952) hakh olarak igaret ettigi gibi, Anadolu'da E. v.
velox'un bulunmasr gok az ihtimal dahilindedir. Zira bu alttür, daha ziyade orta Asya'da yayrlmrs bulunmaktadrr (en gok Hazar Denizi'nin dolu
krsrmlarrnda). Bu bölge ile Anadolu arasrndaki sahada bagka alttürler
(strauchi, caucasica v.b,) yagamaktadtr. Bu günkü cografi rrk anlaytgtna
göre, bir alttürün yayrllg sahast, bagka alttürlerin yayllg sahalarr ile ikiye
bölünmüg olamaz.

Burada gunu iläve etmek gerekir ki WERNER'den sonra Alagehir ve
Burdur'dan higbir Eremias bulunmug degildir. Belki bu aragttncrnln numunelerinde etiketlemebakrmrndan yanlrghk olabilir. Diger taraftan
E. velox 'un dolu Anadolu'da bulundu$u kesin olarak bilinmektedir. MERTENS (1952) Ahlat ve Tuzluca'dan elde edilen numuneleri, hig olmazsa
gegici olarak E. v. strauchi Kessler 1878 rrkrndan saymtgttr. TERENTJEV - CHERNOV'a (1949) göre de Anadolu, bu altiürün dagrlrg sahasr igine gir,er. Aynr alttür Anadolu drgrnda Ermenistan ve Azerbeycan'a dogru
yayrlmaktadrr.

Daha yakrn zamanlarda BA$OGLU ve HELLMICH (1968), Van, Ahlat
ve Mukus'tan toplanmrg bol bir materyel (40 numune) üzerinde gahmrglar ve bu bölgede (Van yöresinde) yagayan E. velox,larrn ayrr bir cografi
trk tegkil ettigi kanaatine varmrglardlr. E. v. suphani olarak adlandlrrlan bu
alttürü, E. y. straucÄi 'den aylrdeden baglrca özellikler gunlardrr: lnterpraefrontale bulunmaz, interparietale daha büyüktür ve gularia sayrsr daha
fazladrr.
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Srrt tarafrn r,enk ve deseni gok farklr olmamakla beraber, vertebral
bölge (srrt ortasr) umumiyetle lekesiz degildir.

E. v.
sica, persica

suphani

trktntn diger özellikleri ve bagka yaktn alttürler (caucaBA$OÖLU-HELLMICH'Ie verilmigtir.

) ile kargrlagtrrmasr

Buraya kadar verilen bilgiden anlagrlacagl üzere, Türkiye'de iki alttür yagamaktadrr. Bunlardan bni (8. v. suphani) Van Gölü gevresinde yaytlmtgttr. Di$er alttür ise.E. y. strauchi dir. bunun dagrlrg sahasl daha ku.
zeyde bulunmaktadrr (lödrr, Tuzluca taraflarr).
Durumun daha agrklrga kavugmasr igin, dogu Anadolu'dan daha bol
materyel üzerinde incelemeler yapmak gerekir. Zira iki alttürün yayrhg
sahalarr arasrndaki hudut hakkrnda henüz kesin bilgi yoktur.

Lacerta LINNAEUS 1758
Frontal plak oldukga genigtir. Occipitale hemen hemen daima mevcuttur. Burun deligi 2-4, bazen 6 plak arasrnda yer alrr, birinci supratabial
plak ile temastadrr veyahut ondan dar bir köprü ile aynlrr. Alt göz kapalr
go$unlukla pulludur, bazen saydam bir pencere bulunabilir, Collare iyi
geligmig durumdadrr. Karrn plaklarr düz ve dörtgen geklindedir. Parmaklarrn altrndaki pullarda umumiyetle karina bulunmaz, femoral delikler daima mevcuttur.
Cinsin dagrlrg sahasr Avrupa, kuzey ve batr Asya, Afrika'nrn kuzey
ve tropik bölgelerini igine alrr.
50-55 kadar tür ihtiva eder, bunlardan 15'i Türkiye'de bulunur.Bu sayr bu kitapta kabul edilen türlere göredir.

Türler igin tayin anahtarr
1-

Subdigital lamel'ler karinalr ($ekil 46, B). Alt göz kapagrnda saydam
bir disk mevcut; bu disk siyah kenarll birkag saydam puldan yaprlmrgtrr ($ekil 47, A)
Lacertu cappadocica
lamel'ler kabarrk fakat

($ekil

düz
46, A). Alt
kapagrn-Subdigital
da siyah kenarh pullardan yaprlmrg saydam bir disk mevcut degil
($ekil 47, B)
2 - Postnasale

göz

2

tek ($ekil 48,

B)

13

($ekil 48, A)
3
-Posnasale
3 collare'nin arka kenan düz ($ekil 49, A). suboculare önünde bulunan
supralabialia sayrsr 5 (gekif S0, B).
4
gift

arka kenan trrtrkh (gekil 49, B). suboculare önünde busaytst (gekil S0, A)
5

-collare'nin
lunan supralabalia
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AB
46. A- Lacerta ilanforili, B- Lacerta cappadocica. Parmaklann alttan gö,
- L.Figure
cappadocica'da parmakaltl (subdigital) lamel'ler (Sbd) karinahdrr"

$ekil

rünü$ü.

Subdigital lamellae.

A-

smooth,

B-

carinate.

A

$ekit

Figure 47. Lacerta türlerinde alt göz kapag. A-

-

L.

cappadocica,

B- L. ilanfordi.

Lower eyelid. A- Lacerta cappadocica, B- Lacerta danfordi.

$ekil

Figure 48. A- Lacerta ilanforili, B- Lacerta saxicola. Postnasal plak (pn)

da tektir.
Types

E2

of

postnasalia

in Laceila. A-

double,

B-

single.

L.

sdxicala'

4-

Anal plak büyük ve bu plak ile anüs yart$l araslnda granül'ler mev'
cut degil ($ekil 51, A). Srrt pullart karinalt ($ekil 52, A) Lacerta laevis
plak kügük veya büyük veyahut pargalara ayrrlmtg; bu plak ile
arastnda granÜl'l,er mevcut ($ekil 51, B, C). Strt pullarl
Lacerta dcnfordi
($ekil
..
52 B).
düz

-Anal
anus yartgt

5-Ventralia, uzunlamastna 10 srra halinde dizilmi$; bunlardan en dtgtakl
srralar di$erlerine nazaran kÜgük ($ekil 53, B). Anadolu'nun güneydogusunda bulunur (Siirt, Hakkäri taraflarrnda) .... Lacerta princeps

-Ventralia,

uzunlamastna 6-8 stra halinde ($ekil 53,

A)... ... .'. ...

6

- lnternasale 6 plak ile gevrili ($ekil 54, B). Anadolu'nun kuzeydoÖuLacerta agilis
sunda bulunur

6

-lnternasale
7

8 plak ile gevrili ($ekil 54, A)

...

7

- Bag ve gövde uzunlugu (bagrn ucundan anus yartgtna kadar olan mesafe), 6 cm. den fazla degil. Birinci supratemporal plak bÜyük ve
arka taraft umumiyetle sivri; bu plaktan sonra arka tarafa dogru stralanmtg gok daha kügük 2-4 plak mevcut ($ekil 55). Subdigital lamel
($ekil aO) saytst umumiyetle 19-23 arastnda degigir. Strt iaraftaki aqtk
renkli supraciliar gizgiler kesikli. Gövdenin üst ve yan iaraflartnda
koyu ve agrk renkli lekeler birlegik haldedir : umumiyeile agtk renkte
olanlar, koyu renktekiler taraftndan ktsmen veya tamamen gevrilmig
veya igine altnmtg durumdadtr, veyahut hig olmazsa bitigik olarak
Lacerta parva
bulunurlar ($ekil 56)
karakterlerin hepsi birden bulunmaz (subdigital lamel saI
ylsr umumiyetle 21-31 arastnda deöiSir)

-Yukandaki

kahverengi olup, üzerinde uzunlamaslna agtk renkli 3-5 veya 2-4 gizgi bulunur (Levha xlll, $ekil A; Levha xlV, $ekil C). Bu
renk ve desende olanlar, aga$rda kaydedilecek türlerin gengleri, yaI
yarr erginleri veya bazl digileridir ...

I - Strt taraf

taraf ye9il, veyahut tam yegil olmazsa bile, kahverenginden bagka renklerdedir. Bu zemin renk üzerinde uzunlamaslna agtk renkli
gizgiler bulunabilir veya hig gizgi izi görülmez. Bunlar agagtda kaydedilecek türlerin büyük boyda erkekleri, yarl erginleri veya bazt digi11
leri olabilir

-Srrt

83

ollare

$ekil

-

A- Lacirta

Figure 49.

saxicola,

B- Lacerte taurics. Collare'nin arka kenarr L.

saxicola'da düzdür,
Types

of

collare

in Lacerta. Free edge

smooth (A), serrate (B)'

A

gekil
Figure 50. Subocular plak önündeki supralabial plak sayrsr. A' Lacerta agilis, B.
Lacerta Laevis.
Number

of antreior

supralabials

in Lacerta. In (A) it is 4' in (B)

5.

B

$ekil - Figure 51. A- Lacerta laevis, B,C- Lacerta ilanfordi. L. laevis'te anal .plak ile
kloak yarrlr arasrnda granül bulunmaz. Gr- Granü|, Ky- Kloak yanEr, (BUDAK l976',dan)
Anal region in Lacerta. No granules between anal plate and cloacal slit in
Granules present
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in B and C (L. danfordi).

A (L, laevis)'

9 . Srrt tarafrndaki

uzunlamasrna gizgi sayrsr 2-4 (Levha XIV $ekil C.) Türkiye'nin kuzeybattstnda bulunur. ... . ..
Lacerta viridis

-Agrk

renkte gizgi sayrsr 3-5 (Levha Xlll, $ekil A)

... .

10

10-Temporal bölgeyi örten plaklann sayrsr en fazla 20 kadardrr; nadir
olarak bu sayrnrn biraz üstünde olabilir ($ekil 57). Ventralia'nrn uzunlamasrna srrasr 6. Femoral delikler diz eklemine kadar devam eder.
Supramaxillar gizgi hemen hemen daima kesiksizdir. Agrk renkli gizgiler arasrnda daima koyu lekeler bulunur (Levha XlV, $ekil A).
Anadolu'nun kuzeydogusunda bulunur
Lacerta strigata
bölgeyi örten plaklarrn sayrsr umumiyetle 20-35 arasrnda
-Temporal
degigir. Ventralia'nrn uzunlamasrna srrasr 6-8. Fermoral delikler diz
eklemine kadar devamh veya de$ildir. Supramaxillar gizgi umumiyetle
kesikli veya hig bulunmaz veyahut bunun yerine birgok kugük agrk
renkli lekeler bulunur
Lacerta trilineata

11-Temporal bölgeyi örten plak sayrsr 20-35 arasrnda degigir. Ventralia
6-8 srrahdrr. Femoral delikler diz eklemine kadar devamlr olabilir
veya olmaz. Srrt taraf tamamen yegile dönü_smüg ise arka bacaklar
da aynr renktedir. Yegil zemin renk üzerinde gok kügük ve slk koyu
'Lacerta trilineata
lekeler bulunur.
bölgeyi örten plaklarrn sayrsl umumiyetle 20 den azdtr
-Temporal
(nadir olarak ancak bu sayrnrn üstünde olabilir). Ventralia'nrn uzunlamasrna srrasr 6 drr. Femoral delikler daima diz eklemine kadar devam eder. Srrt taraf tamamen yegile dönmüg olsa bile, arka bacakla-

nn üst tarafr ve bazen kuyrugun tamaml veya kaide krsmr kahveren-

gindedir.

..

12

12-Bagrn alt ve yan taraflarr koyu mavi renktedir. Srrt taraf umumiyetle
tek renkli mavimsi - yegil olup, üzerinde gok kügük ve dalrnrk koyu
lekeler bulunur. Türkiye'nin kuzeybatrsrnda yayrlmtgilr Lacerta viridis

alt ve yan taraflarr koyu mavi renkli degildir. Srrt tarafta umumiyetle agrk renkli uzunlamaslna gizgiler veya bunlarrn izleri belli olur. Ayrrca kügük veya büyük boyda koyu renkli lekeler mevcut olabilir (Levha XlV, $ekil A). Yahut srrt taraftaki uzunlamasrna gizgiler
tamamen kaybolmugtur. Anadolu'nun kuzeydo$usunda bulunur ... ...

-Bagrn

Lacertq str!gata
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Figure 52. A' Lacerta laevis, B- Lacerta danforili. Srrt pullarr.
$ekil
naftdrr- (BUDAK 1976'dan).
Dorsal scales in Lacerta laevis

(A)

and,

L, danlordi

L.

laevis'te

kari:

(B).

Figure 53. A- Lacerta agilis, B- Lacerta princeps,te ventralia (karrn praktal).
$ekil
L,
- uzunlamasrna
agilis'te
6 srraltdrr.
Number of longitudinal rows of ventral plates. A- Lacerta agilis,
B- Lacerta princeps.

$ekil
sale

Figure 54.

A'

Lacerta viridis, B- Lacerta agilis'te internasale.

8- plak ile qevrilidir.

L,

Number of plates in touch with internasale. They are 8 in Lacerta viridis

asilis (B).

$ekil

-

Figure 55. Lacerta parva'ila supratemporal plaklar

Shape and arrangement

of

supratemporalia

in Lacerta

parva.

(Sp),

viridis,te interna-

(A)

and 6

in L,
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- Femoral delik slrasr diz eklemine kadar devam etmez, bir srrada delik sayrsr 6-13 kadardrr ($ekil 58). Gövde yanlarrnda bulunan koyu
gerit, kuyruk yanlarrnda da kesintisiz olarak devam eder. (Levha X,
$ekil A). Kuzeydogu Anadolu'da bulunur (gimdilik bilindiQi yer Artvin
Lacerta derjugini

delik srrasr umumiyetle diz eklemine kadar devam eder, bir
12-28 arasrnda degigir. Gövde yanlarrnda koyu renkll
gerit bulundugu takdirde, kuyruk yanlarrnda ancak birbirinden ayn
lekeler halinde görülür
.. 14

-Femoral
srra delik sayrsr

14 -

Strt pullarr büyük, uzun yaprh ve bariz gekilde karinalldrr. Gövde et.
rafrnda pul sayrsr 32-43 arasrnda degigir. Trakya Bölgesinde bulunur
(Simdilik bilindigi yer Ktrklareli civandtr)
.. Lacerta praticola
pullarr umumiyetle yuvarlagrmsr veya uzunlugu genigliginden az
olup, düz veya gok hafif karinalrdrr. Gövde etrafrnda pul saytst
40-78 arasrnda degigir
15

-Srrt
fazla

15-Collare bariz gekilde diglidir ($ekil 49, B). Bagrn arkastndan itibaren
srrt ortasrnda geriye dogru lekesiz yegil veya mavimsi yegil genigge
bir gerit uzanr. Ayrrca parietal'lerin drg kenarrndan baglayarak kuyruga dogru uzanan agrk renkli birer gizgi bulunur. Qizginin üst ve
alt taraftnda bu gizgiye dikey koyu lekeler mevcuttur. Bazen kulak
deligi arkasrndan geriye dogru uzanan agrk renkli bir gizgi daha bulunur. Karrn tarafl lekesiz ve sanmsl, klrmrzrmsr, beyazrmsr veya yegilimsi renktedir. Edirne'den lstanbul'a kadar Trakya Bölgesinde ya-

ytlmrgtlr

-Yukartdaki
16

özelliklerin hepsi birden

Lacerta taurica

bulunmaz

.. ... 16

- Karrn tarafrnda (hig olmazsa bagln alt krsmrnda ve boQaz bölgesinde
bariz lekeler mevcuttur (Levha X, $ekil D). ...
Lacerta muralis

-

Kartn tarafr (bagln alt krsmr ve bogaz bölgesi dahil) lekesizdir... 17

17-Parietal plagrn dr9 kenan düzdür. Tam üstten bakrnca birinci supratemporale görülmez ($ekil 59, A). Pul saytst 65-78 arasrnda degigir.
Strt tarafrn esas rengi yegildir. Bag kahn yaprhdrr. (gekil 60; B). lstanbul civarr ve Marmara Denizindeki adalarda bulunur ... Lacerta sicula
pla$rn d19 kenan

düz olmaylp, ön krsmrnda igeri dogru hafif
-Parietal
girinti yapat ve tam üstten bakrlrnca birinci supratemporale bariz

olarak görülür ($ekil 59, B). Bag yassrdrr (gekil 60, A). Türkiye'deki
da$rlrg sahasrnrn batl srnrrr Uluda$ ve Adapazarr civarrdrr... ... ... 18
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I

Ii

!r

$ekil

-

Figure 56. Lacerta parva'da srrt deseni (TERENTJEV-CHERNOV

1949'darD.

Dorsal pattern in Lacerta parva.

$ekil

-

Figure 57. Lacerta strigata'da temporal bölge. Bu belgeyi örten plaklar

(X)

igaretlenmigtir.

Temporal region

$ekil

-

covering this region are marked with X.

Figure 58. Ldcetto derjugini'de femoral delik srralan (diz eklemine ulagmaz).

Femoral pores
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in Lacerta strigata, Plates

in Lacerta

deriugini,

ile

18 -

Supratibial pullar strt pullarrndan gok daha büyük ve bariz gekilde
karinalt ($ekil 61, A). Karrn taraf sanmst beyaz, yesilimsi beyaz veya
Lacerta rudis
hafif mavimsidir

pullar düz veya hafif karinalr yahut kabartk ($ekil 61' B,
e-sit veya kügük yahut gok az daha büyüktür. Kartn taraf alttürlere göre degigik renklerdedir (beyaz, ye9il,
Lacerta saxicola
ktrmrzr, sanmst v.b.) .

-supratibial
C); büyüklügü srrt pullartna

Figure 59. Ä- Lacerta sicula, B- Lacerta saxicola. Parietal plalrn drg
saxicola'da girintilidir. P- Parietale, Sp- Supratemporale.

$ekil

kenan L.

Dorsal view of head in Lacerta sicula (A) and Lacerta saxicola (B). In the latter specier
the free edges of parietalia are somewhat incurved (at the anterior part).

A

60-

A. Lacerta

- Figure
sicula'da bag daha kaln
$ekil

saxicola, B- Lacerta sicula'da bagrn yandan görünügü.

Lateral views of head in Lacerta saxicola (A) and Lacerta sicula (B).

it is

l.

yaprhdrr.

In the latter species

much thicker.
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Figure 61. A- Lacerta rudis, B, C- Lacerta saxicola. Stp$ekil
supratibial pullar.
Supratibialia in Lacerta rudis

(A)

Alt bacalr

üstten örten

and Lacerta saxicola (B and C).

Lacerta agilis LINNAEUS 1758
Kars Kertenkelesi. (Levha Vll, $ekil B)

Morf olo jik Karakterler : (L.a. grusinicaalt türü göz önünde
tlrtularak verilmigtir). Rostral pl€k umumiyetle burun deligine de$mez.
Postnasal ve frenal plaklarrn tertip ve sayrsr muhtelif gekilierde orabilir
($ekil 62 ve Tablo 8). Tablo 8 de görülecegi gibi, en gok tesadüf edilen
tertip gekli 2/0 drr; yani postnasal plaklar gifttir, fakat frena!e bulunmaz.
Supraciliar granül'ler tam srra tegkil etmez, saytlan en fazla 7 kadardrr.

@ANoffi)
@mQffie,m
Figure 62. Lacerta agilis grusinica'da postirasal ve frenal plaklann
$ekil
Bd- Burun
delili, Pn - Postnasale, Fr- Frenale (PETERS 1968'den).
Variation
90

in the arrangement of

postnasal and frenal plates

in Lacerta

durumur.

agilis grusinica,

Temporal bölgede massetericum ve tympanale mevcut olabilir veya bariz
degildir. Supratemporalia saytst umumiyetle 2 dn. Sulcus gularis bariz
ve collare ttrtrkltdrr. Gövde etrafrnda pul saytst 44-54 arastnda deQigir. Ventralia'nin boyuna strast 6; enine strast erkeklerde 24-28, digilerde 27-30
kadardrr. Anale'yi yanm daire geklinde geviren plak srrast eksoriyetle 2
dir, bunlardan ig strantn ortastnda bulunan iki plak digerlerine nazatan
daha büyüktür (bazen anale'yi gevir,en yartm daire tek olabilir). Femoral
sayrsr 12-18 kadardrr.

Tablo

L

L. agilis grusinica'da postnasal plaklartn gegitli dizilig gekil-

leri.

Dizilis Sekli
2/0
3/0
1/1

Bulunma nisbeti
34
2
14

1/2',

I

1/2'-

6
10

2/1
2/2
3/2
2lo+3/o+111

11
1

50

Kuyruk, bag gövde uzunlugunun iki kattndan daha ktsadtr. Total uzuluk 25 cm. kadar olabilir, en büyük numune 27,5 cm. olarak ölgülmüStür

(BrscHoFF

1973)

Ergin erkek ve digilerde strt taraftn esas rengi yegildir. Bu renk ekse.
riyetle gimen yegilinden zeytuni ye.sile kadar de$i9ir, nadir olarak sarrmst
yegil de olabilir. Yan taraflar umumiyetle agrk kahverengi veya agrk kahverengimsi gibidir; bu zemin renk üzerinde gok kügük gukulata rengi lekecikler bulunur. Ayrrca vücudun yan taraflarrnda ve bilhassa ön krsrmlarrnda beyaz oceller mevcut olabilir. Kuyrugun yan taraflarrnda bulunan
koyu lekeler birer srra halinde dizilmiglerdir. Gövdenin alt tarafr ve boQaz bölgesi yegilimsi veya krem renginde olup, üzerinde kügük koyu lekeler görülür1. Bazl numunelerde srrt taraf hig desensiz denecek derecede yalnrz ye-sil renklidir.
Yavrularda srrt taraf kahverengi olup, bunun üzerinde uzunlamasrna
agtk renkli üg gizgi bulunur. Qizgiler arasrnda koyu lekeler mevcuttur. 6
aytnt dolduran geng erkek ve digilerde renk yegil olmaya baglar. Bu renk
I BISCHOFF'a (1973) göte att tarafr yegillmsi renkte ve koyu benckli olanlar
crkcklcrdir. Digilerin alt tarafr krem rcnginde olup koyu benekler bulunmaz,
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evvelä ense bölgesinde meydana geldikten sonra, strt tarafa ve yanlara
dogru yayrlrr. Bu deQigiklik ile beraber aqtk renkli gizgiler de Eiderek
kaybolur.

Biyolo jik - ekolo jik Özellikler:

Aga$rda görülecegi gibi
L. agilis Avrupa ve Asya'da genig bir bölgede yaytlmtg bir türdür. Bu türc
mensup gegitli cografi rrklar muhtelif biotop'lara intibak etmig durumdadtrlar. Burada verilecek bilgiler, morfolojik karakterlerinden bahsetmig oldulumuz L a. grusinica alt türüne ait olacakttr.
Bu alttürün esas bulundugu bölge Gürcistan'rn sahil krsmrdrr. Bu
bölge hemen hemen subtropik karakterde olup, nemli ve oldukga srcak.
ttr. Burada yagadrgr baglrca biotop'lar gay tarlalan, meyve ve gigek bahgeleri ile algak yerlerde bulunan orman iglerindeki gayrrhk mahallerdir.
Gürcistan'da Sohum civarrndaki bir mahalden Mayts sonunda yakalanan
bazt digilerde yumurtlamaya hazrr yumurtalar görülmügtür. Bunlann boylart 3-15 mm, olarak tesbit edilmigtir. Bir digide 4, diger iki digide I yumurta bulunmugtur (PETERS 1960). Bagltca besinlerini, diger kertenkelelerde oldugu gibi böcekler tegkil eder. Krg uykusu umumiyetle Kasrm ayr
sonundan $ubat sonuna kadär sürer (BISCHOFF 1973).

Cograf i Dagrllg : Türün genel dagrlrgr, Avrupa'nln kuzeyinden
(lsveg ve lngiltere'nin güney taraflanndan) baglamak üzere orta Avrupa'
dan orta Asya'ya kadar uzanrr. Bu bölgenin güney krsrmlarrna yugoslavya, Romanya ve Bulgaristan dahildir. Güney srnrr, Krnm üzerinden Kafkaslara ve Ermenistan'a kadar devarn eder.
söz konusu tür, bu genig saha iginde muhtelif co!rafi rrklar ile temsil edilir' MERTENS-WERMUTH (1960) tarafrndan kabul edilen alttürler ve
herbirinin yaklagrk cografi dagrhgtan göyledir :
1
- L. a. agilis Linnaeus 1758
Fransa, Belgika, Hollanda, Danimarka, lngiltere, lsveg, (kuzeye do$ru
61. enleme kadar), Almanya, polonya, lsvigre, Avusturya, Macaristan, eekoslovakya, kuzeybatr Yugoslavya, batr Romanya ve batr Rusya.
L. a. bosnica Schreiber 1912
2
Balkan Yarrmadasr (güney yugoslavya ve Bulgaristan). yayrhg srnrrlan tam olarak bilinmemektedir.
3
L. a. chersonens'rs Andrzejowski 1832
Romanya (Karpatlann güney ve dogu krsrmlarr), batr Rusya, Dinyeper
Bölgesinin batr taraflarr ve buradan dolu Fennoskandiya,ya kadar.
4
L. a. boemica Suchov 1g2g
Kafkaslann kuzeydogu taraflarr.
5
exigua Eichwald 1931
- L.vea.güney
orta
Rusya, Kafkaslar ve Ermenistan. Batr sibirya ve orta
Asya'da ya.sayan L. agilis'in ayrr bir arttür tegkir etmesi gerekir.
o,

Görütdüöü gibi, yukanda zikredilen cografi trklardan ilk ügti batl böl'
gesinde, son ikisi dogu bölgesinde yaytlmlgttr.
Batr bölgesinde yagayan alttürlere, 1964 te FUHN-VANCEA taraflndan
yeni bir cografi rrk daha iläve edilmigtir. Z. a. euxinica adt verilen bu alttür, Romanya'ntn Dobruca bölgesinde ve umumiyetle kumluk ortamda
ya9ar.

L.

agilis Anadolu'nun kuzey dogu taraflartnda da bulundugu igin, bizl

ilgilendirecek olan cografi rrklar do$u bölgesinde yagayanlardtr' Bu bölgede bulunan iki cografi rrkr birbirinden ayrrdeden diagnostik karakterler TERENTJEV-CHERNOV'a (1949) göre göyledir :

L. agilis exigua
Postnasal'ler ekseriyetle giftir. Supraocularia ve supraciliaria ata'
srnda granül bulunmaz, veyahut bunlartn Saylsl en fazla 5 tir. Gövde etrafrndaki pul saytst 40-54 arastnda degigir. Anale'yi geviren plaklar ekseriyetle iki yarrm daire halinde dizilmigtir. lg strantn ortastnda bulunan iki
plak, digerlerine nazaran büyüktür. Femoral delik sayrsl 11-21 kadardtr.
Genglerin ve ekseriyetle digilerin srrt ortastnda uzanan aglk renkli bir gizgi
bulunur.

L. agilis boemica
Bu alttürü, exigua'dan aytrdeden bagltca özellikler gunlardlr : Supraocularia ile supraciliaria arastnda hemen hemen daima granül'ler mevcuttur, ve bunlarrn sayrst 12 kadar olabilir. Erkeklerde bogaz bölgesi ve gok
kere karrn tarafrn büyük bir krsmr mavimsi erguan rengindedir (Yaz sonuna dogru ve Sonbaharda).
Evvelce ifade edildigi üzere, boemica alttürünün colrafi daStltgt Kafkaslarrn dolu tarafrna inhisar eder, dolaystyle bu alttür Türkiye igin söz
konusu olamaz.

Bizi ilgllendirecek olan alttüre xigua'dr. Bu alttür bazt yazarlann (BOULENGER 1920, TERENTJEV-CHERNOV 1949, MERTENS.WERMUTH 1960)
aldrlr manada kabul edilirse, kuzeydo$u Anadolu'da Türkiye ile komgu
olan Ermenistan ve Gürcistan'da bulunur. Bununla beraber, adl gegen iki
ülkede yagayan L. agilis populasyonlannl yeniden inceleyen PETERS,e.xigua alttürünü daha dar manäda olarak bu kertenkelenin yaytltg sahastnr
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Kafkaslarrn kuzey tarafrna itmigtir. Aynr aragtlrrcr Kafkaslarrn güney tarafrnda (Transkafkasya'da) yagayan populasyonlan ise, ayrr üg alttüre ayrr.
mlgttr. Bu suretle{,.ogilis'in dogu bölgesinde 5 cografi rrk bulunur. Yaytlrg
bakrmrndan 5 alttürünün birbiriyte iligkileri gekil 63 de gösterilmigtir. pETERS'in yaptrgr son taksonomik revizyona göre bu alt türlerden bizi ilgilendirecek olanlar exigua, grusinica ve brevicaudata,dtr. (Türkiye'de yayrI19 bakrmrndan).

Figure 63. Lacerta agilis alttürlerinin dafrhgr. 1- L.a.agilis, L L.a.bosnicd,
3- L.a.chersonensis,
4- L.a,exigua, 5- L.a.grusinica, 6- L.a. boemica, 7- L.a.brevicaudata,
8- L.a. euxinica, 9- L.a. ioriensis (FUHN-VANCEA 1961'den).
Geographic distribution of the subspecies of Lacerta agitis.
$ekil

Türkiye'de bulundugu yerler ve alt tür durumul

Yukarrda ifade edildili üzere, L. agilis Anadolun'un kuzeydogu krsrmlannda bulunur. Alttür durumu bakrmrndan bu bölgeyi iki krsma ayrrmak yerinde olur. Bunlardan biri Erzurum'dan Kars'a kadar uzanan yüKsek yayla karakterindeki arazidir. Bu bölgeden bilinen eski iki kayrt Erzurum ve
Qrldrr civarrna aittir. (NESTEROV 1910, Bak: MERTENS 1952 sayfa 44).
iJaha sonra bu tür sarrkamrg ve Kars civanndan da bulunmugtur (BAgoöLU 1945, MERTENS 1952, CLARK-OLARK 1979). Bu aragtrncrtar incetedikleri numuneleri, L.a. exigua olarak teghis etmiglerdir. Burada gunu belirtmek ger,ekir ki,bu teghis söz konusu alttür genig manada alrndrgr takdirde dogrudur (BoULENGER 1920, TERENTJEV-OHERNOV 1949 ve MERTENS-WERMUTH 1960'a göre).
PETERS (1958) ise, Anadolu'nun Erzurum-Kars bölgelerinde yagayan
populasyonlarr, Ermenistan'da yayrlmrg olan ve kendisi tarafrndanz.a.
breg4

vtcaudata olarak isimiendirilen alttüre dahil etmigtir. (Bu alttürün terra typi-

ca'sr Ermenistan'da Stepanavan denilen rnahaldir). Söz konusu alttürün en
bariz özelligi, isminden de anlagtlacagt üzere, (brevi=ktsa, cauda=kuyruk) kuyrugunun daha ktsa olmastdtr. Bundan bagka digilerinin renk ve
deseninde de dimorfizm görülür ($ekil 6a). Vertikal dagtltg baktmrndan
1000 m. den daha agagl yerlerde bulunmaz.

Figure 64. Lacerta agills digilerinde srrt deseni. A,B,C- L.a.brevicaudata alttürü,
D- L.a.exigua
alttürü. A,B de esas renk kahverengi, C de yegildir.

$ekil

Dorsal patterns in females of Lacerta agilis. A-C: the subspecies brevicaudata, D: exigua,
In A and B, the ground colour is brown; in C, green.

PETERS'e (1962) göre kuzey Anadolu'da yagayan ikinci alttür, L.a grusinica' drr. Bu kertenkeleye ait yegane kayrt Trabzon civannda Khotz deni-

len mahale aittir. Buradan elde edilen iki ergin numune (biri erkek,biri
digi), eski aragttnctlar(BOULENGER 1920, MÜLLER 1935) tarafrndan
L. viridis olarak teghis edilmi-s ise de, PETERS bunlartn grusinica'yr fitafisup oldugunu ortaya koymugtur. Söz konusu alttürün esas yayhg sahast
Gürcistan'rn sahil bölgesidir (Terra typica'sr Sohum'dur). Aynr kertenkele
Batum'dan da bilindigine göre, Trabzon'da bulunmasr bir süpriz te.skil etmez.

Trabzon'dan elde edilen numuneler British Museum Kolleksiyonlan
arasrnda bulunmaktadrr. Bunlarrn folidosis karakterleri ile renk ve desen
özellikleri PETERS (1962) tarafrndan ,etrafh gekilde anlattlmtgtrr. Diginin
bag*gövde uzunluöu 10,5 cm., kuyruk uzunluöu 17 cm., erkek numunenin
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ba9*gövde uzunlu$u 8,25 cm.dir (erkekte kuyrugun redüksiyona ulradtll
ifade edilmekte, fakai uzunlugu verilmemektedi0. Her iki numunede slrt
ve yan taraflar yegildir; yalnlz digi ferdin Ftrt taraftnda dagtnrk ve gok
kügük koyu lekeler bulunur.
Burada bir hususa aynca igaret etmek yerinde olur: CLARK-CLARK
(1973) Hopa civartndan topladtklart numuneleri L. a. exigua olarak teghis
etmiglerdir. Buradan elde edilen numunelerin grusinica alttürüne mensup
olmalarr daha muhtemeldir. Zira topladtklart mahal deniz seviyesine oldukga yaktndrr (yaklagrk olarak 62 m.). Hopa'da ekolojik .sartlar da bu
alttüre daha uygundur.
Son olarak gunu belirtmek isteriz ki, L.agilis'rz Türkiye'de subspesifik
durumunun tam aydrnhga kavugmasr igin daha bol materyel üzetinde
incelemeler yaprlmast gerekir. Bu günkü duruma göre L.agilis'in genel da$rlrgrnr gösteren bir harita $ekil 63 de verilmigtir.

Lacerta cappadocica WERNER 1902
Kayseri Kertenkelesi (Levha Vll, $ekil C).

Morf olojik Karakterler: Bu türün en bariz özelliklerinden
biri alt göz kapagrnda yarrsaydam bir pencerenin bulunmqsrdrr. Bu

pen-

cere siyah kenarh 6-8 puldan yaprlmrgtrr. ($ekil 47, A). Postnasal plak
sayrsr 2-3 tür. Suboculare önünde 5, nadir olarak 6 supralabial plak bulunur. Massetericum bulunmaz, fakat tympanale barizdir. Sulcus gularis
bulunmaz veya gok az barizdir. Vücut etrafrnda pul sayrsr 52-75 arasrnda
degi-sir, Ventralia 6 (bazen 8) uzunlamaslna, 27-31 enine srra halindedir.
F,emoral delik sayrst 18-27 arasrnda deöiSir. Parmak altl pullarr karinahdrr ($ekil 46, B).
Bazr folidosis karakterleri ile renk ve desen alt türlere göre de$i9ir;
bu husustaki bilgi, türün Türkiye'deki dagrhg krsmrnda verilecektir

Total uzunluk yaklagrk olarak 25 cm. kadar olabilir, bunun 2/3 sinden
fazlasr kuyruga aittir.

Biyolojik - ekolojik Özellikler:Genel olarak kayahk
veya tag yrQrnlarr bulunan mahallerde yagar. Bunlar arasrndaki yank ve
bogluklarr gizlenme yeri olarak kullanrr. Bundan bagka az tagh fakat agag
bulunan tarlalarda da görülür ve afaglara da trrmanabilir. Türün vertikal
dagthgr deniz seviyesinden 2000 m. ve daha yüksek yerlere kadar yükselir. Haziran ayrnda Urmiye Gölü civarrndan yakalanmtg bir digi numunenin oviduktlarrnda geligmi.s halde 6 yumurta bulunmugtur (LANTZ - SUcHow
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1934).

cograf i Da$rlrg: Anadolu, kuzey lrak ve kuzey batl lran.
Türkiye,debulunduguyerlervealttürdurumu:

Bu tür üq coQrafi rrkla temsil edilir

L.c.

:

caPPadocica Werner 1902

L.c.urmianal Lantz

-

Suchow) 1934

L.c. wolteri (Bird) 1936
Yukartda kaydedilen ü9 altiür arastndaki folidosis'e ait farklardan
bagtrcalarr, BoDENi-.lElMER (1944) te verilen tabloya göre gunlardtr :
cappadocica

Gövde etraftndaki

pul

64-(68)-72

wolteri

urmiana

60-(63,6)-67

52-(55,4)-57

20-(20,5)-21 18-(20,51-22
26-(26,5)-27 25-(27,21-31

22-(24,7\-27

saytsr

Femoral delikter
Gular pullar

28-(30t-31

Üg alttür arastnda önemli farklardan biri de, ventral plaklartn uzunlamasrna Stra Saytslndadlr. Bu sayl ulniana'da 8 Oldu$U halde, cappado'
cica va wolteri 'de normal olarak 6 dtr.
Söz konusu co$rafi trklar araslnda daha önemli farklar, renk ve desende görülmektedir. L c. cappadocica 'dä esas renk agtk mavi-yegilim'
siden zeytuni-yegilimsiye kadar degigir. Bagtn üst ktsmtnda ekseriyetle
siyah lekeler bulunur. slrt tarafta siyah ve mavimsi yegil (esas renkte) lekeler mevcuttur. Gözlerin Üst kenarlndan geriye dogru uzanan supraciliar
gizgiler, az bariz ve yer yer kesiktir. Vücudun yan taraflarrnda daha koyu
renkli birer gerit uzantr. Bu gerit üzerinde ekseriyetle kü9ük ve agrk renkli
-v-uvarlak lekeler bulunur.
(grimsi
L c. v,olteri de vertebral bölgede (srrt ortastnda) koyu renkli
yer
lsiyah
lekeler
ayrlca
kahrrerengi) bir gerit uzanff. Bunun üzerinde de
gizgilerin
alrr. Supraciliar gizgiler daima ve kesiksiz olarak bulunur' Bu
gerit daha
dr9 taraflarrnda (vücudun yanlarlnda), tekrar koyu renkli birer
görülür'
yuvarlak
lekeler
renkli
mevcuttur. Bu geritler üzerinde de agrk
bagta
de,
BRID (936) bu alttürde bag üstünün lekesiz oldugunu söylerse
yine siyah lekeler mevcuttur. Ayrlca temporal gerit ile kartn plaklan arasrnda agrk renkli bagka bir gizgi de bulunabilir (BARAN 1969).

L c urmiana, *olierf'ye desen baktmtndan oldukga benzer. Bu altturde de supraciliar gizgiler daima mevcuttur. Yalntz bu gizgiler urmiana'dA
vücudun ön ktsmtnda (ense bölgesinde) belli belirsiz olup, ön bacaklartn
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bagladrgr yerden itibaren kuyru$un kaide ktsmtna kadar bariz

bir gekilde

görülür.

L.c.

cappddocica'ntn Anadolu'dan bu zamana kadar kaydedildiöi yer
rer gunlardrr: Erciyes Dagr (Tip numune), Soysalt, Dümbelek Dagt, Burdur,
Mukus,Adana,Tatvan,$ehle (buraya kadar kaydedilen yerler BODENHEIMER 1944 e göre verilmigtir).Kayseri, Nigde (MERTENS 1952).
L c. wolteri 'nin bulundugu yerler gulardtr: Mardin ve Gaziantep (tslRD
1936). Siirt (MERTENS 1952),Ergani-Maden arasr BA$OÖLU ve HELLMICH
(1970). BARAN (1969) iarafrndan Birecik'ten incelenmig olan numuneleri de
bu alttürden saymakiayrz.

L.c. urmians'ntn ilk bulunduQu yer Urmiye Gölü civandtr. Esas itibariyle kuzeybatr lran ve kuzey lrak'ta yayrlmrg bir alttürdür. Bu alttürün kaydedildi$i yerler arasrnda Türk-iran srnrrrnda By,elyaki adrndaki mahal de
zikredilmektedir (LANTZ-SUcHow 1934). Aynr atttür kuzey lrak'ta da yagar (SCHMIDT 1939).
son zamanlarda OLARK-CLARK (1973) Anadolu'nun muhtelif yerlerinden (Bucak, Antalya, Gazipaga, Silifke, Dörtyol, Gaziantep, Urfa, Mardin
ve Silvan) numuneler elde etmigtir. Fakat alttürlere aytrmamtgtrr. Kolleksiyonumuzda Maden Köyünden de (ulukrgla) numuneler mevcuttur. Renk ve
desen bakrmrndan bunlar nominat rrka yakrn görünmekteyse de folidosis
bakrmrndan aynca incelenmesi gerekir.

BASOGLU - HELLMTCH (1970) Nemrut dagr ve Biilis'ten etde edilen B numuneyi higbir alttüre ithal etmeden, L. cuppoelocica subspecies olarak brrakmrglardrr. Bilhassa do$u Anadolu,da subspesifik durumun daha
iyi aydrnlatrlmasr igin, bu bölgeden daha zengin materyel üzerinde incelemlere yapmak gerekir.

Lacerta danfordi (GüNTHER) 1876
Toros Kertenkelesi (Levha lX, gekil A)

Morf olo jik Karakterler: (L.d dcnfordi alttürü göz önüde tutularak verilmigtir).

Rostrale burun deligine deger. Üst üste iki postnasal ve arka arkaya
iki ftenal mevcuttur (frenal'lerden birincisi ekseriyetle ikincisinden daha kügüktür). suboculare önündeki supralabial plak sayrsr s tir (nadir olarak 4
veya 6). supraciliar granül'ler ekseriy,eile tam srra halindedir, bunlann
sayrsr 9-15 (ortalama 12) arasrnda degigir. occipital plak kügüktür (gekil65,A). Temporal bölgedeki pullar granül gekildedir, massetericum ekse98

riyetle bulunmaz veya mevcut oldugu taktirde kügüktür. Tympanal plak
bariz oiarak görülür. Öndeki supratemporal büyük, bunu takip edenler granül geklindedir. Gular pul sayrsr 22-28 arastnda degigr (ortalama 25). Sulcus gularis bulunmaz veya az barizdir. Collare trrtrklr de$ildir. Srrt pullarr
düz ve oval geklindedir ($ekil 52,8), bunlarrn vücut etrafrnda sayrsr 52-64
arasrnda degigir (ortaama 56). Ventralia'nrn boyuna srrasr üg gekilde ola-

A
$ekil

Figure

65. A-

B
Lacerta danfordi, B- Lacerta Laevis'te occipital

Oc-Occipitale,
P- Parietale,

Size

of

occipitale

I-

plak

dunrmu.

Interparietale, Fp- Frontoparietale.

in Lacerta danfordi (A) and Lacerta laevis (B), in comparison to other

pla tes.

bilir: 1) 6 srralr,2) 6 srradan ba-ska drg kenarlarda birer kügük plak strasl,
3) 8 srralr. Bunlardan (1) ve (2) numarafu durumlar ekseriyeti tegkil eder,
(3) numarah durum nadir görülür (9ekil 66). Ventralia'nln enine slrasr
25-31 kadardrr. Anal plak tek olabilecegi gibi iki veya daha tazla pargaya
bölünmüg olabilir. Bu plak ile anus arasrndan granül'ler mevcuttur (gekil.
51,8,C). Femoral delik sayrsr 1B-25 arasrnda degigir (ortalama 22)"
Erginlerde bagrn üst tarafr kahverengi yegildir. Bunun üzerinde nokta
veya leke geklinde siyahlrklar görülür. Gövdenin srrt tarafr agrk mavimsi
yegilden zeytuni griye veya agrk kahverengiye kadar degigir. Bu zemin renk
üzerinde kuyruga kadar devam eden daÖrnrk, kügük ve siyah noktalar ve
aynca agrö renkli yuvarlak lekelerin (oceller) izleri bulunur., Bazen zemin
tenk üzerinde nokta veya lekeler bulunmayan fertlere de rastianrr. Gövderrin yan taraflarrnda srk siyah noktalardan meydana gelen birer gerit mevcuttur. Burun delikleri arkasrndan baglayan bu geritler arka bacak kaidelerine
ve bazr numunelerde kuyruk yanlarrna kadar devam eder. Bu geritler üzerinde agrk renkli (beyazrmsr mavi) oceller vardrr. geriilerin altrnda siyah
noktalar daha seyrek olarak dagrlmrgtrr. Vücudun alt tarafr srrt ortasrnln
rengine yakrn olup daha agrktrr. Bu esas renk üzerinde bazr krsrmlarda
s9

(bagtn alt taraft ile bo$az bölgesinde' ventral plaklarrn drg stralartnda)
Siyah benekler görülür. 'llkbahar Sonu ve yaz bagrnda toplanmtg numunelerin ekserisinde ba9 altl ve boyun bölgesinin tugla ktrmrztst bir renk
aldrgr mügahede edilmigtir. Bu renk erkeklerde nadir olarak gök mavisi
de olabilir.
B

$ekil

Figure 66. Lacerta dant'ordi'de ventrai plaklarrn uzunlamastna stra sayrlart. .4'6

-

B- 6+2, C-

8.

in the number of longitudinal rows of ventral plates in Lacerta danforili. It
6 in (A), 6*2 in (B), 8 in (C)'
Variation

is

Genglerde bagtn Üst taraftnda daha fazla siyah lekeler bulundugu
gibi, erginlerde silik durumda olan aglk renkli (beyazlmsl mavi) oceller
äaha barizdir. Bunlar bazl numunelerde kesikli gizgiler halinde ard arda
slralanmtglardrr. Vücudun yanlarlndaki geritler de koyu ve kesif lekelercien meydana gelmig olup, erginlerdeki gibi noktalara ayrllmamlgtlr'
Ayrtca vücudun alt taraftnda, erginlerde görülen slk siyah noktalar genglerde umumiyetle bulunmaz; mevcut olanlarda ise bagtn alt taraflnda
seyrek olarak dagtlmtgttr.
Kuyruk, bag * gövde uzunluÖunun iki kattna egit, bazen biraz daha
uzun veya biraz daha krsa olabilir. Erkeklerde total uzunluk en fazla 23
cm.ye erigebilir, digilerde biraz daha ktsadtr'

iyoto jik - eko lo jik Özell ikle r iL.

donfordiigin tipik biotop'lar umumiyetle sudan uzak olmlyan ormanltk veya bahgelik yerlerdeki kayahk zeminler ve tag duvarlardtr. CLARK - CLARK (1973) taraftndan
Nisan ortaslnda yakalanan iki diginin iginde geligmig yumurtalar bulunmugtur. Bunlardan en büyügünün boyu 12X7,5 mm. olarak tespit edilmigtir. Vertikal dagrhglarr alt türlere göre az gok deÖigir' Bu konuya ay-nca agaötda temas edilecektir (Türkiye'de bulundugu yerler kaydedilirken).
B
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türAnadolu'dan bagka suriye, Lübnan, lsrail, Rodos ,,te bazt Ege Denizi Adalartnda (lkaria v.b') ya-sar. 4-5 kadar
cografi trka ayrtlmtgttr. Bunlartn hepsinin kabul edilip edilemiyeceÖi herrüz kesin deÖildir. TÜrkiyeyi ilgilendiren 3 alttür mevcuttur ki agagtda
yalnz bunlardan bahsedilecektir.

cograf i Dagrlrg:Bu

Türkiye'de bulundugu yerler ve alttÜr Durumu:

L.danfordi Anadolu'nun güney ve batt ktstmlartnda yayrlmtg bir türdür' Bu
türün Tilrkiye'de taksonomik durumu ve colrafi yayrltgr en Son olarak BUDAK (1974) tarafrndan etrafll bir gekilde incelenmigtir. Adt gegen aragttnctya göre yurdumuzda yagayan alttürler ve herbirinin cografi dagtltgl
göyledir:

L. d. danfordi (Günther) 1876 (Levha lX, $ekil A).
Bu alttürün morfolojik karakterleri yukartda (bu bahsin bagrnda) anlatrlmrgtrr. Kilikya Toroslart igin tipik bir kertenkel,e olan bu co$rafi trktn
kaydedildigi mahaller gunlardtr: Sebil Bulgar Da$ (Terra typica), Frndrkprnar Yaylasr, Cennet (Silifke) ,Maden Köy (Ulukrgla). Bunlardan bagka
vine KilikVa Toroslartnda Dümbelek Da$, Namrun, h,riz ve Tarsus civart
zikredilmektedir (WETTSTEIN 1967). Bütün bu mahaller $ekil 67 de ayrica gösterilmlgtir,
Hernekadar MERTENS (1952) Egridir'den elde edilen bir digi ve
bir geng numuneyi bu alttüre ithal etmig ise de, söz konusu numunelerin
Pelasgiana alttürüne mensup olmast daha muhtemeldir. L d. danfordi'nitl
vertikal da$rhgr 1000-1400 m. arasrnda degigir. Yalnrz Cennet mevkiinin
yüksekligi yaklagrk olarak 250 m. dir.
L.d.pelasgiana Mertens 1959 (Levha Vlll, $ekil B).

Bu alttürün en bariz özelliÖi bilhassa geng fertlerde bariz olarak görülen supratemporal gizgilerdir. Agrk yegilimsi olan bu gizgiler, parietal
plaklarrn drg kenarlartndan baglar ve kesintisiz olarak kuyruk kaidesine
kadar devam eder. Söz konusu gizgiler erginlerde kaybolmaga baglar ve
gok yaglr numunelerde tamamen silinir. Geng numunelerde görülen di$er
bir öze!lik de, kuyruklannrn mavi renkli olugudur. Kuyrugun yartstndan fazlasrnr kaplayan bu renk geng erginlerde de görülür, daha sonra kaybolur.
Üreme zamantnda bagrn alt krsmr ile boyun bölgesi tu{la krrmrztst bir
renk alrr (Bu özellik diger iki alttürde de görülür).

L. d. pelasgiana'yt aylrdeden karakterlerden biri de ventralia'ntn durumu ile ilgilidir. Bu plaklann boyuna strast ekseriyetle 6 dtr, nadir olarak bunlarrn dr-stnda daha kügük plaklardan yapllmrg bir stra daha bulu101

nabilir ($ekil 66.1,2).

I

boyuna srralr ventralla bu alttürde görülmemigtir.

Diger folidosis özellikleri (massetericum,anal plak v.b.) bakrmrndan
nominat rrka benzer. Ötgu ve sayrya dayanan bazr karakterler, diger alttürlerle kargrlagtrrmah olarak Tablo 9 da verilmigtir,
Sry*:! " ; *., .,6:. ,.-,. *.
.
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Figtrre 67. Lacerta danfordi ye Lacerta laevis alttürlerinin Anadolu'da dagrhqlarr

- ediidikleri yerler. (BUDAK 1976'dan defiqtirilerek).
ve tesbit
Geograplric distribution

of

tl-re subspecies

of Lacerta danfordi

and Lacerta laevis

in

Ana-

tolia. A- Ld.anatolica, ß- L.d. pelasgiana, C- L.d.danfordi, D- L.l.laeuis. 1- Gökgekrsrk
(Eski$ehir), 2- incesu (Eskigehir), 3- Bilecik, 4- uludag (Bursa), 5- Kazdag (Edremit), 6Turgutdag kövü (Kütahva), 7- Altrntag (Kütahya), 8- sincanh (Afyon), 9- Bofazl.ramam
(Ugak), 10- KaranLk Dere (Kula), 11- Yamanlar Dalr (izmir), 12- Bozda! (ödemig), 13l\4endegüme (Ödemig), 14- Paga Yaylasr (Aydrn), 15- Madran

Dalr (eile), 16-

incekemer

(Qine), i7- Kafaca köyü (Qine), 18- Begparmak Dalr (Miläs), 19- Honaz Dalr (Denizli),
20- Qeltikgi Beli (Burdur), 21- Gölcük (Isparta), 22- Bucak (Burdur), 23- EÄridir (Isparta),
24- Karabö!ürtlen köyü (Köycegiz), 25- Kayaköy (Fethiye), 26- Doclurga (Fethiye), 27- seki
Yavlasr (Fethive), 28- Krzricadag köyü (Korkuteli),29- erlhkara (Elmah), 30- Finike (Antalva), 31- Krrkgöz (Antalya), 32- .\lanya, 33- Türbelinaz (Alanya), 34- cennet (Silifke),
35- Frndrliprnar Yaylasr (Mersin), 36- Sebil Bulgar Dagr (eamhyayla), 37- Maden Köyü
(ulukryla), 38- Mezitli Köyü (Mersin), 39- Akarca Köyü (Mersin), 40- Frndrkprnar yaylasr (Mersin), 41- Sebil Köyü (Qamhyayla), 42- Akbez (Hassa), 43- Har-biye (Antakya).
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L. cl pelt:sgiti4o güneybatl Anadqlu'da yaytlmlgtlr.Kuzey slntrlnl Büyük Menderes tegkil eder ($ekil 67). Söz konusu alttür Türkiye'den bagka
Rodos Adasrnda da yagar (Zaten ilk tavsifi bu adadan elde edilen numunelere göre yaprlmtgttr). Güneybatl Anadolu'da yagayan I..tlanford' populasyonlanntn aynt alttüre ithal edilmesi, sonradan BUDAK'tn galtgmalarl
ile mümkün olmugtur (1974).
CLARK-CLARK (1973) Yegilova ve Karamanlt'dan (Burdufl materyel
toplamrg ise de bunlartn hangi alttürden oldugunu belirtmemi-stir.

L

d.

pelasgiano'ntn vertikal da$rlr9r deniz seviyesinden 1700

m' yük-

sekli$e kadar grkar.
L. d. anatolica Werner 1902 (Levha Vlll, $ekil A).

Yalnrz Anadolu'da bulunan bu keitenkele WERNER taraftndan bir
tur olarak tavsif edilmigti. (Terra typica'st Eski.sehir civartnda Gökgektstktrr). Bu aragtrncr gibi bazr yazarlar da (VENZMER 1922, BIRD 1936,
CYREN 1941, BODENHEIMER 1944) söz konusu kertenkeleyi tür sevlyesinde iutmuglardrr. Di$er bazr aragtrncrlar ise (BOULENGER 1920, MERTENS 1952, WETTSTEIN 1967) L. donfordi''inin bir alttürü olarak kabui etnriglerdir. Bu ikinci görü9, bol materyel üzerinde galrgan ve aynt zamanda
co$rafi dagrhgr inceleyen BUDAK (1974) tarafrndan da teyid edilmig bulunmaktadlr.

L. d. anatolica 'nrn en bariz özelligi ventralia'nrn boyuna srrasrnln 8
olugudur. Aynr zamanda femoral delik saytst umumiyetle 20 den azdrr
(diöer iki alttürde umumiyetle 20 veya daha fazladlr). Ekseriyetle masseteric bulunmaz. Diger folidosis karakterleri bakrmrndan nominat rrk ve
pelasgtana 'dan pek farklr degildir. Bu karakterlerden bazrlan Tablo 9'da
kargrlagtrrmall olarak gösterilmigtir.

{,. d. anatolica'ntn geng fertlerinde srrt tarafrn desen gekli nominat
rrka benzer. Diger iki alttürde oldugu gibi üreme zamanrnda basrn alt krsmt ve bo$az bölgesi ekseriyetle krrmrzrdrr. Geng ferilerde kuyrufun büyük
ktsmt mavi renktedir, bu renk yag ilerledikge kaybotur.
r-.,1:'

Söz konusu kertenkelenin Anadolu'da bulundu$u yerler gekil 67 de
igaretlenmigtir. Bu harita'dan da anlagrlaca$r gibi Büyük Menderes Nehrl
anatolicq ile pelasgtana araslnda stntr tegkil eder.
Vertikal dagrlrgr umumiyetle 700-1200 m. arasrnda degigir. Kaz DaQrnda 200-800 m. yüksekliklerde görülmügtür (BUDAK 1974).
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Tablo g. L. danfordi alttürlerinde sayrm ve ölgümle belirtilen özellik-

lerin variasyonu.

L. d.

Ventralia'nrn enine strast

dd
90

Supraciliar granül

danfordi

Numune
saylsl

Ekstrem

Degerler

Ortalama

25-29
27-31

26,95

9-1 5

12,67

56,70

39

52-64
22-28

40

1B-25

21

18

40
40

Srrt
Median gularia
pulu

Femoral delikler

Vücut uzunlulu (mm.)

dd
oo

12

174-226

11

1

58-1 90

29,88

25,53
21,82
198,33
170,36

L. d. pelasgiana

Ventralia'nrn enine srrasr

dC
oo

Supraciliar granül
Srrt pulu
Median gularia
Femoral delikler

72
48

126
126
126

Vücut uzunlugu (mm).

dd
oa

23-29

zo,cc

26-30

27,85

8-1'1

13,86

53-68

60,03

22-32

26,22
20,20

124

16-26

41

171-225
157-219

196,90

25-31

18

187,88

L. d. anatolica

dd

81

26-32

28,17
29-81

Supraciliar granül

171

g-22

13,76

Srrt pulu

178

49-6s

Median gularia
Femoral delikler

177

20-30
15-21

55,85
25,06

Ventralia'nln enine srrast

Vücut uzunlu$u (mm).

aa

dd
oo

es

172

s2
27

167-238
170-219

17,90
241

195,14

Lacerta derjugini NIKOLSKY 1898

Artvin Kertenkelesi (Levha X, $ekil A)

Morf olojil- Karakterler:

Bag ve gövde oldukga yassrdrr.
Postnasale pekaz isiisnasr ile tektir. Rortrale burun deligine degmez, fakat internasale ile temastadrr. Suboculare önünde 3-4 supralabialia bulunur. lt,{assetericum umumiyetle mevcut, tympanale ise daima barizdir. Collare'nin serbest kenarr trrtrklrdrr. Sulcus gularis az gok barizdir. Gövde
etraflndaki pul sayrsr 35-48 kadardrr. Ventralia'nrn boyunun srrasr 6 drr.
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En önemli karakterlerinden biri olarak femoral delikler diz eklemine kaciar devam etmez, bu deliklerin bir bacaktaki sayrsr 6-13 arastnda degigir
(gok
t$ekit 58). Anal plak büyük olup, bir srra kügük plaklar ile gevrilidir.
nadir olarak plak slrasr iki olabilir)'
Srrtrn zemin rengi zeytuni griden agrk kahverengine kadar deöigir.
Bazen bunun üzerinde ve bilhassa vertebral bölgede koyu renkte kü9ük
lekeler bulunur. Yaniarda koyu renkli birer gerit uzanlr. Bu gerit erkeklercje koyu kahverengi, digilerde ise ktrmtztmst kahverengidir. Türe has bir
karakter olarak lateral'de bulunan bu geritler, kuyru!un yan taraflartnda
da devam eder. Kartn taraft yegilimsi, grimsi veya ktrmtzlmStdtr, bazen beyaztmst veya sanmsr olabilir. Erkeklerde dls strada bulunan ventral plaklar üzerinde mavi lekeler bulunabilir.
Kuyruk takriben vücudun birbuguk misli kadardrr, Total uzunluk 1416 cm. kadar olabilir.

Biyolo jik - ekolojik Özellikler :Genel olarak daghk

nahallerdeki ormanlarda yagar. Oldukga nem seven bir kertenkeledir. Umumiyetle zdminde yagamakla beraber, tag ve duvar üstünde de görülebilir. Vertikal dagrlrgr hemen hemen deniz seviyesinden 1700 m. ye kadar
yükselir. Gürcistan'da bu kertenkelenin biyolojisini incelemig olan BISCHOFF'a (1974) göre, giftlegme zamant Mayls'ln ikinci yartstdtr, yumurtalar Haziran sonu ile Temmuz ortasrnda brrakrlrr. Yumurta sayrst genellikle
4-8 arasinda de$iqir. her birinin boyu 1OxO mm. kadardrr. Krg uykusu kertenkelenin bulundu$u yüksekti$e bagll olarak, 4-6 ay kadar sürer. lt*naharda önce erkek ve genQ kertenkeleler görülür, di-siler takriben 3-4 hafta
sonra ortaya grkarlar,

Co$rafi Dagrlrg ve Türkiye'de bulundugu yer-

r : Esas itibariyle

Gürcistan ve Azerbeycan'rn batt taraflannda yrsyllplg
olan bu türün, terra typica'sr Artvin'dir. (Daha belli olarak MERTENS 1952,
bu mahalli Artvin civarrnda Salolet-Topas olarak igaret eder). Son zamanlarda L. derfitsini CLARK - CLARK (1973) tarafrndan gu mahallerden kaydedilmigtir: Arsin - Trabzon (takriben 15 m. yükseklikte) Borgka'nrn 20
Km. kadar batrsrnda (takriben 600 m.), Ardahan'rn 50 Km. kuzeybatrsr (takriben 1380 m.).
Ie

Yukarrda ismi gegen iki aragtrrtct (CLARK - CLARK) L. deriugini'nin
bulundugu yerlerde L. saxicola da görmÜglerdir. Fakat L der.iugini yerde
ve ormanrn gölgelik mahallerinde, ölü yapraklar arastnda (Borgka yaklnrnda) veyahut Qam ibreleri arastnda (Ardahan yaktntnda) bulunmugtur.
Borgka'dan toplanan numuneler ögleden evvel hava lslslnln 25,5oC oldugu zamanda yakalanmtgttr.
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Lacerta laevls GRAY 1838
Hatay Kerienkelesi (Levha lX, $ekil B)

Morf olojik

Karakterler:

(1. I loctis alttürü göz

önünde
tuti.rlarak r,rerilmigtir). Rostral plak burun cleliQine deger. Üst üste iki postnasalia ve arka arkaya iki frenalia bulunur. (frenal plaklardan öndeki arkaclakinderr ciaha kügüktür). Supraoculare önündeki supralabialia saytst begtir. (naclir olarak 4 veya 6 olabilir). Supraciliar granül'ler ekseriyetle tam

stra te-$kil etmez, saytlart 4-14 arastnda de$i9ir (ortaiama 9). Occipital
plak olclukga büyüktür ($ekil 65, B). Teinporal bölgedeki puilar granül
geklindedir; bunlar arastnda büyük bir massetericum mevcuttur (nadir olarak t<ügük olabilir). Tympanale barizdir. Birinci supraternporale bÜyük,
bunu takip edenler kügük veya gr'anül qeklindedir. Gular pul saytst 16-25
iirasrnda degigir. Sulcus gularis bariz, collare düz kenarll veya 9ok hafif
trrtililtdrr. Srrt pullarr oval veya 6 kögeli olup karinalrdtr ($ekil 52, A)' Bu
pul!arrn vücut etrafrndaki sayrsr 49-64 arastnda degigir. Ventralia'ntn uzunlamasrna srrasr 6, enine strasr 23-29 kadardtr. Anal plak büyük ve tek
parealrdrr. Bu plak ile anus arasrnda granül'ler bulunmaz ($ekil 51, A).
Femoral delik sayrst 17-23 arasrnda de$isir (ortalama 20).

Erginlerde bagtn üst taraft kahverengi veya koyu zeytuni yegildir. Bunun üzerinde seyi'ek, küeük koyu noktalar bulunur. Gövdenin strt tarafr
umumiyetle zeytuni yesildir, bazen gri veya soluk kahverengi de olabilir.
Bu esas renk üzerinde umumiyetle koyu noktalar veya lekeler mevcuttur;
bazr numunelerde hemen hemen yok denecek kadar azdtr. Vücudun yanlarrnda, burun delil<leri arkasrndan baglayan ve arka bacaklartn kaide
krsmrna kadar uzanan koyu kahverengi birer gerit bulunur. Bu geritler üzerinde yegilimsi beyaz yuvarlak lekeler (ocel'ler) vardrr. $eritlerin a.ltrnda
lr.trli beyaz gizgiler mevcuttur. Subocular plaklann arka kenanndan baglayan bu gizgiler ön bacak kaidelerine kadar kesintisiz devam eder, daha
sonra netligi azalarak gövde ortasrnda kaybolur. Kartn taraf sanmsl beyaz
veya aerk rTesildir. Ventral plaklarrn drs srralarrnda, birbirinden uzak mesafelercle, boyuna dizilmig mavi lekeler qörüliir. Mart-Mayts aylannda ba9tn alt taraft ve boyun bölgesi ekseriyetle tu$la krrmrzrmsr bir renk alrr.
Bu renk ventral plaklarrn drs srralarrnr, bazen de kann bölgesini kapt6;'.
Tuöla krrmrzrmsr renk Haziran ayrnda yakalanmrs numunelerde cle qörülebilir. Bazr erkeklerin bag altr ve boyun bölgesi gök mavisi renginde olur.

Genglerin renk ve deseni erginlere benzemekle beraber, srrt tarafr
rlaha aqrk zeytuni yegildir. ön ve arka bacaklarrn üst krslmlannda, erginierde az belli olan kirli beyaz oceller bariz olarak görülür. vücudun alt
iarafr umumiyetle agrk yegildir.
I

(,itr

Ergin erkeklerin boyu umumiyetle 15-25 cm' araslnda degigir' digiler
k,rraz daha krsadrr (14-/1 cm. kadar). Kuyruk, bag*gövde uzunlufuna
egittir, bazt numunelerde biraz daha klsa veya biraz daha uzun olabilir'

Biyo to jik - ekolo jik Özellikle r L.

laeyis oldukga degigik
gegitli
mahallerde görbiotop'larda barrnabilir. Nitekim muhtelif aragtlrlcllar
müglerdir: Kumlu bayrrlarda ve kurak bitki örtülü dag yamaglartnda (VENZMER 1918), ekili arazide (BÖHME 1971); ev ve bahge duvarlart, kayaltk
dere yamaglart, agtk arazide otlar araslnda, gam ormanlarl iginde kayaltk
zeminlerde, zeytin ve narenciye bahqelerinde, stk agaqlarla kaplt gok az
güneg gören gölgelik ve rutubetli mahallerde (BUDAK 1974), Bu kertenkele aynt zamanda aÖaglara da tlrmanlr. Vertikal dalrlr.st deniz seviyesinden 1200 m.ye kadar yükselir (BUDAK 1974)'

Cograf i Dagrlrg:Bu

türün genel yayllrg sahaslna israil' Suriy,e,

Lübnan, Ktbrts ve Anadolu'nun do$u Akdeniz Bölgesi dahildir.
Türkiye'de bulunduÖu yerler ve alttür durumu:1952
yrlrna gelinceye kadar bu türün yurdumuzda yaqadlgl mahal olarak yalnrz
Kilikya Toroslart biliniyordu (WERNER 1899, VENZMER 1918). Bu iik kayrtlardan sonra MERTENS (1952) Hatay'dan elde edilen numuneleri z, ,r
laevis olarak teghis etmigtir. Aynr bölge ve Qukurova'dan BÖHME de (1971)
materyal toplamtgttr.

L

Iqevis'e ait en bol numune BUDAK (1974) taraftndan elde edilmigtir. Bu aragtrrrcrnrn tesbit etti$i mahaller Mersin Viläyetinde Mezitli, Akarca Köyü, Ftndrkprnar Yaylasr, Qamlr Yayla (Sebil Köyü); ve aynca Hatay
Viläyetinde Hassa ve Harbiye (Antakya) dir. BUDAK da MERTENS'In teshisini teyid ederek, kendi numunelerini norninat rrktan saymtgtrr. ($ekil 67).'

L. laevis'in ikinci alttürü Ktbrts'ta yagar. 1936 da WERNER tarafrndan
tavsif edilen ver. I. troodiccdiye isimlendirilen bu alttür nominat rrktan daha
kügük boylu olup, bagr daha dar ve erkeklerin alt tarafr daha parlak renktedir. Ayrtca Labial plaklannda lekeler mevcuttur. (Daha aynnttlt farklar
igin WERNER'in travayrna müracaat edilebilir).
Lacerta muralis (LAURENTI) 1768
Duvar Kertenkelesi (Levha X, $ekil C,D)

Morf olo jik Karakterler '. L.m. mttralis alttürüne

göre veril-

migtir).

Bag basrktrr. Postnasale tektir. Rostrale umumiyeile burun deli$ine
de$mez. suboculare önünde 4, nadir olarak 3 veya 5 supralabialia bulur-rur.

ic7

Hemen hemen daima mevcut olan massetericum umumiyetle büyük' yuvar-

lak veya ovaldir. Tympanale ekseriyetle bulunur. Collare düz kenarlldtr
(bazen hafif trrtrk[ olabilir). Sulcus gularis umumiyetle bellidir. VÜcut etrafrnda pul saytsl 42-62 arastnda degigir. Ventralia'nln enine slrasl erkeklerde 23-28, digile:'de 25-32: boyuna strast ise 6 dtr. (Qok nadir
olarak B olabilir). Femoral delik saylsl 13-22 kadardtr.
Srrt tarafrn esas rengi, griden kahverengiye kadar deÖiSir (bazen bu
renk biraz yegile kagabilir). Ekseriyetle vücudun yan taraflartnda koyu
kahverengi birer gerit uzantr, aynca bu genig geridin alt ve üst taraflartnda agrk renkli (beyaz, san - yegil v.b.) birer ince gizgi bulunabilir. Qok kere
srrtrn orta ktsmtnda (ventral bölgede) koyu kahverengi veya siyah bir gizgi
veya buna tekabül eden bir seri leke bulunur.
Bundan bagka gegitli _sekil ve tertiplerde lekeler mevcut olabilir. Kartn
tarafr beyaz, pembe, san veya ktrmtzt renklerde olabilir. Ktrmtzt renk daha ziyade erkeklerde görülür, fakat renk baktmtndan erkek ve digi arasln'
da kesin bir ayrnm yaptlamaz. Zemin renk üzerinde umumiyetle koyu lekeler mevcuttur, bu lekeler ekseriyetle erkeklerde daha büyük ve daha
gokiur; bazen lekeler yalmz bogaz ktsmtnda bulunur veyahut hig leke görülmez.

Total uzunluk 20 cm. kadar olabilir. Kuyruk, bag * gövdenin'1,5 katrndan fazladrr. {bazen iki katt, hatta biraz daha tazla olabilir).

iyo lo jik - e ko lo jik Öze llikler:

Bu türün Avrupa'da yagayan populasyonlarr hakkrnda HELLMICH (1956) taraftndan verilen bilgigöyiedir: Umumiyetle bol günegli, kuru ve kayahk mahallerde bulunur. Aynl
zamanda bahge duvarlannda ve harabelik yerlerde görülür. Slk olmayan
ormanlar iqinde de bulunabilir. Digiler, Mayrs ve Haziran aylartnda birkag
defa yumurtlar ve yumurtalar toprakta kazlan deliklere brrakrlrr. Her seferinde brrakrlan yumurta sayrsr 2-8 arasrnda degigir.
B

Türkiye'deki durum hakkrnda agagrda aynca bilgi verilecektir.
C o g r af i D a g I I r 9: Orta ve güney Avrupa ile Türkiye'nin kuzeybatl
bölgelerinde yaytlmrgtrr. Bu genig saha iginde 18 kadar cografi rrka ayrrIrr. (MERTENS-WERMUTH 1960).

Türkiye'de bulunduöu yerler ve alttür durumu:

Bu

türün yurdumuzdan gimdiye kadar kaydedildigi yerler gunlardrr: Beykoz
ve Polenezköy (lsianbul), Adapazan, Bilecik, Kazdag (Edremit), Abant (Boiu), Sapanca, llgaz Dagr eteginde Yenicemülayim Köyü. Bu yerlerden elde
edilen numuneler nominat rrk (L m. muralis\ olarak te-shis edilmigtir.
(CYREN 1933, BODENHETMER 1944, MERTENS 1952).
IUö

Son zamanlarda aynt kertenkele CLARK-CLARK (1973) taraftndan
Sapanca ve Adapazart civartndan bagka Ktztlcahamam'dan da elde edilmigtir. Yalnrz bu aragtrrrcrlar (CLARK'lar) inceledikleri numunelerin alttür
durumunu belirtmeyerek L. muralrs olarak kaydetmiglerdir.
Görüldügü gibi söz konusu kertenkeie esas itibariyle kuzeybatt Anadolu'da yayrlmrg bulunmaktadrr. Trakya'dan henüz kayrt yok ise de, bu
böigede de (hig olmazsa lstranca Daglarrnda) bulunmasr ihtimal dahilindedir. Qünl<ü aynr alttür Bulgaristanlda da yagamaktadrr. Zaten L. m. mulrais'in esas yaytltg sahast Bulgaristan ve Romanya'dan orta Avrupa'ya
kadar uzanmaktadrr ($ekil 68).

lr'ill
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alttürlerinin dalrhgr. 1- L.nr.muralis, 2- L.nt. albanit:a
- Fignre 68. Lacerta muralis
L.nt. breviceps, 4- L.m. maculiveßffis, 5- L.m.nigriventris, 6- L.m. brueggernanni, 7- L.m.
inerremiae, 8- L.m.beccarii, 9- L.m.calbiae, lO- L.nt.colosii, 11.- L.nt.insulanica, i2- L.m.
marcuccii, T3- L.m. muellerlorenzi, 14- L.m. oyensis, 15- L.m.paulinii, 16- L.m. rasqulnetti,lT'
L.nl.tinettoi, 18- L.m.vincigtterrai (FUHN-VANCEA 1961'den).
Sekil

i-

Geographic distribution

of the

subspecies

of Lacerta muralis.

Türkiye'de ya-sayan L. muralis'lerin biotop'u hakktnda igaret edilmeye
deger bazr hususlar gunlardrr: Sapanca civannda bulundugu yer, yapragrnr döken agaglardan meydana gelen ormanltk mahaldir. Burada kertenkeleler orman zeminindeki ot ve dikenli galrlar arasrnda bulunmugtur.
;tdapazarr civannda ise bodur ardrglar etrafrnda ve aynca yol kenarlartnda görülmügtür. Di$er taraftan Krzrlcahamam'da yagayanlar Qam orma109

l'1 iQinde, kayalar üstünde t. suxicolu ile birlikte yakalanmlgttr (CLARK CLARK 1973). ii<i turUn Adapazan civartnda da bir arada yagadtgt
CYFIEI'I (i933) tarafrndan tesbit edilmigtir. Her ne kadar MERTENS (1952)
Abant ve Yenicemülayim KöyundeL murulis ve L. saxicalu''ntn bir arada bulunclugunu ifade etmekte ise de, adr geqen iki mahalde L. saxicola
nrn bilindi$ine dair literatürde bir kayda rastlanmamtgtlr.

Türkiye'de bulunan mahallerden anlagtldt$tna göre, L. muralis deniz
seviyesine yakrn yerlerden (Beykoz,sapanca gibi) oldukga yüksek yerlere
kadar vertikal dagrlrg gösterir (Kazda$'da -1200 m. de, Ktzllcahamam'da
-t370 m. de).
Lacerta parva BOULENGER 1887

Cüce Kertenkele (Levha X, $ekil B)
M o rf o I o j i k Ka ra kie r I e r: Bostral plak burun deliginede$mez.
iki postnasalia bulunur (gok nadir olarak bir tanedir). Frenale tektir. Su-

boculare önünde 4, (nadiren 3) supralabialia mevcuttur. Supraocularia ile
supraciliaria arasrnda granül sayrsr 2-13 arasrnda de$i9ir. Massetericum
gok kere beilidir. Tympanale her zanran bulunur (bazen ikiye ayrrlmrgtrr).
Birinci supratemporal plak büyük ve arka tarafr umumiyetle sivri; bu plaktan sonra arka tarafa dogru srralanmrg gok daha kügük 2-4 plak mevcuttur ($ekil 55).

7-12 plaktan ibaret olan collare iyice diglidir, sulcus gularis daima
barizdir. Dorsai pullar uzunca yaprlr olup karinalrdrr; gövdenin yanlannda
liarrn tarafa yaklagtrkga karinalarrnr kaybederler ve büyüklük artar. Vücut
etrafindaki pui sayrsr 29-43 arasrnda de$igir. Ventral plaklar 6 veya B srra
halindedir (B oldugu takdirde dr9 taraftaki srralar gok kü9üktür). Femorat
delikler dize kadar devam eder, sayrlan 13-20 arasrnda degigir. Arka aya$rn dördüncü parmagr altrnda 1g-23 pul bulunur.
srrt tarafrn esas rengi oldukga degigik olmakla beraber, vertebral
bölge lekesiz ve grimsi veya agrk kahverengindedir; yalntz ense bölgesinbir koyu gizgi bulunur. Bu bölgenin drg taraflarrnda ve
aynca gövde yanlarrnda ekseriyeile siyahrmsr lekelerden yaprlmrg birer
gerit uzanrr. Koyu renkli lekelerle ber.aber aynca beyazrmsr noktalar veya
yuvarlak kügük lekeler bulunur (gekit s6). Bunlardan bagka yan taraflarda,
birisi gözün üst, digeri alt hizasrndan baglayan ve kuyruk baglangrcrna
kadar uzanan agrk renkli gizgiler mevcuttur. Bu gizgiler kesikli de olabilir.
Erkeklerde kann tarafrn rengi san veya beyazdr; en drstaki ventralia srrasrnda gok defa mavi veya yegil lekeler bulunur. Kuyruk ve arka bacakcle ekseriyetle ince
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beyaz
tarin alt tarafr pembemsi renktedir. Digilerde alt taraf umumiyetle
bulunmaz'
lekeler
mavi
taraflardaki
renktedir, bazen sarl da olabilir. Yan

Kügük kertenkelelerimizden biri olan bu iür'de total uzunluk 10-14
cm. kadardtr. Kuyruk uzunlugu gövde boyunun iki kairndan dalra azdt'
;umumiyetle birbuquk mislini gegmez).
Biyotojik - ekoljik Özell ikler : Denizden oldukga
yüksek ve umumiy,etle su ve bitkice fakir step bölgelerde yagar. Bu tip
;raZida ekseriyetle taglrk veya toprak zeminli ve genellikle ktsa vo1l3 sey
rek vejetasyon'lu mahalleri biotop olarak kuilantr. Gizlenme yeri olarak
ta-s ylgrnlartnda bulunan araltklardan veya bilhassa bitki köklerine yaktn
deliklerden faydalantr. Vertikal dagrlrgr umumiyetle 800-2000 m. araslnda
degigir. tsazt yerlerde Ophisops elegans ile birlikte bulunur. Ermenistan'da
L. p!7rvq 'nrn bagka kertenkele türleri ile de (.4gamu cai;ccisica, i,. agiiis'
L. sirigata, Ablephctrtts bivittaius v.b.) beraber yagadlÖl gözlenmigtir. Bu
itlkede krg uykusunun yaklagtk olarak Eylül sonundan Nisan oriasl veya
sonuna kadar sürdüQü rapor edilmektedir. Cinsel erginlige yumurtadan
grkttktan bir sene sonra erigebilen bu tür, senede ü9 defa yumurta btrakabilir, fakat bir seferinde btraktlan yumurta adedi umumiyetle dört'ten
fazla deQildir. Esas besinini diger kertenkeleler gibi, gegitli böcek türleri
qQekirgeler, Ktnkanatltlar, Sinekler v.b.) te-skil eder. Bazt hallerde so!ucan, Myriapod ve Örümcek de yediÖi tedbit edilmigtir. Dikkati geken bir
nusus mide muhteviyattnda diger böceklerle beraber oldukga bol miktarda kannca pargalartntn bulunmug olmasldlr. Buna mukabil bitkisel
rnadde görülmemigtir (PETERS 1962).

Cograf i Dagrlrgr ve Türkiye'de

bulunduÖu yer-

r : Bu tür Anadolu yaylast ile Ermenistan'da yagar' Yurdumuzdan gimdiye kadar tesbit edildigi mahaller .sunlardtr : isparta, Afyon, Eskigehir,

ie

Alayund, Gerede, Ankara lnevi, Mersin'de DÜmbelek Dagt, Maden civannda Bereketli, Nigde, NiÖde-Kayseri arast, Erciyas Dagt, Sivas'ta Akda$,
Erzurum, Sartkamtg, Ka$tzman (PETERS 1962). Bu mahaller dtgtnda kencli kolleksiyonumuzda da Gölbagl (Ankara), Kulu (Konya), Seki (Fethiye).
Karaman (Konya), Anttkaya (Afyon) ve Qivril Akdaglndan numuneler vardlr.
Görüldü$ü gibi L. parrs 'ntn Anadolu'da dagrhgr daha ziyade orta ve dogu
krsrrnlara inhisai' etmektedir, muhtemel olarak Karadeniz, Akdeniz ve Ege
Bölgeleri ile güney Anadolu Bölgesinde bulunmaz ($ekil 69).
Bu tür oldukga genig bir sahada yayllmrg olmastna ra$men, alttürNere
aynlmtg degildir. Bununla beraber PETERS (1962), Anadolu populasyonlarr ile Ermenistan'dakilerin bazr karakterler bakmtndan farklt oiduklarlnr ifade etmektedir.
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Figure 69. Lacerta parva'ntn Anadolu'da dalrhqr (PETERS' 1962'den)'

Geographic distribution of Lacerta parva in Anatolia.
l- Isparta, 2- Afyon, 3- Eskigehir ve Alayurt arast, 4- Gerede, 5- Ankara, 6- inevi (Konya),7- Dumbelek Dalr (Mersin),8- AkgöI,9- Bereketli - Maden (uluk6la) 10- Nigde, 1lNigde ve Kayseri arasr, 12- Erciyes Daä, 13- Kayseri, 14- Akda! (sivas), 15- Erzurum,
16- Akda! (kuzeydoäu Anadolu), 17- Sarrkamrg, 18- Kalrzman, 19- Culfa ve Van Gölü
arast, 20- Ulukr$la, 2l- Antalya. Aragtrrrcr haritasrnda yanhghkla 20 no.lu yere Lycaonien
Toroslan, 21 no.lu yere de Ulukrsla demiptir.

Lacerta praticola EVERSMANN 1834
Qayrr Kertenkelesi (Levha Xl, 9ekil A)

Morf olojik Karakterler :

Postnasal plak ekseriyetle tektir.
Burun deligi umumiyetle rostrale ile temasta degildir. Suboculare önünde dört supralabialia vardtr (nadir olarak 3 veya 5). Massetericum umumiyeile mevcut ve büyüktür, tympanale daima bulunur. Collare'nin serbest
kenarr trrttkltdtr (bazen hafif derecede). Sulcus gularis az bellidir veya
hig bulunmaz. Strt taraftaki püllar uzunca yaplll ve bariz derecede karinaltdtr. Yanlara dogru pullann boyu nisbeten kü9ülür. Vücut etraftnda pul
SayrSt 32-43 arastnda de$i9ir. Ventral plaklar 6 uzunlamaslna slra halinde
tertip. edilmigtir. Femoral delik sayrst 9-14 kadardtr. Anal plak büyüktür
ve etrafrnda bir srra daha kügük pul bulunur.

Srrt taraftn esas rengi yegile veya zeytuni renge kaqan aglk kahverengidir. Umumiyetle orta ktsmtnda uzunlamaslna koyu kahverengi veya
krrmrzrmsr bir gerit uzanrr, bu gerit devamlt veya lekelere ayrtlmtgttr. Koyu
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renkie birer gerit de vücudun yan taraflartnda bulunur. Gengler ve bazen
erginler tek renklidir. Karrn taraf erkeklerde ye-silimsi, digilerde sarlmstdtr.
Kuy1s1, gövcie ve ba-s uzuniu$unun birbuguk

ile iki katt kadardtr. To-

ial uzunluk 13 cm. veya biraz daha fazla olabiiir.

Biyolojik - ekolojik Özellikler:Ormanltk

veya gaylryamag
mahallerde bulunur.
lrk yerlerde ve umumiyetle dere kenartndaki
AöaQlara da trrmanrr, Üreme mevsiminde bir digi 4-6 kadar yumurta btrakrr. Yumurtalann büyüklügü 6,5x10 mm. kadardtr.

CoQraf

i Dagrlrs:Bu

türün yayrlrgt biri do$u, digeri batt olmak
üzere iki bölgeye aynlmrgtrr. Dogudaki bölge Kafkaslar ve kuzeybatt lran't
iqine alrr. Batr bölgesine Macaristan, Romanya, Yugoslavya ve Bulgaristan dahildir. Bu dört ülkeyi kapsryan bölge ile Kafkaslarrn Kara Denize
sahili olan krsrmlarrnda L. p. pontica Lantz - Cyren 1919 bulunur. Kafkaslarrn daha büyük krsmrnl tegkil eden dogu taraflarrnda ise nominat rrk
(L., p. praticola) ya$ar.

lki alttUr arasrnda baghca fark otarak gunlar gösterilmektedir
Supraocularia ile
supraciliaria arastnda
granül sayrsr (orta-

L. p. praticola

8,1

lama)

lnframaxillaria

L. p.

:

pontica

4,6

6 qift. Bunlardan ilk 5 gift. Bunlardan itk

ikisi

ü9ü birbiri ile temas- birbiri ile temastadlr.
tadrr.

Bu türün ügüncü bir cografi trkt da tavsif edilmigtir I. p. hungarica
:ioilolewskij 1930). Umumi kanaate göre bu alttür, L. p pontica 'ntn
sinonim'i sayrlrr (MERTENS - WERMUTH 1960, FUHN - VANCEA 1961).

Türkiye'de bu I und uö u yerler ve alttür durumu : Bu
tür Tür'kiye'de L. p pontica rrkr ile temsil edilir. Adr gegen alttürün Trakyacja bulunabilecegi ilk defa BURESCi-i-zoNKow (1933) tarafrndan igaret
ecilri'iigiir. Bu yazarlar tarafrndan verilen haritada L, p, pontica'nln Türk[:3ulqar srnrrrnda bir mahalde bulundugu gösterilmigtir. Aynca söz konusu
aittürün Türkiye'nin Avrupa krsmrnda butunabilecegine cyREN (1933)
tarafrndan da igaret edilmigtir. Bunun üzerine BoDENHEIMER (1944) bu
kerienkeleyi Türkiye herpetofauna'sr listesine ithal etmigtir. Fakat Türkiye'ye ait ilk kayrt EISELT {1970) tarafrndan verilmigtir. Bu yazarrn tra'rsytnda rapor edilen bir disi nufiune Kirl<!areli Vilayetinde Dereköy'ün
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Km. güneydogusundaki ormanitk bir mahalden elde edilmigtir. Aynt
kertenkelenin Trakya'ntn bagka ormanllk bölgelerinde de bulunmast ihtimal harici degildir. Hatta kuzey Anadolu'da da bulunabilecegi BODENt.lFlMER (1944\ tarafrndan ifade edilmektedir. Söz konusu alttür Kafkasiarrn bati sahilinde yagadr$rna göre, Türkiye'nin hiq olmazsa dogu Karadeniz Bölgesinde bulunmasr mümkündür.

4

Lacerta princeps BLANFORD 1874

Siirt Kertenkelesi (Levha Xl, 9ekil

B)

Lrl o rf o loj i k Karakte rl er : Bu tür iki cografi rrka ayrrlrr. Bunlardan biri ve Türkiye'de yagayanr, 1936 da SUCHOV tarafrndan tavsif

edilen

Lacerta princeps kurdistanica-'dtr.

Aga$rdaki bilgi bu alttür göz önünde tutularak verilmigtir.
Ekseriyetle rostral plak burun deligine de$er. Bagrn herbir tarafrnda
iki posthasalia ve bunlann arkasrnda iki nasofrenalia bulunur. Praeoculare ekseriyetle tektir. Yaglr ferilerde frcntal pla$rn orta ktsmr uzunlamasrna gukurdur. Supraocularia 4, supraciliaria 4"_6 drr. Supraciliar granül
sayrsr 0-7 arasrnda de$igir" Temporal bölgede 11-20 kadar plak bulunur, bunlardan öndekiler arkadakilere nazaran bariz gekilde daha büyüktür. Masseteric plagrn boyu degigikiir (kügük olabilecegi gibi, 9ok büyük de olabilir). Tympanale ekseriyetle 2-3 parEaya ayrrlmrg durumdadrr.
Sulcus gularis mevcut ve collare irrtrklrdrr. Srrt pullarr diagonal olarak
karinaltdrr" Buniarrn sayrlan 33-42 araslnda degigir. Ventralia'nrn eni*
ne srra sayrst 28-32, boyuna stra sayrsl 8 dir. Bu I srranrn en drg kenarrnda daha kügük plaklardan meydana gelen birer slra daha bulunur (marginal plaklar). Bu sebepten bazr aragtrrrcrlar (BOULENGER 1920 Sayfa
96; BA$OÖLU 1945, Sayfa 72) ventralia'nrn boyuna srrasrnr 10 olarak
kaydederler ($ekil 53, B), Femorat detik saylst 16-21 kadardrr.
Canlr numunelerde strt ve yan taraflann esas rengi agrk sarrdan
zeytuni kahverengiye ve daha nadir olarak zeytuni griye kadar deQigir.
Bu zemin renk üzerinde koyu kahverengi lekeler bulunur. Aynr renkte,
lekeler bacaklar ve kuyrugun üst tarafrnda da görülür ve bazen hepsi
birden az gok bir a$ manzarasr gösterir. Qok kere srrttakiler enine srralar tegkil edecek gekilde tertip edilmigtir. Bazr numuneterde bu lekeler
belli olmayacak kadar gok siliktir. vücudun yan taraflarrnda koyu lekelerden bagka beyazrmsr leke ve nokiatar bulunur (bazen bunlar srrt tarafta da görüiür). Yan taraflarda uzunlamastna srralar halinde dizilmig olan
beyaz lekeler gövdenin ön tarafrnda daha büyük ve ekseriyefle yuvarlak
gekildedirler. Bunlann boyu kann tarafa ve arkaya dogru kügülür. Vücu174

gri sartya kacJar deÖigir' Üreme zamayakalanmtg
ergin erkeklerde bagtn yan ve alt
nrndan az evvel (trlaylsta)
taraflarr kahverengimsi veya mavimsi siyah, bo$az bölgesi portakal klrmtztmst renginde görülmügtür. Aynt zamanda vücudun yanlarlndaki yuvarlak lekeler, yegile kagan bir renk almtgtlr. Erkeklerde siyah olan ktsrmlar (ba9rn yan ve alt taraflarr), digilerde mavimsi gridir.
<iun alt tarafinda renk, beye.ztmstdan

Geng numunelerin renk ve desenleri erginlere benzerse de, bunlartn
srrt taraft hemen hemen tek renkli olup, aglk zeytuni kahverenginden
zeytuni griye kadar degigir; lekeler erginlere nazaran daha az bulunur.
Karrn taraflal beyazdtr. Bu suretle L. princeps'te yavru ile ergin araslnctraki renk ve desen farkt, L. viridis- L. nilineata grubunda oldugu kadar

bariz de$ildir.
Kuyruk boyu ba9 * gövde uzunlulunun iki katr kadar veya biraz
daha fazla olabilir. En büyük numunelerin boyut 40 cm. yahut biraz daha
fazla uzunlu$a erigebilir.

Özeliikler'. L princeps bilhassaseyveyahut
bagka bodur alaqlarrn bulundu$u yerlerormanlartnda
rek mege
ve otlarla kapll sahalarda da göfundaltk
de yagar. Bazen aöagstz fakat
rulür. Esas itibariyle yerde yagayan bir kertenkele olmakla beraber, aÖaglara cia tirmantr. Umunriyetle slcak seven (thermophil) bir kertenkele türüdür. Bu türün yagadrgr bazt mahallerdeZ. trilineara'ya da rastlanlr. BagIrca besinlerini gekirgeler, Krnkanatlrlar, trrttllar ve örümcekler tegkil eder.
EISEI-T (1968) taraftndan muayene edilen digilerde Mayts aylnda yumurtalrklann kügük ve oviduktlartn bog oldu$u görulmü9tür. Qiftlegmenin Haz"ilan ayt baglarrnda oldugu tahmin edilmekiedir.
Biyolojik - ekolojik

Cograf i Da$rltg:2.

princeps birbirinden takriben 500 Km. meile aynt'Ylg iki bölgede yagar. Bunlardan biri Niris, $iraz ve Sarkun'u
igine alan güneybatr lran bölgesidir. Bu sahada nominat rkt L.p princeps
Blanford 1874) bulunur.

s,afe

Di$er bölge kuzeybatt iran, kuzeydogu lrak ve güneydogu Anadoluyu iqine altr Bu sahada L. p. kurdistanica Suchov 1936 bulunur'
L. princeps'in Ermenistan'da da yagadt$l PETERS (1958) taraflndan
kaydedilmektedir.

Yukartda söz konusu olan iki cografi rrk igin EISELT (1968-69) tarafrndan verilen baglrca diagnostik karakterler gunlardtr.

L p princeps : Ventralia'ntn kenar plaklart (Marginalia) karinastz,
hunlarr takip eden ilk 1-3 srra yan pullar da belirsiz derecede karinalt veya hig karinasrz. Gularia 20-22, suboculare'nin alt kenart ktsa (bu pla$tn
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rnaxirnal boyunun % 41-49 u kadar), femoral delikier 13-17' Ergin numunelerde (bag * gövde uzunlu$u 118 mm. derl fazla olanlarCa), koltuk
bölEesinde ve göOüsün yan iaraflarlnda yuvarlak gekilli ve siyah kenarlt
qrimsi mavi lekeler bulunur. Saytlart genellikle 2-B araslnda degigen bu
leke!er, bazen iki hatta üg slra haiinde diz!lmi9 olabilirler. Leke stralart
ancak arka bacaklara kadar uzantr (kuyruk ktsmtna gegmez)' Bu alttürün
terra typica'sr güney iran'da Niris civanndaki da$lardtr (2100 m. cie).

L. p" kurdistanica: ventralia'nrn kenar plaklarr (marginalia) ve
gövde yanlartndaki bütün pullar karinalr guiaria 17-19. Suboculare'nin alt
o/o 50-67 si kadar).
kenart nisbeten uzundur (bu plagrn maximal boyunun
Femoral delik saylst 16-21. Boyun ve gö'/denin yan taraflartnda 3-5 stra
tegkil eden beyaztmsl - yegilimsiden agtk mar.'imsiye kadar degigen yuvarlak lekeier bulunur. Bunlartn dtg kenarlai't a:ncak koyu kahverengi olabi!ir,
fakat siyah degildir. Leke strlart arka bacagrn kaidesine kadar uzanlr ve
üstteki stralar sagrr bölgesinden kuyruk kaidesinin yan taraflartna kadar
clevann eder. Bu alttürün terra typica'st kuzeyybati lran'da Biare (Bey Davraz) drr.

Türkiye'de

bulunduÖu yerler ve alttür durumu:

L,princepsTürkiye'de

ilk defa BA$OÖLU (1945) taraftndan Hüseyni (Siirt'te)

bulunmugtur. Bu aragtlrrcr higbir alttür aytrrml yapmamlgtrr. EISELT (1968)
Anadolu'nun ba-ska yerlerinden daha bol materyel toplamtgtrr. Bu yerler
Siirt Viläyetindeki Baykan civartndan bagka, Mardin ve Hakkäri Viläyetler!ndeki muhtelif mahallerdir. Etraflr bir incelemede bulunan bu aragttrrcr Anadolu'da yagayan trkt, kuzeybatl lran ve kuzeydofu lrak'ta yagayan
L p. kurdistanica alltürüne ithal etmigtir. MERTET{S (1952) kurdisranica alt'
turünün, nominat trktan gok az fark gösterdigini ileri sürerek ayrt bir coqrafi rrk olarak kabul etmemig ve L. p. princeps 'in synonimi olarak almtgttr.
Fakat bol materyel üzerinde gafigan EISELT'e (1968) göre, iki alttürü birbirinden ayrrdeden oldukga bariz farklar vardtr (bu farklar yukartda verilen diagnostik kara!<terlbrde gösterilmigtir).

Son zamanlarda CLARK-CLARK (1973) Baykan (Siirt) civarlndan
yeni numuneler toplamrglar, fakat bunlarr alttür ayrnmr yapmadan
L. princeps olarak kaydetmiglerdir.

Lacerta saxicola - grubu
bu gruba dahil kertenkelelerin hepsi i, saxicolo türü altrnda

Eskiden
toplanrp, birgok alttürlere ayrrlryordu. (Bak LANTZ-CYREN 1936, BODENHEIMER 1944, TERENTJEV-CHERNOV 1949). Sonradan Rus herpetolog'u
DAREVSKY ve m,esai arkadaglarrnrn yaptrgr galrgmalarla alttürlerin bir kts116

rnr tür seviyesine Qtkarllmlg, buniardan baalan tekrar alttürlere ayrllmtg,
yeni tür veya altiü;'ler iläve edilmig, evvelce bir türe mensup Sayllan bir
alttür son!'adan bagka bir iure aktartlmtgttr. Bu gibi degigiklikler halä devam etmektedir; bagka bir deyimle, söz konusu grubun taksonomisi henüz
oturmug durumda de$lldir. Bu nedenle biz BANIKOV et al.'in (1971) bu
gruptan Rusya da yagayan formlar igin yaptrgr gibi, gegici olarak yalntz bir
lormu (L. s. rudisl tür seviyesine grkarrp, digerlerini yine alttürler olarak
L.saxicola türü altrnda gözden gegirece$iz.

Laceria rudis BEDRIAGA

1886

Trabzon Kertenkelesi. (Levha Xl, 9ekil C)

Morf olojik Karakterler:

Bag oldukga bastkttr. Rostrale bu-

run deligine degmez. Postnasale tektir. Internasale'nin genigligi uzunlu.
$undan umumiyetle daha fazla olup, rostrale ile nadir olarak temastadtr.
Supraciliar gra.nül'lerin tegt<il etti$i srra tam veya kesikli olabilir, granül
sayrsr 2-17 arasrnda de$igir. Birinci supratemporale arkaya do$ru ince
dir, fakat sivri de$ildir; di$er supratemporal plaklar Qok daha kügük veya

Figure 70. Lacerta
bazr folidosis özellikleri. A- Baq üstten, B- Bag yan $ekil
- D- Ternporal bölge, rudis'te
dan, C,
E- Si-rpratibiai pullar, F- Karrn plaklan (V) ve srrt pulian
(satdaki küqül'rler), C- Kui'iuk pullan, li, I- Anal plaklar (a). M- Massetericum, T- Tympanicum (DAREVSKY 1967'dcr).
L{rcerta ruclis. A. B- l-read from <iol"sel and lateral sicb: respectively, C, D- temporal region,
E- Supratibial scales. F- ventral plates (at left ) and dorsal scales (at right ), Gcaudal scales, H,I- Anal and praeanal plates.
1L7

barizdegildir(bilhassasondakiler).MassetericumUmumiyetlebüyükve"
l.,aortaUoyOaolup,ekseriyetiebirincisupratemporale'denayrldlr;nadir
görülür ve masseteriolarak bulunrnaz. Tympanale bariz bir plak olarak
p|aklar, tempor.al böloum,dan 1-3 stra kÜgük plak ile ayrtltr (bu kÜgük
geyiörtendi$erplaklardanclahabüyüktür).GulariaSaylSl23-34araslnveya buca degigir. (ortalama 28 civarrndadlr). sulcus gularis az beliidir
puilunmai 7-11 plaktan rneyciana gelen collare'nin kenarr CüzCür" Slrt
bululan yuvarlak ve konveks olup, üzerlerinde hafif kabartt veya karina
(Ortalama
degigir
arasrnda
nur. Bu pullarrn vücut etraftnda saytst 38-59
44 civartndadrr). Anal plak iyi geligmig ve büyük olup' bunun önünde
alarak 2-3
tvücudun ön taraftna dogru) umurniyetle 1 veya daha nadir
pulüzerindeki
ktsmt
daha kügük praeanat plak mevcuttur. Baca$rn tibia
larr büyük ve bariz gekilde karinahdtr (Tür igin önemli bir özellikiir)' Femoral delik saytst 13-25 araslnda de$igir. (ortalama 19 civartndadlr)' Buraya kadar bahsedilen bazr folidosis özellikleri $ekil 70 de gösterilmigtir'
srrt tarafrn zemin rengi, zeytuni veya yegil renkten zeytuni - gri veya
kahverengine kadar degigebilir. Bunun üzerinde kü9ük koyu lekeler
nevcuttur. Bu lekeler biraz enine dizilmig olabilecegi gibi, bazen uzLlnlamastna iki slra meydana getirebilir. Gövdenin yan taraflartnda koyu
!ekelerden oiugan birer genig .serit uzantr. Bu geritler üzerinde kügük, yuvarlak ve beyaz lekeler de mevcuttur (beyaz lekeler yaglanma ile kaybolabilir). Kartn taraf sartmsl beyaz, yegilimsi beyaz veya hafif mavirnsidir.
Ür,eme zamantnda erkeklerde kartn taraftn yanlart parlak mavi veya menekge rengini altr.
Total uzunluk 26 cm. ye kadar erigebilir. Kuyruk, ba9 * gövde uzunluQunun iki katrna egit, biraz daha ktsa veya biraz daha uzun olabilir.
B iyo lo jik-e ko lo ji k Ö ze llike r: Kayalrkveyatagllkolan gegitli mahallerde görülebiiir. Bu mahalller orman igleri, sarp yamaglar veya kuru nehir yataklarr olabilir. Bazen a$aglara da ttrmantr. Tag veya kaya aralarrndaki yarrklart gizlenme yeri olarak kullantr.
Vertikal da$rlrgr 2000 m. yüksekli$e kadar Qtkab,ilir. Yerine göre ktg
uykusu Ekim veya Kastm aytndan $ubat veya Mart'a kadar devam eder.
Baglrca besinlerini Krnkanatlrlar, örümcekler, gok-ayakltlar (Myriapoda),
yumugakga ve kurtlai' (Vermes) tegkil eder. Nadir olarak diger kert+nkele
türlerinin yavrularrnr da yer (Böyle besin aian bilhassa yaglr erkeklerdir).
Digiler Haziran-Temmuz aylarrnda 4-B kadar yumurta brrakrr (Yumurta
boyu 16 mm. kadardrr). Yavrularrn yumurtadan grkma zamant A$ustos-Eylül aylartna rastlar. Bazr mahallerde bu tür, L saxicale ile beraber görulür, fakat ondan tibia üstündeki pullarrn büyük ve bariz karinah olugu iie
ayrrlabilir (BANIKOV et al. 1971).
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CoQrafi Daglll9, Türkiyede'de bulunduÖu yerler
ve alttür durumu :Bu tür Kafkaslarda Agaria, Gürcistan, Qegeno-

irrguset ve kuzeybatl Azerbeycan't kapstyan bölge ile kuzeydogu Anadolu'
da ve klsmen Karadeniz Sahillerinde bulunur.

BODENHEIMER (1944) laratndan verilen haritada sinop'ian Artvin
ve Kars vilayetlerine kadar 7 mahal ve ayrtca Van vilayetinde hududa
yakrn bir yer söz konusu kertenkelenin TÜrkiye'de bulundugu mahaller
olarak igaretlenmig, fakat maalesef tam mevkileri belirtilmemigtir. Daha
belli mahaller olarak verilen di!er bazr kayrtlar gunlardtr: Yalntzqam
idoöu yamactnda 2400 m. yükseklikte), Hopa, Artvin, Trabzon (bilhassa
Meryemana nrevkii) ve Sinop (DAREVSKY 1965, 1967, 1972)

Burada gunu da kaydedelim ki, DAREVSKY'e göre bu tür Kafkaslarda birkag coQrafi trkla temsil edilir. Türkiye'de alttÜr durumu henüz
tam hailedilmig sayrlmazsa da, DAREVSKY (1972) Hopa'dan elde edilen
numuneyi L, r. rudis alttürüne ithal etmigtir.
Lacerta saxicola EVERSMANN 1834
Kaya kertenkelesi (Levha Xll, $ekil A-D)

Morf olo jik Karakterler:(L.
tutularak verilmigtir).

s. bithynica alttürü göz

önünde

Bag oldukga yassrdrr. Rostral plak burun deiigine degmez. Postnasale tektir. Frontonasal pla$tn genigligi, uzunlu$una egit vetrrs daha tazla
olup, rostrale'den ayil veya nadir olarak bir noktada temastadlr. Praefrontale ile frontal plak arasrndaki sütür ciüz veya frontale'ye dogru egiktir.
Siupraoiliar granul'ler umumiyetle kesikli bir srra tegkil ederler, bunlarrn
sayrsr 3-11 arasrnda de$igir. Birinci supratemporale uzun veya orta uzunlukta olup, arkaya do$ru darallr veya küt olarak nihay,etlenir, bunun arkasrnda 2-4 daha kügük plak (posttemporalia) bulunur. Massetericum
büyük veya orta büyüklükte olup, birinci supratemporale ile temastadrr
veya ondan 1-2 slra kügük .plak ile ayrtlr. Tympanale daima barizdir, bu
plak ile rnassetericLtm arasinda 1-3 srra küqük plak mevcuttur. Gularia
sayrsr 23-29 kadardrr (ortalama 25 civanndadrr). collare düz kenarlrdrr,
sulcus gularis umunriyetle a; veya qok bellidir. Srrt pullan dü2, hafif
kabarrk olup, yanlara doör'u boylarr biraz artar. Gövde etrafrnda pul sayrsl
45-55 arasrnda degigir (ortalama 4g civarrnciadrr). Ventralia'nrn boyuna
slrasr 6, enine srrasr 24-29 kadardrr.

Anal plak önünde urnurnilreile simetrik r:larak yerlesmig 2-3 -cJaha
kügük plak mevcuttur. Femoral clelik savqsr 14-18 kadardrr. Arka bacaklarda tibia ktsmtnt üstten örten pulfar gok hafif karinah olup, srrttakilerden
daha büyük degildir.
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Total uzunluk 20 cm. veya biraz daha 'fazla olabilir. Kuyruk, ba9
gövde uzunlu$unun iki katrna yaktn veya daha ktsadtr'

*

Strt taraftn zemin rengi erkeklerde yegilimsi mavi, digilerde sarlm-

sr vey'a zeytuni agrk kalrverengidir. Yavrulartn strt taraft digilere benzerse
de, daha koyu tondadtr. Zemin renk üzerinde umumiyetle iki uzunlamastna Stra halinde dizilmig enine koyu lekeler bulunur' Gövdenin yanlarrnda yine koyu lekelerden meydana gelen birer gerit mevcuttur' Bu 9eritlerin üst taraftndä agrk renkli birer gizgi uzantr. Bu gizgiler umumiyetle ense bölgesinde bariz olup, gövdenin arka klsmtna dogru ayrt beneklero aryrtlmrgttr. Vücudun alt taraft sart veYa beyaztmstdtr. Kenar plaklarda kügük mavi lekeler bulunur.

L. saxicala orman
B iyo lo jik - e ko lo jik Ö zellikler:
iglerinde veya agrk arazide bulunan kayalrk mahallerin tipik bir kertenkelesidir. (Latince saxicola =: kayada ya-sayan). Ayrtca aynt türe tagkk kuru dere yataklarl, ta9 duvarlar ve dik kayaltk yamaglarda da
rastlanabilir. Yagadr$l bazt kayalrk mahaller tamamen gtplak (hig vejatasyon'u butunmayan) yerler olabilir. Gizlenme yeri olarak kaya veya duvar
yarrklarr ile tag altlarrnt kullanlrlar. Bazen a$aglara ttrmandtgt cia görülür. Vertikal dafrhgl deniz seviyesinden 3000 m. veya daha fazla yüksekliklere kadar grkar. Stcak yerlerde (Örnegin, Kara Deniz sahillerinin subtropik bölgelerinde oldu$u gibi) bütün mevsimlerde rastlantr. Soguk olan
daglrk bölgelerde (yüksekligine göre) krg aylarrnda 3-5 ay aktif de$ildir.
Besinlerini diger kertenkelelerde oldugu gibi böcekler, yumugakca'lar v.b.
Fügük omurgasrz hayvanlar tegkil eder. Digisi 4-B kadar yumurta btraktr
(yumurta boyu 1,2-1,6 cm. kadardrr). Yumurta btrakma zamail yerine göie Haziran'dan Agustos bagtna kadar devam eder. Yumurtadan gtkan
yavrularrn boylan yaklagrk olarak 5,5-6 cm. kadardtr.
Umumiyetle kertenkele türlerinde bir populasyondaki erkek ve digi
oranr egit ve hatta erkekler fazla oldugu halde, I. saxicola 'ntn bir alttürü
olan bithynica 'da digilerin erkeklere nazaran daha bol bulundu$u ileri sürülmektedir: Örnegin, yakalanan 18 numunede yalnrz iki fert erkek grkmrstrr (I-ANTZ-CYREN 1936. Sayfa 167).

Cog ra f i

D a Q rlrs:Krnm'rn güneytaraflarr, Kafkaslar,Anadolu,

kuzey ve batr lran ve güney Türkmenistan'da yayrlmrg bir türdür.

L.

Türkiye'de bulundugu yerler ve alttür

durumLl:

saxicola Anadolu'nun birgok yerlerinde bulunur ve kabul ettigimiz tür
igi taksonomik gruplamaya göre 9 cografi rrkla iemsil edilir. Bunlarrn isimleri ve herbirinin cografi dagrlrgr agagrda verilmigtir.
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A-Yalntz

Anadolu'da bulunanlar

L" s. bithynica MEHELY 1909 (Levha Xll, $ekil A).
Bu alttürün en iyi bilindiöi yer Uludag (Bursa) drr. Bu mahal söz konusu alttürün terra typica'srdrr. Ayrrca DAREVSKY (1967) tarafrndan verilen haritaya göre, Amasya civarrndan da bir kayrt mevcuttur.

L. s. tristis LANTZ

-

CYREN 1936

Terra typica'sr Adapazarr civarrnda Lafaka Dere'dir. Bu mahalden
bagka Gerede, llgaz Da$rnda Yenicemülayim Köyü (Kastamonu ile llgaz
arasr), Abant Gölü civarrndan elde edilen numuneler de I. s. tistis olarak
ieghis edilmigtir (MERTENS 1952).
t". s. lantzicyreni DAREVSKY-EISELT 1967 (Levha Xll, gekil B).

Terra typica'sr Erciyas Dagr'drr. Bu mahalden bagka bulundugu diger
niahaller gunlardrr : Zigana Gegidi (Trabzon), Nemrut Dagt 3000 m. yükselclikte, lkizdere (Rize), Samsun civan, Bayburt, Qoruh Nehri civarr.
r"lafik ve $erefiye (Sivas), Gözne Köy (Mersin), Tirebolu (Giresun), Mer'
yemana (Trabzon), Everek (Kayseri).

B*Anadolu

ve Kafkasya'da bulunanlar

L. s. parvula LANTZ - CYREN 1913 (Levha Xll, $ekil D).
Terra typica'sr Artvin olan bu alttür, Gürcistan'rn güneybatr krsrmlarr
ile kuzeydogu Türkiye'de yayrlmtgttr. Türkiye'den kaydedilen yerler 9unlardrr : Artvin civan, Borgka, Oltu (Erzurum), Ardahan, Zanzak (Erzurum),
Bayburt (Gümüghane) (DAREVSKY 1967).

t.

s. armenlaca MEHELY 1909 (Levha Xll, $ekil C).

Kuzey Ermenistan, güney Gürcistan, batt Azerbeycan ve kuzeydogu
-iürkiyede yayr!mr9
bulunan bu alttürün terra typica'sr Ermenistan'da Gökge Gölü civarrnda Yelenovka'drr. Bu alttür Türkiye'den gimdiye kadar Zigana Gegidi, Yalnrzgam Daglartntn batt yamacr (120A-2500 m. yükseklikte) ve Ardahan civarrndan bilinmektedir.

L. s. armeniaca'ntn dogu bölgesinde (Transkafkasya'da) yagayan populasyonlartnda supraciliar granül'lerin saylsr gok az (en fazla 8) olduöu
halde, Zgana Gegidinden elde edilen 4 numunede bu granül'lerin tam
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bir srra tegkil ettigi ve sayrlarrn da 10-13 arastnda degigtiöi tesbit edilrrrigtir. Numunelerden birinde srrt pullartntn dügük saytda (38) oldugu
saptanmrgtrr. (Normal olarak vücut etrafrnda pul saytsr 42-47 arastnda
bu lunu r).

Aynr kertenkele hakkrnda igaret edilmeye de$er di$er bir husus gudur : Yakrn zamanlara kadar L. s armeniaca, 'ntn partenogenetik bir form
oidu$u bilinmekteydi. Türkiye srnrrlarrnrn do$usunda kalan bölgede inceienen 1000 den fazia numunede, yalnrz bir erkek grkmrgtrr. Halbuki Zrgana Gegidinden ioplanan 4 numuneden ikisi erkek, ikisi digidir. Bundan
bagka Ztgana Gegidinde bu alttürle beraber bisexüel (iki egeyli) olan
L. ,r. Iantzicyreni yagar (DAREVSKY 1972).
L. s. hairensis DAREVSKY 1967.
Dagrlrg sahasr güney Gürcistan,

orta, batr ve güneybatr Ermenistan
iie kuzeydogu Anadolu'yu igine alrr. Türkiye'de bilindi$i yerler Kars civart ile Erzurum vilayetinC'e Zanzak yöresidir. Aynr kertenkelenin bir digisi
A$ustos 1968 de STEMMLER tarafrndan Erzurum'un 110 Km. do$usunda yakaianm;gtrr (DAREVSKY 1967, 19721. Bu alttürün terra typica'sr Errnenistan'da 1900 m. yükseklikte Ltchoshen'dir (Sevan Gölii civarrnda).
[.. s. valentini BOETTGER

1892

Da$rlrg bölgeleri güney Gürcistan ve kuzeydogu Türkiye'dir. Yüksek
da$ formu aian bu alttür Anadolu'da Yalnrzgam Da$larrnrn batr yamacr
(1200-2500 m. yukseklikte) ile aynr dagtarrn dogu yamacrnda 2400 m.
yükseklikte bulunmugtur (DAREVSKY 1965). Aynr kertenkete igin üqüncü
bir mahal olarak Yalnrzgam Gegidi verilmektedir (DAREVSKY 1972|. Bu
alttürün terra typica'sr Ermenistan'da Bazarkent'tir (2000 m. yukseklikte).

L. s. nnixta MEHELY 1909
Dagtlrg sahasr batr Gürcistan ve kuzeydogu Türkiye'yi igine allr. Ter-

ra typica'sr Borjom civarrnda Abbas-Tuman'drr. Bu alttürün gimdiye kadar Türkiye'den kaydedildiöi yer Giresun Vilayetinde yavuzkemal civarrdrr.

L. s" unisexualis DAREVSKY

1966

Dagrlrs bölgesi kuzey Err,'renistan ve kuzeydo$u Türkiye'dir. partenogenetik olan bu alttürün yurdumuzdan gimdiye kadar bitindigi yer Erzutum vilayetinde Tanzak'trr. (DAREVSKY 1967). Alttürün terra typica'sr Ermenistan'da Razdan (Ahta) drr (1800 m. yüksektikte).

Buraya kadar zikredilen alttürlerin bazl folidosis özellikleri DAREVSKY'den (1967) aIrnarak rablo rc-14 de veriimigtir, (L. s. rristis harig),
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71. Lacerta saxicola'da srrt pulu sayrlmasrnt gösteren Sema. Bir srra tegkil
$ekil
- Figure
eden pullarrn ortalarr noktalanmtgtlr. V- Ventralia (DAREVSKY 1967'den).

A

group

of

dorsal scales

in Lacerta

saxicola. Those

This drarving is related with column 4, in Tables

gekil

-

in

one row are marked with dots.

10-1{".

Figure 72. Lacerta saxicola'da bazr folidosis özellikleri. A- Baqrn altran görünügü,

Bir srra tegkil eden gular pullann (Gp) ortalan noktalanmrgtrr. Bu srra inframaxillar plaklarla (Im), collare (C) arasrnda bulunur. B- Bagrn yandan görünüsü. N{- Massetericum (M)
ve Tympanicum (T) arasrnclaki plaklar ile supratemporal plaklartn arkaslndaki posttem poral plaklann ortalan noktalanmrgtrr. C- Alt bacalrn orta krsmrnda eäik bir srra üzerindeki pul sayrsr. Bu srrayr tegkil eden pullann ortalan noktahdrr. (DAREVSKY 1967'den).
Lacerta saxicola. The drawings
Tables 10-l{

in this Figure are given to

explain some characters in

r2g

BA.SOGLU - HELLMICH (1970) Van bötgesinden (Ahtat, Nazik Göt,
suphan Da$r) topladr!<larr 10 numuneyi, bilinen higbir atttüre ithat edernediklerinden Z. saxicola subsp. olarak kaydetmiglerdir.

Di$er taraftan OLARK - CLARK (1973) Türkiye'nin birgok yerlerinden
-o39 numune incelemigler fakat teghislerini yalnrz tür seviyesinde (L saxic'ol(j.) brrakmakla yetinmiglerdir. Adr gegen son iki aragtrncrnrn Mayrs ve
!laziran aylarrnda numune yakaladrkrarr yerler gunlardrr : Trabzon'un 25
Km. güneyi (381 m. yükseklikte), Trabzon'un 10 Km. güneyinde (61 m.),
Trabzon'un 20 Km. batrsrnda (3 m.), Vakfrkebir'in 10 Km. güneyinde (61
nr.), Arsin (3 m.), Frndrklr (30 m.), Hopa'nrn 5 Km. batrsrnda (30 m.), Hopa'nrn 5 Km. güneyinde (61 m.), Borgka'nrn 20 Km. batrsrnda, Artvin,in
15 Km. dogusunda, Ardahan'rn 60 Km. batrsrnda (1403 m.), Ardahan'rn
55 Km. batrsrnda, Ardahan'rn 50 Km. batrsrnda (1921 m.), Ardahan'rn 45
Km. batrsrnda (2135 m.), Ardahan'rn 40 Km. batrsrnda (22g7 m.), ArdaIran'rn 30 Km, batrsrnda (2501 m.), Ardahan'rn 25 Km. batrsrnda (2211 m.),
Kars'rn 35 Km. kuzeyinde (2135 m,), Kars'rn B Km. kuzeyinde (170g rn.),
Kars',n 25 Km. güneyinde (1g06 m.), Krzrlcahamam'rn 40 Km. kuzeybatrsrnda (1372 m.), Ardegen (15 m.).

L. saücola hakkrnda son olarak belirtmek istediöimiz bir husus gudur : son zamanlarda uzzELL - DAREVSKY (1973) tarafrndan alttür seviyesinden tür seviyesine gtkarrlmrg olan formlar gunlardrr
:

L, s. qrmeniaca :

1,. arnteniaca

L. s. unisexualis : L.
L. s. ntixta : L.

unisexuslis

mixta

l\ynca L s. nairensis, L. radclei'nin bir alttürü kabul edilerek, ismi
nairensis olarak de$igtirilmigtir.

L.

r.

I'acerte saxicola grubu üzerinde galrgan Dr. BUDAK,tan ö$rendiQimize göre DAREVSKy tarafrndan tavsif edilen iki yeni tür de
Lacerta

uzzelli ve
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L

clarkarum 'dLir.

hepsi uTablo 10 t s. bithynica'da bazt folidosls özellikleri' Nlumunelerin
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liar granül sayt, 8:Ventralia'ntn enine strast' 9=Anal
ile masseteriOulunan praeanal plak sayrsr ($ekil 73), 1O=Tympanale
($ekil 72 B), 11= Bicrum arastnda bulunan bir srradaki ufak plak saylsr
saytst ($ekil
posttemporalia
rinci supratemporale'nin arkastnda bulunan
72 B,) 12: Ventralia,nrn drg srrastndaki her bir plagrn kargrslnda bulunan
gövde pullarr sayrsr (Karrn ortastnda bulunan 10 ventralia incelenerek,
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c,lde edilen sayrlarrn ortalamast altnmtgttr), 13=Alt bacagrn
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(9ekil 73).
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Figure 73. Lacerta saxicola'da anal böige. Anal plaklan" <"ll!rXi"rA. bulunan
- plaklarrn
praeanal
ortalan noktalanmrgtrr. A'da tek, B ve D 'de eift,/üg praeanal plak
görü1ür. Aynca femoral delikler ile üst bricalrn büyük plaklarr arasrndaki bir srra pulun
$ekil

ortalanna nokta konmugtur. (DAREVSKY 1967'den).

Anal region in Lacerta saxicola. These drawings are given to explain Column 9 in

Table

L26

10.

Tablo 11. L. s. lantzicyreni de bazr folidcsis özellikleri. EIMG:Tabiat Tarihi
Müzesi Götebutg, BM:British Museum, ZMF:Senckenberg Müzeei Frankfurt,
EIMB:Tabiat Tarihi Müzeai Bacel, ZIN:Zooloji Enstitüsü, Bilim Akademisi Le'
ningrad
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Tablo 12. Kafkaslarla rnügterek oian iki alttürün bazt folidosis özellikleri. Bu özeliikier Kafkaslarda yagayan populasyronlarda yapt!en incelemelere göre verilmigtir. Var.:Variasyon (minimum ve maksimum degerler), M-rm= Crtalarna deger ire orta!amantn standart hatasl, SD :
Standart sapma.
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Karakter numaralartntn aglklanmasl Tablo 10'un alttnda verilmigtir.
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Tablo 13. Kafkaslarla mügterek olan iki alttür'ün bazr folidesis özellikleri. Bu özellikler Kafkaslarda yagayan populasyonlarda yapllan incel,emlere
göre verilmigtir. Var= Variasyon (minimum ve maksimum deÖerler), M tm:
Ortalama de$er ve ortalamanln standart hatast, SD=Standart Sapma
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1

51-73

69,16+0,58

5,59

56-70

63,93+0,46

2,73

2

90-120

104,19+0,82

7,98

114-135

125,17* 1,05

6,22

ö

0,55-0,72

61,27+0,005

42-47

44,26+0,12

1,20

5

L9-26

22,36+0,14

6

14-19

7

1-8

B

5l +0,002

,017

49-55

51,89+0,21

7,27

I,40

24-3L

27,49+0,26

1,56

15,66+0,09

0,89

l6-2r

18,38*0,17

1,05

4,85+0,17

1,52

?-13

10,77

+0,24

1,43

25-29

26,75+0,095

0,90

26-29

27,20L0r09

0,59

I

1-3

1,50+0,065

0,63

I-2

1,92*0,05

0,29

10

0-2

1,00+0,034

0,34

dt

z--+

2,64f:0,09

0,54

11

2-4

2,47

+0,052

0,51

2-5

3,17+0,12

0,75

t2

2-B

2ro7

+0,a2

4,25

2-3

2,03+0,03

0,L7

13

15-19

16,52+0,09

0,84

l6-2L

19,97+0,23

1,37

t4

4-4

4,01+0,01

0,

5-6

5,57+0,086

0,51

A

*

L.s.armeniacd

044 47

l0

-0,54

Karakter numaralarlnln aglklamasl Tablo 10'un alttnda Verilmigtir'
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Tablo 14. kafkaslarla mügterek olan iki alttürün bazr folidosis özellikleri. Bu özellikler Kafkaslarda yagayan populasyonlarda yaprlan ince-

lemelere göre verilmigtir. Var.=Variasyon (minimum ve maksimum degerler), M-+-rn= ortalama de$er ve ortaramanrn standart hatasr, sD=standart sapma.

Karakterler*

Var.

M*m

dd

56-70

64,40+ 0,51

++

58-77

68,44+0,76

100-143

121,69+ 1,64

94-140

116,gl

lnn

_dd'

2

oo
++

dd

3^^

YY

L s.mixta

,48 *

5l

-0

+ 1,15

0,53+0,004
0,59+0,007

N:63

I
4,98 I
3,75

(3S

66,28

??)

Var.

M*m

49-63

54,80+ 0,62

3,68

51-60

55,78

+

0,54

2,gg

105,37+1.,26

7,45

100,58+0,13

aqq

11,0U 9l-116
7,56 I 85-116
033 0,48

046 0,52
-

0,

0,51+0,03

,022

0,

0,55+0,05

028

I

n*is

4

41-53

46,25

+0,29

z,tsl'

6

2L-29

24,83

+0,22

2,08

6

l4-22

17,44

+0,t3

1,30

t3-21

7

rl3

2,66

2-I5

8,82+0,39

3,10

'*Ä
8""

23-27
26-30

25,67

+

0,16

1,08

2t-29

23,66+L,67

*

9,87

28,18

0,17

1,13

24--27

25,00

1-2

1,04

0,021

0,20

1-4

2,41*0,0g

0,7L

l-4
l-4

2,25*0,a72

0,68

1,21+0,05

0,4L

2,49 +0,067

t-2
t-4

2,61+0,09

0,656

+ 0,074
2,30 + 0,073
20,21 + 0,13

2,89+0,05

0,32

+

0,49

13

2-3
2-3
i8-23

l4

3-6

OO
ff

I
10

1l
1200
OO

ti

*

L.s. valentini

N:88 (45 0 d, 43 ??)

7,87+0,28

+

2,56

4,48

*

0,065

I

20--28

46,73

*.0,44

3,55

23,59

+0,24

1,93

L7,22

+

1,51

+

0,19

0,20

0,48

2-3
2-3

7,25

t4-23

19,14+0,19

1,56

3-6

4,65+0,09

0,67

0,50

2,43

0,092

Karakter numaralarrnrn agrklamasr Tablo 10'un altrnda verilmistir.
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1,06

Lacerta sicula RAFINESQUE 1810

lstanbul Kertenkelesi (Levha Xl, $ekil

Morf olojik

Karakterler :

D)

(L. sicula hieroglyphrcu) alttürü

göz önünde tutularak verilmigtir).
Bag kalrn yaprlr olup, ön ktsmt bariz der,ecede sivri ve uzuncadtr.
($ekii 60 B). Postnasale tektir. Rostral plak burun deligine degfuez. Suboculare önünde umumiyetle 4, nadir olarak 5 supralabialia bulunur. Collare'nin
serbest kenart düzdür. Sulcus gularis barizdir veya az farkedilir. Temporal bölge gok kü9ük plaklar ile örtülüdür. Tympanale umumiyetle oldukga büyüktür; massetericum, bazen kügük bile olsa, hemen hemen daima
mevcuttur. Srrt pullarr kü9ük, yuvarlak ve düzdür; gövde etraflndaki saytst en gok 65-78 arastnda degigir. (ortalama 70 civartndadtr). Ventralia'nrn enine strast erkeklerde 24-28, digilerde 28-31 kadardtr (uzunlamaslna
6 srradrr). Femoral delik sayrst oldukga yÜksektir (21-28 araslnda deÖigir)'

Srrt taraftn renk ve deseni geni-s variasyon gösterir. Bazt fertler yalrrtz yegil ve grimsi zeytuni renktedir. Bir ktsmrnda ise strt iaraft yegil, yan tafaflar kahverengimsidir. Birgoklartnda bu zemin renk üzerinde silik bir
gekilde agtmst bir desen bulunur. Bazen bu desen yerine bariz siyah leKeler görülür. Lekeler a$ geklinde veya oldukga kartgtk düzen gösterebilir
(hieroglyphica ismi bu kartgrk desen gekli dolayrsiyle verilmigtir). Qok
kere koyu renkli gebekenin ara yerlerinde agrk renkli yuvarlak lekeler
(ocel'ler) görülebilir. Kann taraf umumiyetle beyaztmst veya ktrmtzlmsl
drr, lekeler bulunmaz (BODENHIMER 1944). Taraftmtzdan incelenen numuneler ise daha gok kirli gri renkte görüimü9tür.

Total uzunluk 24 cm. kadar olabilir. Kuyruk, umumiyetle bag * gövde uzunlugunun iki kattndan fazladtr.
Biyolo jik - ekolo jik Özellikler: Kayahk y,erlerde veya
ta9 duvarlar üzerinde ya-sar ve bunlar arastndaki yartklart gizlenme yerleri olarak kullantrlar. Bu biotop gekline uygun olarak CYREN (1933), söz
konusu kertenkeleyi lstanbul'da gerek gehir iginde, gerek civartnda bulunan bahge duvarlartnda, mezarltklarda, sur ve hisarlar üzerinde gördügünü ifade eder.

Cografi Dagrlrg ve Türkiyede bulundugu yer-

I e r : Türün genel dagrlrgr 9u bölgeleri kapsar : Korsika, Sardunya, Sicilya, Apenin Yarrmadasr (Roma civartndan güneye dogru), lstriya ve Balkanlarrn batr krsrmlarr ile Adriyatik Denizinde bazt adalar, Marmara Denizindeki adalar ve lstanbul civan (hem Rumeli, hem Anadolu yakast).
Ayrrca lspanya'nrn güneydogu ktstmlannda ve Amerika'da Philadelphia
c,ivarrnda bulunur. Son zikredilen iki ülkeye sonradan götürülmügtür.
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L. sicula gok politipik bir türdür. Bunun bir sebebi birgok

adalarda

ayn alttürler meydana getirmig olmasrdrr. MERTENS - WERMUTH 1960
da 39 alttürü kaydedilmektedir. Sonradan daha ba-ska co$rafi rrklar da
tavsif edilmigtir (ARNOLD 1973, Sayfa 292).
Türkiye'de bulunan alttür L. s. hieroglyphica BERTHOLD 1842 dir.
Yalnz memleketimizde bulunan ve Terra typica'st lstanbul olan bu alttür,
istanbul civanndan bagka Marmara Denizindeki Adalarda (Sivri Ada,
Yasst Ada v.b.) ve bu denizde sahil olan bölgelerde ya-sar.

L. sicula'ntn istanbul ve IMarrnara Bölgesinde bulunmasr oldukga gagtrttcr bir problemdir. Qünkü bu iür Balkanlarrn dogu tarafrnda yoktur;
batr Balkanlar ile Marmara Bölgesi arasrnda türün bulunmadi$r bog bir
saha mevcuttur. Adr gegen kertenkele, tesadüfi olarak sonradan yurdumuza girmig olabilir (insan eli ile yahut ticaret gemileri vasltasiyle).
Lacerta strigata EICH\{/ALD 1831
Qizgili Kertenkele (Levha XlV, $ekil A)

Morf olojik Karakterler : Rostral plak ekseriyetle burun
deligine deger. lki postnasalia, tek frenale bulunur. Supralabialia 4 dür.
(nadir olarak 3 veya 5). Supraocular plaklar ile supraciliaria arasrnda
2-B kadar granül mevcuttur (nadir olarak 11 kadar olabilir). Temporal
bölgedeki pul sayrsr azdrr (umumiyetle 12-20 kadafl; küqük bir tympanale mevcuttur; ayn bir massetericum genellikle farkedilmez, fakat gakak
bölgesinin ön krsmrnda birkag büyük plak görülür (_Sekil 57). Collare bariz sekilde trrtrklrdtr, sulcus gularis az veya gok derecede b-ellidir. Femoral delikler diz eklemine kadar uzantr, sayrlarr 15-21 arasrnda degi9ir.
Genglerde strt taraf kahverengidir. Bu zemin renk üzerinde uzunlamastna 5 gizgi bulunur. Agrk renkli (umumiyetle sanmst beyaz) olan
bu gizgilerden biri srrtrn tam ortasrnda uzanw. Digerleri gifttir: bunlardan
bir gifti parietal plaklarrn drs kenarrndan, diger gift ise kulak agrklrgrnrn
orta veya alt kenarrndan baglar.
Genglerdeki renk ve desen ergin digilerde ekseriyetle muhaf aza edilir, fakat agrk gizgiler arasrnda koyu renkli lekeler görülür. Geng erkeklerde de bu desen gekli belli olur, fakat yaglr erkeklerde zemin renk yegile dönügür, agrk renkli gizgiler ve koyu lekeler gok kere tamamen kaybolur, bunlarrn yerini umumiyetle nokalar halinde lekeler alrr. Böyle numunelerde srrt taraf yegil olmakla beraber, arka bacaklar ve kuyruk kahverengi kalrr. Karrn taraf ekseriyetle yegilimsi beyaz veya san olup lekesizdir. PETERS'e (1962 a) göre bu türün clag populasyontarrnda (1200 m.
den daha fazla yüksekte bulunanlarda) erkeklerde bag ve boyun krsmrL32

ntn yan veya alt iaraflart mavi renklidir. Kendi materyelimizde de bu hal
bazt numunelerde görülmektedir'

Kuyruk ktsmr bag ve gö'rde uzunlu$unun iki katt kadardtr (biraz az
veya biraz daha fazla). Total uzunluk 30 cm. (nadir olarak 35 cm.) kadar
olabilir.

Biyol

ojik - ekolo jik Özellikler : Umumiyetle step

kayerlerrakterindeki arazide az vegatasyonlu yamaglarda veyahut düzlük
deki otluk mahallerde bulunur. Bazen böyle mahaller ormana yaktn da
olabilir. Bu kertenkele 3000 m. kadar yüksekliklerde de bulunabilir' Yumurta brrakma zamail muhtemel olarak Haziran aytntn ikinci yartmtdtr. Gebe disilerde 15 mm. uzunlu$unda 9 kadar yumurta saytlmtgttr. Yavrular Alustos ayrndan itibaren görünmeye baglar. Bagltca besinlerini yaSacllklarr biolop'larda bolca bulunan Qekirge ve Ktnkanatltlar tegkil eder. Kendi yavrulannt ve kügük omurgalr hayvanlarr da yedikleri tesbit edilmigtir
(BISCHOFF 1970). Bu böceklerc,en bagka mide muhteviyatlartnda sinekler de bulunmugtur (TERENTJEV-CHERNOV 1949). Bu tür ile L. a. agilis
ve L.v. meridionctlis kolayca qaprazlanarak melezler elde edilebilir. BlscHoFF 1969, 1973)

Cograf i Dagrlrg ve Türkiye'de bulunduQu yerler:
Bu türün esas bulundu$u bölge Kafkaslar ve Hazar Denizinin güney ktytlartdrr. Söz konusu bölgenin bir uzantrsr olarak Anadolu'nun kuzeydo!u
taraflarrnda da bulunur, $imdilik en iyi bilindigi mahal Kars viläyetinde
lgdrr civarrdrr. PETERS'e (1962) göre L. strigata'ntn Sankamtg civarlnda
bulunmasr gerekir.
Lacerta taurica PALLAS 1813
Trakya Kertenkelesi. (Levha XlV, $ekil B)

Morf olo jik Karakterle r:

(L.t.taurica göz önünde tu-

tularak verilmigtir).
Postnasal plak tektir (gok nadir olarak gift olabili0. Rostrale ekseriyetle burun deligi ile temastadtr, nadir olarak bir köprü ile ayrtltr. Subokulare önünde umumiyetle 4 supralabialia bulunur (istisnai olarak
3 veya 5 olabilir). Massetericum ve tympanale bulunmaz veya ancak fark
edilir. Sulcus gularis daima mevcuttur. Collare düz kenarlt deÖildir; bagka bir deyimle buradaki pullarrn arastnda az veya gok bariz girintiler bulunur. Vücut etrafrndaki pul sayrsr 42-64 arastnda deöi$ir. Ventralia'nln
boyuna srrasr 6 drr (gok nadir olarak B olabilir); bu plaklann enine strast
erkeklerde 25-30, digilerde 25-32 arasrnda degigir. Femoral deliklerin
tegkil ettigi srra umumiyetle diz eklemine kadar uzanv. Bunlann sayrst
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Anal plak kügük veya orta boyda olup, ön
yan krsrmlarrnda 2-3 srra daha kügük plak ile gevrilmigtir
'14-22 arasrnda degigir.

ve

Srrt tarafrn renk ve deseni oldukga sabitiir. Tipik olarak bagrn arka
larafrndan geriye dogru yegil ve bazen mavimsi genig bir gerit uzanrr.
(bazen bu gerit gri veya agrk kahverengindedir). Gövdenin yan taraflan
urnurnryetle kahverengidir. Aynca srrirn yanlarrnda agrk renkli birer gizgi
uzanrr. Bazen bu gizginin alt tarafrnda (karrn bölgesine yakrn yerde)
yine agrk renkli diger bir gizgi daha mevcuttur. Bu gizgilerden bagka srrt
ve yanlann büyük bir krsmr siyahrmsr lekelerle kaplrdrr. Karrn tarafr erkeklerde sartmsr veya krrmrzrmsr, digilerde beyazrmsr veya ye-silimsi renklidir. Dtg tarafta bulunan ventral plaklar üzerinde ve bunlarrn daha ötesinde
(yan iaraflara dogru) mavi lekeler ve ayrrca kügük siyah lekeler de bulunabilir. Karrn iarafrn di$er krsrmlan umumiyetle lekesizdir.

Total uzunluk 22 cm. veya biraz daha fazla olabilir. Kuyruk, bag
gövde uzunlu[unun iki katrna yakrn veya biraz daha krsadrr.

Biyolojik - ekolojik Özellikler:

Umumiyetle

*

agrk

arazide yagar. Buralarda en gok görüldügü mahaller, algak ve seyrek
vejatasyonlu ve bazan taglrk veya kumluk olan yerlerdir. Bazen orman
iglerine de sokulur. Krrrm bölgesinde yumurta brrakma zamant Mayrs
ayrndadrr. Yumurtadan yavrularrn grkmasr ise Temmuz sonunda veya A,
gustos bagrndadrr. Söz konusu türün bu bölgede Kasrm ayr bagrna kadar
faaliyette oldugu gözlenmigtir (LANTZ - CYREN 1948). Mide muhteryiyattnda tesbit edilen bagIca Eklem bacakltlar gunlar olmugtur: Qekirgeler,
Sinekler, Hortumlular (Rhynchota) ve Chilopoda (FUHN 1955). Bir defada
btrakrlan yumurta adedi ekseriyle 3 tür, yumurtalarrn gapr 7x15.mm. olarak ölgülmü9tür (WERNER 1938).

C o ö r a f i D a ö r I r g:L taurica Balkanlar igin tipik bir kertenkeledir. Buradan Klrrm ve güney Macaristan'a do$ru yayrlmrgttr. Aynca
Yunanistan'rn batrsrndaki bazr adalarla,"Ege Denizinin kuzeyindeki rhasopulos Adasrnda da yagar.

Türkiye'de bulundugu yerler ve alttür duu : Balkanlardaki da$rltgrn bir devamr olarak Türkiye'nin Avrupa

rum

ksmrnda da bulunur. lstanbul Bo$azr'nrn dogu yakasrna ait tek bir kayrt
vardrr bu da Polenezköy'dür (BoDENHE|MER 1944, MERTENS 19s2).
Türkiye'den incelenmig olan numuneler r. r. taurica olarak teghis
edilmigtir (MERTENS 1952). Bu atttür Türkiye'den bagka Butgaristan, kuzey Yunanistan, Arnavutluk, güney ve do$u yugoslavya, Romanya Macaristan ve Krrrm'da da bulunur. söz konusu alttürün terra typica'sr Krrrm
Yarrmadasrnrn kuzey tarafrdrr.
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Diöer alttürler hakktnda ktsa bilgi: L.taurica'ntn
Türkiye dlglnda bulunan iki alttürü daha mevcuttur. Bunlardan biri
L.t.ionicaLehrs 1902 dir. Esas itibariyle Yunanistan'da (kuzey taraflart harig) yayrlmrg bulunan bu alttürün terra iypica'sl Korfu'dur ($ekil 74). Söz
konusu alttürü nominat trktan aylrdeden baglrca özellikler renk ve desenle ilgilidir:

$ekil

Figure 74. Lacerta taurica alltürlerinin dafrhgt. 1- L.t.taurica, 2- L.t.ionica,

L.t.thasopulae (FUHN-VANCEA i961'den).

Geogiaphic distribution

of the

subspecies

of

3-

Lacerta taurica.

L. t. ionica'da arkadan öne dogru uzanan ve ense bölgesinde kaybolan siyah noktalardan meydana gelen bir ince gerit bulunur. Nominat
rrkta böyle bir gerit ancak ense bölgesinde bulunabilir, fakat arkava
dogru uzanmaz. (Levha XlV, $ekil B). Bu hususta daha fazla bilgi igin
9u eserlere bakrlabilir: WETTSTEIN 1912, WERNER 1938, CYREN 1941.
ikinci alttür, kuzey Ege Denizinde yalnlz Thasopulos Adastndan bilinen L t thasopulae Kattinger 1942 dir. Bu alttürün özellikleri igin
KATTINGER'a (1942) müracaat edilebilir.

Lacerta trilineata BEDRIAGA 1886

lri Yegil Kertenkele (Levha Xlll, $ekil

A - D)

Morf olo jik Karakterler : Bu tür ilk baklgta L.viridis'e

ben-

zer. Her iki türde geng fertlerin strt taraftn esas rengi kahverengidir ve
ya9 ilerledikge yegile dogru dönügür. Bununla beraber L.lilineata daha
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büyük bir yegil kertenkelecJir. Hatta bu nedenle Almanca'da bu türe devyegil kertenkele (Riesen-smaragd-eidechse) ismi verilmigtir. Söz konusu
iki tür en kolay olarak genqlik safhalartnda birbirlerinden aytrdedilebilir.
$öyle ki: L. viridis'te strt tarafta uzunlamastna iki veya dört agtk renkli
gizgi bulunur;L filineata'da ise gizgi sayrsr Ü9 veya begtir. Bu karakter
bakrmrndan L. trilineata, L strigat<'ya benzer, fakat ikinci zikredilen tÜr
daha kügük boyda oldugu gibi, bazr folidosis özellikleri baktmtndan da
farklrdrr (bu husuta tayin anahtanna ve iki tür hakkrnda verilen "Morfolojik Karakterler" bölümlerine bakmak gerekir).

'

L. tili,teata 10 kadar cografi trka ayrtllr (MERTENS-WERMUTH 1960,
PETERS 1964). Agagrdaki bilgi, terra tyrica'st lzmir (Bornova) olan
L. t. cariensis Peters 1964 alttürü göz önünde tutularak verilmigtir.
Rostral plak ekseriyetle burun deligine temas eder. Postnasale gifttir.
Umumiyetle iki praeocularia bulunur. Supraciliar granül saytst 2-15 arasrnda deQigir (orialama 8). Granül'lerin tegkil ettigi srra genellikle devamlr olmayrp kesiklidir. Supratemporal plak saytsr go$unlukla ü9 veya
daha fazladrr. Temporal plaklar 19-41 arasrnda de$igir (ortalama 29). Tympanale mevcut ve oldukga iyi geligmigtir. Ayrr bir massetericum bulunabilir, veyahut bu plak diger temporal plaklardan ayrrdedilemeyecek kadar kügüktür (bazr numunelerde yoktur). Dört qift iyi geligmig submaxillar
bulunur, beginci gift umumiyetle kügüktür. Collare'bariz derecede ttrttkIr, sulcus gularis bellidir. Strt pullarr 42-55 araslnda degigir (ortalama
49). Kann plaklartntn uzunlamastna strast umumiyetle B dir (nadir olarak
6 olabilir). Femoral delik sayrsr 12-19 kadardrr (ortalama 16).
i

Yavrularda strt taraf kahverengidir. Bunun üzerinde umumiyetle
agrk renkli uzunlamasrna be9 gizgi bulunur. Bunlardan biri tek olup,
occipital plak arkastndan baglayarak strt ortastnda uzantr. Di$er gizgiler
gifttir. Bunlardan bir gifti parietal plaklarrn drg kenartndan, diger gifti
kulak hizaslndan baglar. lkinci gift gizgiler devamlt veya kesikli olabilir.
Ayrrca gövde yanlarrndaki karrn plak srralart üzerinde, diger beg gizgiye
nazaran daha az bariz ve agrk renkli lekelerden meydana gelen iki gizgi daha bulunabilir. Karrn rengi beyazrmsr veya hafif sartmst, agtk yegil yahut
mavimsi beyazdv. Yag ilerledikge srrt tarafrn zemin rengi yegile dogru
dönü9ür, agrk renkli uzunlamasrna gizgiler ise kaybolmaya yÜz tutar. Ayrrca kügük ve srk koyu lekeler meydana gelir. Bu lekeler aynt büyüklükteki digilerde, erkeklerden daha bariz ve fazladr. Yaglt fertlerde
srrt taraf sanmsr yegil ve kügük siyah noktaltdtr. Kartn taraf ise erkeklerde sanmsr beyaz, dislerde pembemsi sartdtr. Bazt ergin digilerde
srrt rengi yan erginlerdeki gibi kalabilir.
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Total uzunluk 33-47 cm, araslnda degigir ve kuyruk boyu bag
Ce uzunlu$unun iki katr kadar veya biraz daha fazla olabilir.

*

göv-

B iy o lo jik-e k o lo jik Özellikler: Türün yagadrgr biotop'lar co$rafi dagrlrga ve dolaytsryle cografi trklara göre az gok degiSir. Batr Anadolu'da bulunan cariensis alttü;'Ü igin BARAN (i969) taraftndan verilen bilgi göyledir: izmir civartnda bu kertenkeleler ekilen tarla ve
meyva bahgeleri araslndaki taglrk ktsrmlar ile bahQe duvarlart yahut
tarla ve yol kenarlartndaki bol vejetasyonlu klstmlarda bulunurlar. Suya
pek uzak olmtyan bu biotop'larda ekseriyetle Bögürtlen lslrgan ve Kavak
a$aglarr göze garpar. Adr gegen alttüre mensup kertenkeleler Bozdag'oa (Ödemig) Qam ormanl iginde de yagarlar.
Anadolu'nun muhtelif yerlerinden L. trilineata numuneleri toplayan
CLARK - CLARK (1973) bu türün biotop ve yagaylg tarzl hakktnda ilave
olarak gunlarr ifade etmektedirler: L. trilineata galrlrk mahalleri tercih
eder; tamamen kayalrk, düz ve aqlk arazide tesadüf edilmez. Halbuki Ege
adalarrnda tamamen kayalrk mahallerde yagar. Fakat gerek TÜrkiye'de
gerek adalarda gok kere sudan uzak olmayan yerlerde görülür. Türkiye'de türün bulundugu vejetasyonlu mahaler oldukga degigiktir: Bö$ürtlen
ve ona benzer dikenli bitkilerden meydana gelen tarla kenarlartndaki
gitler, Maki topluluklart, yapra$tnr döken Mege agaqlartndan ibaret kügük ormanhk yerler v.b. Söz konusu tür gok hareketli olup, ürktüklerinde
10-30 m. kadar kogup yerdeki ölü yapraklar alttna, dallar yahut bir galt
veya agag dibinde bulunan deliklere sokulurlar. Bazr yerlerde ise gizlenme mahalli olarak tag yr$rnlarr arasrndaki bogluklart kullantrlar. Bazt
mahallerde birkagt bir arada görülür.

L. t. media alttürü hakktnda BISCHOFF'un (1974) bazr gözlemleri
gunlardrr: Bu alttür bilhassa daglrk bölgelerde, nisbeten srk gahhk mahallerde yagar. Daha gok rutubet seven ve düzlük bölgelerle nehir vadilerinde bulunan diöer yegil kertenkele türleri ile genellikle birarada rastlanmaz. Diginin yumurta brrakma zamant Mayrs sonu ile Haziran bagldlr.
Bir yumurta kümesinde 7-18 yumurta bulunur. Yaklagrk olarak 4 hafta
sonra digi ikinci defa yumurta blrakrr. Kulugka devresi B0 gün kadar
sürer. Yumurtadan grkan yavrularrn bag * gövde uzunlugu 31,5-36 mm.
kadardtr. Yükseklige göre kr9 uykusu 4-6 ay kadar sürer.
TERENTJEV - CHERNOV'a (1949) göre L. r. media'ntn vertikat da$rlr9r 200-2500 m. arasrnda degigir ve bu alttür higbir zaman sahile yakrn bölgelerde bulunmaz.

Bu türün biotop ve ya$aytg tarzr dogu Butgaristan'da PETERS (1969)
tarafrndan da etrafh sekilde incelenmigtir. (Burada yagayan alttürt. r.
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dobrogica'dtr). Adl gegen aragtlrlclya göre söz konusu

kertenkelenin

be-

sini mevsime ve iginde bulundugu biotop'a ba!lr olarak degigir' Bu degigiklik iki yönlüdür: 1- Besin tegkil eden böcek v.b. kügük hayvan türleri
baktmtndandrr (Kalitatif fark). 2- Sayr baktmtndan hakim durumda olan
besin türleri, mide muhteviyatlarlnda da yaklagrk olarak aynt orandadtr.
Geng fertlerin besinleri kalitatif ve kantitatif bakrmdan erginlerinkinden
farklr degildir.

Cograf i DaQrlrg : Z. trilineata Adriya Denizi kuzey klytstndan
Yunanistan ve Ege Denizi Adalart, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Suriye,
israil, Kafkasya ve güneybatr iran'a kadar yaytlmtgtrr. Bu genig da$rl19
sahasr iginde, evvelce ifade edildigi üzere, 10 kadar coÖrafi trka ayrtlmtgttr. Bunlart birbirinden aytrdetmeye yarayan özellikler ve her birinin
yagadrör cografi
Tablo 15 te gösterilmigtir.
.bölgeler

Türkiye'de bulundugu yerler ve alttür durumu:
Türün Türkiye'de dagrlrgr ve alttür durumu PETERS (1964) taraftndan etraflr gekilde incelenmigtir. Bu aragtrncrya göre yurdumuzda yagayan
alttürler, herbirinin diagnostik karakterleri ve bulundu$u bölgeler agagtda
verilmigtir.

1

-

L. t. cariensis PETERS 1964 (Levha Xlll, $ekil A)

Diagnostik Karakterler: Srrt pulla rt 42 - (49) - 55, temporal plaklar
20-(28)-41, supraciliar granül'ler 4-(10)-16 (bazr numunelerde iki srra),
parietal ile ikinci supratemporal arasrnda ekseriyetle kügük plaklar bulunur. Ventralia'ntn uzunlamasrna stra sayrsr B, (bazen gövdenin bir krsmrnda 10 srra), srrt ortasrndaki tek gizgi bazr numunelerde iyi geligmemigtir.
Boyun ve gövdenin yan tarallaru ergin erkeklerde mavi (yagh olanlarda
kuyruk kaidesi de mavi olabilir).

Bulundu!u Bölge: Güneybatr Anadolu kryrlarr ($ekil
hem ova hem daglrk yerlerde görütebilir.

2

75).

Buralarda

galatiensis PETERS 1964 (Levha Xlll, gekil B).
- L.t.

Diagnostik Karakterler: Srrt pullan 40-(45)-49, supraciliar granül'ler
!-(5,5)-12, ventralia hemen hemen hig istisnasrz uzunlamasrna B srra halinde; enine srra erkeklerde 29-(30)-31, digilerde 30-(31)-32 dir. Femoral
delik srrasr bariz gekilde krsadrr. Parietal ve supratemporaller arastnda kügük plaklar bulunmaz. supraciliar granül'ler tek srralr. Ergin numunelerde boyunun yan taraflan mavidir ve yaglr erkeklerde gövdenin yan
iaraflarr da krsmen aynr renktedir.
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Bulundu$u Bölge: Ankara Eskigehir ve Kastamonu civarr ($ekil 75).
Buralarrn step karakterindeki arazilerinde, fundalrk ve otluk krsrmlarrnda
bulunur.

Figure 75. Lacerta tril:neata alttiirlerinin dagrfugr. 1- L.t.trilineata, 2- L-t. dobro $elril
gica, -3- L.t.lwnsscltweizeri, 4- L.t.polr-lepidota, 5- L.t.diplochondrodes, 6- L.t.cariensis 7I-.t.galatiens!s, 8- I..tstalterstorlli, 9- L"ttsraelica, 10- L.t.media. ? igareti konulan bölgeler
takscnomik ilurumlarr kesin olarak tesbit edilmemig .verleldir (BARAN i959'dan).
Gccgrapi-ric clistributiorr

3

-

of the

subspecies

of Lacerta

lrilineata.

L. t. wolterstorffi MERTENS 1922 (Levha Xlll, $ekil C).

Diagnostik Karakterier: Ventraiia istisnasrz uzunlamasrna 6 srra; bu
plaklarrn enine srrasr nisbeten azdv: erkeklerde 23-(25)-27, digilerde 25(27)-29. Supraciliar granül'ler 1-(6)-9, supraciliar plaklar 4-(5)-7, femoral
delik srrasr krsa de$ildir, bir srrada 15-(1n-2A delik bulunur. Geng ve yaru
ergin (semi adult) numunelerde vücudun yan taraflartnda 3-4 (nadiren
5) stra agrk renkli kügük yuvarlak leke yahut gizgiler bulunur. Strttaki agtk
renkli uzunlamasrna gizgiler 2 yagrndaki erkeklerde ve 2-3 senelik digilerde görülebilir. Boyunun yan iaraflarr bütün erkeklerde mavi de$ildir. Ventralia ekseriyetle krsmen veya tamamen siyahtmst yegil noktalarla kaplrdrr.
Bulundu$u Bölge: Bu alttür esas olarak Lübnan ve Suriye'de yaytlmtg
olup, kuzeye dogru Türkiye srnrn ieinde Asi Nehri (Antakya) civarrnda da
bulunur. ($ekil 75).
740

4

-

L. t. media LANTZ-CYREN 1920 (Levha Xlll, $ekil

D).

Diagnostik Karakterler: Ventralia daima 6 uzunlamasrna srra halinde,
praeanal plaklardan ortada bulunan ikisi umumiyetle bariz gekilde büyüktür.
Femoral delik srralarr krsa, sayrlart 9-(12)-16 (bunlardan son 1-3 ü ekseriyetle az geligmig durumdadrr). 4. parmak altrndaki lamel sayrsr 22-(25)-30
dur. Geng ve bir yagrndaki numunelerde temporal gerit üzerinde ilave
olarak bir srra agrk renkli leke bulunur. Bütün ergin erkek ve digi numunelerde boyunun yan taraflarr mavi renklidir. Üg veya daha yaglr olan erkeklerde gövdenin yan taraflannda nravi leke veya geritler bulunur.
Bulundu$u Bölge: DoQu Anadolu. Bu alttürün yayrlrgr doguya dogru
Transkafkasya, Ermenistan, Dagistan, kuzey ve kuzeybatr iran'a kadar
uzanrr ($ekil 75).
PETERS'e (1964) göre yukarrda kaydedilen dört alttür Tablo 16. da
verilen anahtarlarla birbirinden aynlabilir.
PETERS 1964'teki galrgmasrnda kuzey batr Anadolu'dan az numune
letkik ederek bunlartn muhtemelen Romanya'daki L. t. dobrogica alttürüne
dahil edilebilece$ini yazmaktadrr. Ayrtca aynr aragtrrtcr Adana ve Amanos
bölgesindeki yegil kertenkele populasyonlartnrn taksonomik durumunun
agrklanmasr igin, buradan yeniden bol materyelin incelenmesi gerektigini
ifade etmektedir.

Batr Anadolu numuneleri, bol materyel üzerinde BARAN (1969) taraItndan tekrar incelenmigtir. Bu aragtrncr söz konusu bölgedeki kertenkele
populasyonlartntn cariensis alttürüne dahil edilebilecegini ifade etmekle
beraber, PETERS'|n tayin anahtarrnda verdigi bazr karakterlerin teghiste
tam kullanrlamayacalr sonucuna varmtgttr. $öyleki: PETERS'in anahtarrncla cariensis alttürü igin supraciliar granül srralarrnrn gift oluSunun nadir
olmadr$r belirtilmigtir. Halbuki BARAN'a göre bu duruma seyrek olarak
rastlanrr. BARAN granül srralarrnrn gok kere kesikli oldu!unu tesbit etmigtir, halbuki PETERS'in anahtarrnda bu durumun nadir oldugu ifade edilmektedir. Bundan bagka PETERS, cariensis rrkr igin verdigi diagnostik
karakterler arasrnda bazen gövdenin bir krsmrnda 1o srra ventralia bulundugunu belirtir, fakat BARAN'ln kendi materyelinde bu durumü gösteren
higbir numune tesbit edilmemigtir.
Burada PETERS (1964) ve BARAN (1969)rn aragtrrmatarrndan önceki
literatüre de temas etmek yerinde otur. BoDENHEIMER (1944), kendinden evvelki literatürü de göz önünde tutarak rürkiye'de yagayan L. fiilineata 'lan yalnrz iki co$rafi rrk altrnda toplamrgtrr. Bunlardan biri L.t. trtlincatuBedriaga 1886, digeri L.t.wolterstorJJ't Mertens 1g22 dir. Bu
yazar batr, orta ve güney Anadolu'dan toplanan numuneleri birinci zikre141

Tablc 16. Tür'kiye'deki
J964 ten alrnmrgtrr).
Veniralia

6

I

tilineata alttürlerini ayrrma anahtarr (PETERS

uzunlamasrna stralt

Femoral delik srrasr

Tam

deQil I

f"*

I

Delik sayrsr (bir srrada)

10-14

r

u-r,

|
4. parmakaltr lamelleri
.6-sz
22-27
I

Marginal pullar
kü9ükten lrelirliye fyoktur yahut Qok
kadar (nadiren bü-l kügükten küQüge kayük).
fdar (nadiren betirti)

Ventralia B uzunlamasrna srralr
Maksimum srradaki femoral delik
sayrsr * dördüncü parmak altrndaki
lamel sayrsr + maksimum stradaki
supraciliar granül sayrsr

52-65

I

I

42-51

I

Supraciliar granül
nadiren

kesikli

srrasr

I

fekseriyetle kesikli
eift bulunan supraciliar granül'ler
I

nadir degil,
krsmen bol

Gövde yanlanndaki leke srralarr
wolters torJ ji

galutiensis

cilen aittüre, Amanos Daglarrnda birkag mahalden elde edilen kertenkeleleri de ikinci altiür altrnda toplarnrgtrr. Halbuki daha önce agrklandrgl
üzere, PETERS Anadolu popuiasyonlarrndan higbirini nominat vka 0,. r.
trilineata ya) ithal eimemigtir. Zaten bu alttür Balkan Yarrmadasr, Yunan
Adalart ve Siklatlar'da dagllrg gösterir. t . r. wolterstotljt rrkrna gelince,
BODENHEIMER'in verdigi yerler PETERS'in bu alttür igin gösterdiöi bölgeden uzak degildir.
MERTENS (1952) Anadolu'dan bazr numuneler incelemigtir. Bu aragtrrrcr istanbul, izmir, Kastamonu, Kayseri, Hatay ve Gaziantep civarrndan
elde edilen numuneleri nominat rrk olarak teghis etmigtir. Fakat bu te9hisler de PETERS'in gahgmasrna uymamaktadrr. Buna mukabil MERTENS Hüseyni, EläzrQ, Siirt ve Kars'tan yakalanmtg olan bazr numuneleri
L. t. media alttürüne ithal etmigtir. Bu teghisler dogru olarak kabul edildi$i takdirde, media'ntn dagrllg sahast biraz daha batrya dogru geniglemig olacakttr.

etde editen bir numuneyi
wolterstorffi olarak tayin etmigtir. Ayrrca aynr aragtrrrcllar Varto, Nemrut
BASOGLU - HELLMICH (1970) Marag'tan
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Da$r, Suphan DaQt, Hüseyni ve Van'dan yakalanmtg

numuneleri

medio

a|ttüründensaymtglardtr.EnsonolarakCLARK-oLARK(1973)Anadoluyapmadan
nun muhte!if yerlerinden topladrklarl numuneleri, alttür aylrlml
L- tilineata olarak kaydetmiglerdir. Bu ara$irrlcrlartn materyel topladlklarr mahaller gunlardlr: Akhisar, Gazipaga-Anmur arasl, Nurda$ Gegidi'
l./ardin, Baykan, Kars, Pülümür, Pertek, lgdtr, Ankara'

.

Lacerta viridis (LAURENTI)

1768

Yegil Kertenkele (Levha XlV, $ekil C)
Morf olojik Karakterler : Bu tür beg kadar coQrafi trka
ayrrlrr (MERTENS-WERMUTH 1960). Bunlardan biri Türkive'de de bulunur: L.v. meridionalis Cyren 1938. Agagrdaki tavsif bu alttür göz önünde tutularak verilmigtir.
Rostrale burun deli$ine deger, postnasal plak saytst ikidir. umumiyetle bir iek praeoeular bulunur (nadir olarak 2)' Temporal bölge ktsnnen büyük plaklarla örtülüdür, bu sebepten saytlart azdtr (umumiyetle
15-17 kadar). Bunlar arastnda gok kere ayrl bir massetericum aytrdetmek
rnümkündür, bu plak ekseriyetle birinci supratemporale ile temastadtr.
Tympanale mevcuttur. Collare bariz derecede itritklldlr, sulcus gularis
ezgok bellidir. Ventralia'ntn uzunlamaslna slrasl 6 dtr, enine srrasl 26-31
arasrnda de$igir. Gövde ortastndaki pullartn enine strasr 46-56 kadardtr
{ortalama 50 civartndadrr). F,emoral delikler diz eklemine kadar uzanlr,
bunlarrn sayrsr umumiyetle 16-19 arasrnda de$igir. Kuyruk, bag ve gövde
uzunlugunun iki ve hatta ikibuguk katr kadar olabilir. Total uzunluk 30
cm. ye kadar erigebilir, digilerin boyu biraz daha krsadrr (nadir olarak
erkelerin boyu 34 cm. kadar olabilir). Bu ö|gülere göre meridionalis alttürü, 40 cm. kadar olabjlecegi ifade edilen nominat trktan daha kügüktür
(HELLI/I|CH 19s6).
Yavrulann strt tarafl kahverengidir. Bunun üzerinde uzunlamastna aerk renkli 2 veya 4 gizgi bulunur. Bunlardan ikisi parietal plaklartn dtg
kenarrndan ba$lar. Diöer ikisi kartn tarafa yaktn olmak üzere gövdenin
yan taraflartnda bulunur. Yag ilerledikge zemin renk aglk kahverengine
veya griye dogru deöigir. Agrk renkli gizgiler de (bilhassa alttakiler) kesikli bir hal alrr, yani devamlr olmayrp pargalara aynltr. Bu gizgiler ara
srnda veya kenarlartnda koyu renkli lekeler hastl olur. Yaglt erkeklerde
(ve bazen yaglr digilerde) renk ve desen daha fazla de$igir. Bunlarda strtrn orta bölgesi tamamen yegil olur, bu yegil renk yan taraflart da kaplavabilir. Fakat bu numunelerde-dahi arka bacaklarrn üst taraft ve kuyruk
gok ker,e kahverengi olarak kalrr. Bazr erkekler tamamen yegil olabilir
143

(BISCHOFF 1973). Karrn taraf umumiyetle saflmsl ve lekesizdir. Erkekler-

de bagtn alt tarafr ve yanlart mavi, digilerde bej rengindedir'
Biyolojik - ekotofi t< Özellikler: Bu kertenkele orman[k yerlerde (Kazda$, Uluda$, Belgrad Ormant gibi) veya aqtk arazide tarla aralartndaki yahut yol kenarlarrndaki galrlrk ve agagltk yerlerde yagar
(Adapazan, Sapanca civartnda oldugu gibi). Vertikal dagtltgt deniz seviyesine yaktn yerlerden oldukqa yüksek mahallere kadar degigebilir. Kazdag'da 1700 m. ye kadar bulunmugtur (CYREN 1935)'
Sapanca civartndan Haziran bagrnda yakalanan bir digi numunenin
iqinde olgunlagmtg yumurtalar bulunmu-stur. Yumurtalartn boyu 15,5x9 m.
olarak ölgütmügtür (CLARK-CLARK 1973). Bulgaristan'dan bazt numuneler toplayan BISCHOFF (1973) terraryum mügahedeleri olarak 9u bilgileri
vermektedir: Qiftlegmeden takriben bir ay sonra digi 10 kadar yumurta blrakmrgtrr. Bu yumurtalann boyu 14-15 mm., eni 8-9 mm. olarak ö19ülmü9tür. Kulugka esnastnda yumurtalar nem aldtklartndan daha yuvarlak bir
gekil almrglardrr. Kulugka devresi 100 gün kadar sürmügtür. Yumurtayt
terk eden yavrularrn boyu 73-80 mm. olarak ölgülmügtür.

Co g raf i Dag r I I 9 : 1.. vlldis,esas itibariyle orta ve güney Avrupa'da yayrlmrg bir türdür. Bu sahanrn büyük bir krsmtnda (orta Avrupa,
güneybatr Rusya ve bazr Balkan ülkelerinde) nominat rrk yagar. Diger alttürlerin isimleri ve bulunduklarr yerler igin MERTENS - WERMUTH 1960'a
müracaat edilebilir.

Türkiye'de bulundu$u yerler ve alttür durumu:
L. v. meridionalis bulunur. Bu alttür kuzeybatr Anadolu ile Türkiye'nin Avrupa krsmrnda yagar. Bu zamana
xadar en iyi bilindi$i yerler Belgrad Ormanl, Bursa ve Uludag, Kazda!,
Sapanca ve Adapazarr civandrr (söz konusu kertenkelenin terra typica'sr
E,vvelce ifade edildi$i üzere, Türkiye'de

Adapazarr'drr).

Son zamanlarda CLARK-CLARK (1973) yeni bir mahal olarak Vakfrkebir'de de bulundugunu bildirmektedir. Hatta bu aragtrncrlar, söz konusu
kertenkelenin Marmara Bölgesinden baglayarak az gok devamlr gekilde
lrabzon'a kadar bütrln Karadeniz Bölgesinde bulunabilecegini ifade etmektedirler. Kanrmrzca Karadeniz Bölgesini ihtiyatla kabul etmek gerekir.
Zira daha önce de bazr müellifler (BOULENGER 1920, L. MÜLLER 1935)
Trabzon dan elde edilen iki numuneyi L. viridis olarak teghis etmiglerdi.
Halbuki aynt numuneleri tekrar inceleyen PETERS (1962) bunlarrn L viridis
olmaytp" L. agilis grusinica oldu$unu iddia etmektedir. Buna göre bilhässa
dogu Karadeniz Bölgesindeki yegil kertenkelelerin yeniden incelenmes'i
gerekir.
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L.v.meridionalis Türkiye'den bagka Bulgaristan ve Romanya'da da
ya9ar.

Ophlsops MEI'JETRIES 1832

Bu cinsin en bariz özetii$i alt göz kapaQrnrn üst göz kapagt ile birlegerek, saydam bir kapsül me;vd6ps getirmesidir (yrlan gözü gibi) (9e'
kll 41 A). Diöer bazt karakterleri gunlardtr : Vücudun alt tarafrnda boyunla gövdeyi aylran collare, el.:seriyetie orta ktsmtnda belli olmaytp ancak yanlarda barizdir. Srrt pullan birbirini örier ve karinaltdtr. Parmaklarrn.aitrndaki lamel'ler de karinalt olup, bir stra halinde dizilmlglerdir.
Cinsin yayrlrg sahast 9u bölgeleri kapsar : Kuzey Afrika, güneydoÖu
Avrupa, Akdeniz ve Ege'de bulunan adalai', güneybatt Asya ve Hindistan.
Cinsin 4-5 kadar türü vardrr, bunlardan biri Türkiye'de yagar.
Ophisops elegans MENETRIES 1832

'

Tarla Kertenkelesi (Levha XlV, $ekil

D)

Morf olo jik Karakterler :

Kügük kertenkelelerimizden biri
olan bu türde, bagln üst ve ön taraftna yaktn bölgesinde uzunlamastna
bariz bir gukurluk bulunur. Burun delikleri 2-4 plak arastnda yer altr, Stri
pullarr arkaya dogru daha büyüktürler. Karln plaklart (ventralia) uzunlamasrna 6 srra halindedir, yanlardaki düz ve büyük pullar da dahil edilirse
8-10 srra kabul edilebilir. Femoral delik saytst 8-12 arastnda deÖigir (ek'
seriyetle 10 dur). Kuyruk, ba,s*gövde uzunlugunun 1,75-2 katl kadardlr.
Srrtrn zemin rengi oldukga degigik olmakla beraber, umumiyetle sarrmsr gri, kahverengi yahut zeytuni'dir. Qok kere strttn yan taraflartnda
agrk renkli birer gizgi uzanrr. Bazen bunlara iläve olarak gözün alt ktsmrndan geriye do$ru devam eden, yine agrk renkli bir gizgi daha bulunur. Ayrrca siyah renkli lekeler mevcuttur. Digilerde bunlar ekseriyetle
aaha seyrek ve daha kügüktür, bazr numunelerde sayrlabilecek kadar az
veya hig yoktur.

Total uzunluk 15-16 cm. kadar olabilir.

Biyolojik - ekolojik Özellikler: Agrk sahalarda ve umumiyetle az vejetasyonu bulunan tag ve toprakll zeminlerde yagar. Ana.
dolu'nun bütün step bölgelerinde en gok rastlanan bir kertenkelemizdir.
ig Anadolu'da Kasrm'dan Mart'a kadar krg uykusuna yatar (BODENHEIMER 1944\. Ege Bölgesinde gok so$uk veya ya$murlu günler harig,
ktg aylarrnda da drgarrda görülebilir. Bu bölgede giftlegme ve yumurta
btrakma zamail Nisan - Mayrs aylarrndadrr. Bir digi tarafrndan 2-6 kadar
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yumultabtraklltr.YumurtabüyüklüÖüSxl0mm.kadardtr.Tabiattailk
yavru ferlere Haziran seniartna dogru tesadüf edilir (ÖKTEM 1963)'

CografiDagrlrg:Balkanlartngüneyklsml,EgeveAkdeniz'de.
riAdalar,güneybatrAsyaveburadanPencap'akadarolanbölge'

Türkiye'de bulundu$u yerler ve alttür durumu:
trk ile

Yurdumuzda en yaygtn olarak bulunan bu kertenk,ele ü9 cografi
göyledir
temsil edilir. Bunlarrn bagirca'özeilikieri ve yaytlrg sahalart

:

O.e. elegans MENETRIES 1832

Vücut etrafrnda pul saytst 28-38 arasrnda de$igir (ortalama 32)' VüErcudun yan taraflarr az gok ktrmtzt renktedir. Dagrlrgr : dogu Anadolu,
menistan, AzerbeYcan v'b.
O.e. centralanatoliae BODENHEIMER 1 944

vücut etrafrnda pul saytst 34-43 arastnda degigir (ortalama 3B)' Renk
özelligi bakrmrndan doÖu Anadolu'dakilere benzer. Dagrlrgr : orta Anadolu.

O.e. ehrenbergi (WIEGMANN) 1835

Vücut etrafrnda pul saytst 28-34 arasrnda degigir (ortalama 32). Erkeklerde bagtn yanlart ve bogaz bölgesi yegilimsi renktedir (bilhassa Üreme zamantnda). Vücudun yan taraflart ktrmtzt degildir. Dagrlrgr : Anadolu'nun Ege ve Akdeniz bölgesi, Balkanlar.

Yukaldaki gekilde alttür aytrtml esas itibariyie BODENHEIMER'in
görügüne (1944) dayanmaktadrr. ÖKTEM (1963) iaraflndan izmir, AnkaraKonya ve Van numuneleri Üzerinde yaprlan ara-Stlrma bu görü9ü destekler mahiyettedir. BA$OGLU - HELLMICH (1970) Dogu Anadolu'dan inceledikleri numuneleri 0. e. eleguns olarak teghis etmiglerdir' Diger taraftan
MERTENS (1952), Anadolu'dan inceledi$i bütun numuneleri tek alttür
O e. elegans altrnda toplamtgttr. Meselenin daha iyi agtklt$a kavu-smast

igin, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden toplanacak materyel üzerinde daha
etraflt incelemeler yaptlmast gerekmektedir. (Bu hususta bak: EISELT
1965; CLARK-CLARK 1973).
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A- Eremias velox suphani, B - Lacerta agilis brevicaudata,
C- Lacerta cappadocica cappadocica, D - Lacerta cappadocica wolieri.
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A- Lacerta danfordi anatolica, 1 - Geng (=juv.), 2-Yarr ergin (=5.26.1 r,
3- cl, 4- d,5 - o; B - Lacerta danfordi pelasgiana - Geng (:juv.),
2 -Yan ergin(=s.s6.) ?, B- dr 4 - d,5 - d.
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Lacerta danfordi danfordi 1 -Yarl ergin (- s. ad.) ?,2-6,3-6,4-6;
laevis laevis 1 - Geng (: juv'), 2 - ?, il - 6,4- 6.

B - Lacerta
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A- Lacerta derjugini, 1_9,2-?; B_ Laccrta
1-?,2-d; D - Laceria muralis galttan.
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- Lacerta praticola
koleksiyonundan);
t

- Lacerta princeps 1- d, 2 - ? (Dr. Eiselt'in
D - Lacerta sicula f.
C - Lacerta rudis $,
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PLATE XII

- Lacerta saxicola bithynica l-?,2-6; B- Lacerta saxicola
lantzicyreni dl, C- Lacerta saxicola armeniaca f, -D - Lacerta
saxicola parvula ?.
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PLATE

XIII

B

A- Lacerta trilineata cariensis 1 - Geng (= juv.), 2 ?,3-d;

B - Lacerta
trilineata galatiensis, C - Lacerta irilineata woltersiorffi t-9,2-d;
D - Lacerta trilineata media f-9,2-d.
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A
C

- Lacerta strigata 1_d,2_g; B - Lacerta taurica gil,
- Lacerta viridis meridionalis I-?,2-d; D- Ophisops etegans

1-d,2-9.
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