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Lacerta cappadocica ilk defa 1902 Y›l›’nda WERNER
taraf›ndan tavsif edilmifltir. Bu türün Türkiye’deki da¤›l›fl›
ile ilgili yap›lan çal›flmalarda (1-11) özellikle Orta ve
Güneydo¤u Anadolu’da s›k olarak bulundu¤u ortaya
ç›kar›lm›flt›r.

L. cappadocica’n›n önceleri Türkiye’de sadece üç alt-
türünün (L. c. cappadocica, L. c. urmiana, L. c. wolteri)
bulundu¤u kabul edilmekteydi(4,5,6,9). Fakat daha sonra
1979 Y›l›’nda Eiselt taraf›ndan yap›lan çal›flmada L. cap-
padocica’n›n Türkiye’de befl alttürünün oldu¤u
aç›klanm›flt›r. Bu çal›flmada özellikle Güneydo¤u Bölgesi’n-
den toplanan materyalin de¤erlendirilmesiyle L. cappado-
cica’n›n bilinen üç alttürünün d›fl›nda iki yeni alttürü (L. c.
muhtari, L. c. schmidtlerorum) daha tavsif edilmifltir.
Yap›lan bu çal›flma ile L. cappadocica’n›n Türkiye’deki tak-
sonomik durumu daha da kompleks hale getirilmifltir.

Bu çal›flmadaki amac›m›z, çok say›daki alttürlere
ayr›lan L.cappadocica türünün, Aksaray ‹li Ihlara Vadisi
Populasyonuna ait örneklerini ayr›nt›l› olarak (Pholidosis,

renk-desen, vücut ölçümleri, biyotop özellikleri) inceleyip,
türün taksonomik durumunu ortaya ç›karmakt›r. Böylece
L. cappadocica’n›n bu bölgedeki taksonomik durumu
ayd›nlat›lacak ve populasyonlara ait varyasyonlar›n daha
iyi tan›t›lmas› sa¤lanacakt›r.

Materyal ve Metot

Bu araflt›rmada incelenen materyal toplam 26 ergin
(16 , 10 ) ve 3 juvenil bireyi içermektedir.
Örnekler Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü koleksiyonunda korunmaktad›r.
Örneklerin topland›¤› yerler fiekil 1’de verilen haritada
iflaratlenmifltir.

Materyal Listesi:

1. 8 , 6 , 1 juvenil; Ihlara Vadisi-Aksaray,
24.06.1993, leg. K.Olgun.

2. 8 , 4 , 2 juvenil; Ihlara Vadisi-Aksaray,
14.07.1993, leg. K.Olgun.
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Özet : Bu çal›flmada, Aksaray civar›ndaki Ihlara Vadisi’nden toplanan Lacerta cappadocica türüne ait 16 , 10 ve 3 juvenil
bireyden oluflan toplam 29 numune incelenmifltir. Bu numuneler, pholidosis, renk-desen, vücut ölçüleri bak›m›ndan ele al›narak
ekolojik ve biyolojik gözlemlere de yer verilmifltir. Araflt›rma sonucunda Aksaray civar›ndaki populasyonun nominat alttürle benzer
özelliklere sahip oldu¤u ortaya ç›kar›lm›flt›r.

Anahtar Sözcükler : Lacerta cappadocica, Ihlara Vadisi, Taksonomi

On Specimens of Lacerta cappadocica Werner, 1902 (Sauria: Lacertidae) Collected from Ihlara
Valley (Aksaray)

Abstract : In this study, a total of 29 specimens (16 , 10 and 3 juvenile) collected from Ihlara Valley were examined. The
study was based on pholidosis, coloration and pattern, and body measurement as well as ecological and biologic observations. In
conclusion it was determened that the population in the vicinity of Aksaray possess the same features as the nominate subspecies.

Key Words : Lacerta cappadocica, Ihlara Valley, Taxonomy, Subspecies



Örneklere, daha çok vadinin girifl k›sm› olan Ihlara
Köyü ile Belis›rma Köyü’ne yak›n olan tafl duvar aralar›nda
ve kayal›klarda rastlanm›flt›r. Yakalanan canl› örnekler,
önce renk-desen ve biyotop özellikleri not edildikten
sonra günlük çal›flman›n bitiminde eter ile anestezi uygu-
lanarak % 7’lik formol-alkol enjeksiyonu ile 24 saat
süreyle fiksasyona b›rak›lm›flt›r. Daha sonra daimi
olarak% 70’lik alkolde korumaya al›nm›flt›r.
Kertenkelelerin vücut ölçümleri için, 0,02 mm.
duyarl›l›kta kumpas ve milimetrik cetvel kullan›lm›flt›r.
Kuyruk ölçümlerinde sadece kuyru¤u tam olan örnekler
dikkate al›nm›fl, gençler de¤erlendirmeye al›nmam›flt›r.

Populasyonu oluflturan erkek ve difli bireyler aras›nda,
baz› karakterlerin karfl›laflt›r›lmas›nda “Farkl›l›k Katsay›s›”
(CD: Coefficient of Difference) denilen CD de¤erleri,
CD=(M1 -M2 ) / (SD1 +SD2 ) formülüne göre hesa-
planm›flt›r (12). 

Bulgular

Pholidosis Özellikleri: Postnasal plaklar genelde 3
(%55,17),2 numunede (%6,90) iki, 11 numunede
(%37,93) ise 4 ila 7 aras›nda de¤iflmektedir. Preocular
plak bütün örneklerimizde 1, subocular önündeki supral-
abial plaklar genellikle 5 (%55,17), 10 numunede 1 veya
2 küçük ilave plak olabilmekte, üç numunede ise 6’d›r.
Dokuz örnekte (%31,03), prefrontal plaklar aras›nda
di¤erlerinden farkl› olarak bir plak daha bulunur. Dört
örnekte (%13,80) farkl› bir flekilde rostral, supranasal ve
frontonasal plaklar aras›nda bir plak daha yer almaktad›r.
Altgöz kapa¤›ndaki yar›saydam pencere içerisindeki siyah
kenarl› pullar›n say›s› genellikle 6 (%72,41), yedi
numunede 7, bir numunede de 8’dir. Massetericum
materyalimizde görülmemifltir. Supratemporal plaklar sol
tarafta olmak üzere örneklerimizin %44,83’nde 1 büyük
1 küçük, %44,83’nde 1 büyük 2 küçük, bir numunede 1
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fiekil 1. Lacerta cappadocica örneklerinin
yakaland›¤› yerler. “•” iflareti örnek-
lerin topland›¤› yerleri gösterir.

YAPRAKH‹SAR

KARAYOLU
BEL‹SIRMA

Selime

AKSARAY

GÜZELYURT

IHLARA

M
elendiz Çay›

0 1 2



büyük 3 küçük, 1 numunede tek, bir numunede de eflit
boyda iki plaktan, sa¤ tarafta %46,21’nde 1 büyük 1
küçük, %40’nda 1 büyük 2 küçük, üç numunede 1 büyük
3 küçük, bir örnekte de eflit boyda iki plaktan ibarettir.
Birinci postocular plak, parietal plaklara 20 örne¤in sol-
unda temas etmemekte, 9 örnekte temas etmekte, 18
örne¤in sa¤›nda temas etmeyip, 11 örnekte temastad›r.
Temporal bölgede tympanicum’dan gözün arkas›na kadar
tek s›rada uzanan pul say›s› 11-(13,80)-17, supratempo-
rallerden supralabiallere kadar tek s›rada uzanan pul
say›s› 10-(11,97)-15 de¤erleri aras›nda varyasyon
göstermektedir. Collaria 7-(8,3)-10 aras›nda say›lm›flt›r.
Bununla beraber genellikle 8-9 aras›ndad›r (25 örnekte
%83,33). Materyalimizin tamam›nda ventral plaklar 6
boyuna s›rada dizilmifltir. Bununla birlikte d›fl boyuna
s›ralar›n yan taraflar›nda ventral plaklardan daha küçük
plak benzeri pullar vard›r. Anal plak iki örnek d›fl›nda
genellikle (%93,10) tek parçal›d›r.

Preanal plaklar›n say›s› 4-(5,10)-6 aras›nda de¤iflir
(SD:0,80, SE:0,15). ‹ncelenen 29 örne¤in 10 tanesinde 6
(%34,48), 11’nde 5 (%37,93), 8 örnekte ise 4(%27,59)

adet preanalia say›lm›flt›r. Arka ayaklarda subdigital (4.
parmak alt›) lamellerin tamam› karinal› olup bunlar›n
say›s› 25-(27,77)-30 aras›nda de¤iflir. Bu karakter
bak›m›ndan erkek ve difli örnekler aras›nda say›sal fark
yoktur(CD:0,19). S›rt pullar› oval flekilli ve tamam› kari-
nas›zd›r. Vücut etraf›ndaki pul adedi (dorsalia)
bak›m›ndan erkek ve difli örnekler aras›nda fark bulun-
mad›¤›ndan (CD:0,06) birlikte de¤erlendirilmifltir (65-
69,77-76). Femoral porlar erkeklerde, diflilerinkine oran-
la daha genifl ve bol salg›l›d›r. Ancak say› bak›m›ndan cin-
siyet ay›r›m› olmad›¤› için örneklerimizde bu karakter bir-
likte ele al›nm›fl ve 20-(21,83)-24 de¤erleri aras›nda
de¤iflti¤i saptanm›flt›r. Di¤er pholidosis özelliklerine ait
de¤erler Tablo 1’de verilmifltir.

Vücut Ölçümleri: Örneklere ait gerekli ölçümler
al›nm›fl ve populasyon içerisinde erkek ve difliler aras›nda
karfl›laflt›rmas›n› kolaylaflt›rmak amac›yla indeksler kul-
lan›lm›flt›r. Yap›lan ölçümlere iliflkin kullan›lan indeksler
afla¤›daki gibidir.

1. Pileus Geniflli¤i (PG): Parietal plaklar aras›ndaki en
genifl mesafe.
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KARAKTERLER N Min. Ort. Mak. SD SE

Pileus Geniflli¤i erkek 16 5,20 6,93 7,71 0,762 0,185

difli 10 6,06 6,53 7,08 0,268 0,085

Pileus Uzunlu¤u erkek 16 14,72 17,10 19,51 1,493 0,362

difli 10 15,22 15,91 16,80 0,500 0,158

Parietal Plak Uzunlu¤u 26 4,94 5,90 7,14 0,674 0,130

Bafl+Gövde Uzunlu¤u 26 60,64 69,47 79,05 4,983 0,959

Kuyruk Uzunlu¤u 14 100,00 131,50 172,00 22,528 6,021

P ind.a erkek 16 35,33 40,55 52,74 3,574 0,867

difl 10 39,82 41,07 42,69 0,903 0,285

P ind.b erkek 16 99,02 113,08 146,76 10,939 2,653

difli 10 106,32 119,95 127,34 6,154 1,946

Ön Bacak Uzunlu¤u 26 21,76 25,79 29,66 2,036 0,392

Arka Bacak Uzunlu¤u 26 34,12 40,3 47,22 3,445 0,663

Supraciliar Granül (sol) 29 12 16,63 24 2,553 0,466

Temporalia (boyuna) 29 8 13,80 17 1,789 0,327

Temporalia (enine) 29 7 11,97 15 1,608 0,294

Median Gularia 29 26 29,13 32 1,456 0,266

Collaria 29 7 8,30 11 0,837 0,153

Ventralia Enine erkek 17 25 26,78 28 0,878 0,207

s›ra say›s› difli 12 28 29,00 30 0,739 0,213

Femoral Por 29 18 21,83 24 1,416 0,259

Dorsalia 29 50 69,77 76 4,747 0,867

4. Subdigital lamel say›s› erkek 17 26 29,94 30 1,110 0,262

difli 12 25 27,50 29 1,168 0,337

Tablo 1. Lacerta cappadocica Ihlara Vadisi
(Aksaray) Örneklerinde Çeflitli
Karakterlere ‹liflkin Biyometrik
De¤erler (Ölçümler milimetre
cinsindendir). 
N: Örnek Say›s›, Min.: En Küçük
De¤er, Ort.: Aritmetik Ortalama, 
Mak.: En Büyük De¤er, SD: Stan-
dart Sapma, SE: Standart Hata



2. Pileus Uzunlu¤u (PU): Parietal plaklar›n arka nok-
tas›ndan, rostrum ucuna kadar olan uzunluk.

3. Parietal Plak Uzunlu¤u (PPU): Parietal pla¤›n arka
noktas›ndan ön ucuna kadar olan uzunluk.

4. Bafl+Gövde Uzunlu¤u (BGU): Rostrum ucundan,
anüsün ön s›n›r›na kadar olan mesafe.

5. Kuyruk Uzunlu¤u (KU): Anüsün arka s›n›r›ndan,
kuyruk ucuna kadar olan mesafe.

6. Ön Bacak Uzunlu¤u (ÖU): 4. parmak ucundan, ön
bacaklar›n gövdeye ba¤land›¤› yere kadar olan mesafe.

7. Arka Bacak Uzunlu¤u (AU): 4. parmak ucundan,
arka bacaklar›n gövdeye ba¤land›¤› yere kadar olan
mesafe.

8. Pileus ‹ndeksi (Pind..): ‹ki tipte al›nm›flt›r (Pind.a ve
Pind.b).

Pind.a = PG/PU x 100     Pind.b = PG/PPU x 100

Ölçümleri yap›lan 26 ergin örne¤e ait vücut ölçümleri
de¤erleri Tablo 1’de verilmifltir.

Renk ve Desen: Populasyona ait örneklerde bafl›n üst
taraf› kahverengi-yeflil ve üzerlerinde da¤›n›k koyu lekel-
er bulunur. S›rt taraf›n zemin rengi gri-maviyeflil veya
zeytuni yeflile kadar de¤iflir. Ortadaki vertebral bant
üzerinde kuyruk kaidesine kadar devam eden da¤›n›k ya
da s›k koyu lekeler bulunur. S›rttaki supraciliar fleritler
ekseri s›rt›n ön taraf›na kadar belirgin, daha sonra kesik-
li ya da silik bir durum almaktad›r (fiekil 2). Temporal
bantlar, burun delikleri arkas›ndan bafllay›p arka bacak-
lar›n kaide k›sm›na kadar uzanmaktad›r. Bu bant s›k koyu
lekeler üzerinde mavi veya kirli beyaz ocellerden meydana
gelmifltir. Ön ve arka bacaklar›n üst taraf›nda da¤›n›k
koyu noktalar ve kirli beyaz oceller bulunur. Örneklerim-
izde ayr›ca subocular pla¤›n arkas›ndan bafllay›p, arka
bacak kaidesine kadar uzanan subocular flerit bulunur. Bu
fleritin alt›nda tek s›rada düzenli olarak siyah noktalar
dizilir. Vücudun alt taraf› kirli beyaz renkte ve yanlara
do¤ru aç›k yeflil renklidir.

Ekolojik ve Biyolojik Gözlemler: Çevre Bakanl›¤›
taraf›ndan Özel Koruma kapsam›na al›nan ve araflt›rma
saham›z› oluflturan Ihlara Vadisi, Ni¤de-Aksaray aras›nda
kuzeybat›-güneydo¤u yönünde uzan›r. Bu vadi güneyde
Büyük Hasan Da¤› (3268 m.), Küçük Hasan Da¤› (3040
m.) ve Melendiz Da¤lar›n›n (2963 m.) eteklerinde kurul-
mufl, Ihlara (Yeflilköy) Kasabas› içinden dar, dik bir
bo¤azla bafllayarak kuzeye do¤ru uzanarak 14 km. sonra

Yaprakhisar Köyü’nde son bulur. Vadi boyunca uzanan
derenin ismi Melendiz Çay›’d›r.

Aksaray Meteoroloji ‹stasyonu verilerine göre (13)
araflt›rma sahas›n›n y›ll›k ortalama ya¤›fl miktar› 347,4
mm., y›ll›k ortalama s›cakl›k 11,6 C olarak ölçülmüfltür.

Oldukça zengin bir bitki örtüsüne sahip vadide,
kertenkeleler vadi kenar› ve yak›n yerlerden
yakalanm›flt›r. Hayvanlar›n topland›¤› yerde Acer tatar-
icum, Pistacia lentiscus, Prunus domestica, Crataegus
monogyna, Amygdalus orientalis, Armeniaca vulgaris gibi
a¤açs› formlar, Tamarixs myrnensis, Robinia pseudoaca-
cia, Rubus sanctus, Rosa canina, Fraxinus angustifolia gibi
çal› formlar› ve Xanthium spinosum, Anthemis cretica,
Trifolium pratense, Vicia cracca, Malva neglecta, Matthio-
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fiekil 2. Lacerta cappadocica’ya ait difli (A) ve erkek (B)’de s›rt
deseni.



la longipetala, Capsella bursa-pastoris, Papaver rhoeas
gibi otsu bitkiler bulunmaktad›r.

Lacerta cappadocica ile birlikte kuyruksuz kurba¤alar-
dan Rana ridibunda, Bufo viridis, kertenkelelerden Lau-
dakia stellio, Ophisops elegans, Lacerta trilineata, y›lanlar-
dan Natrix natrix, Natrix tessellata, Coluber
jugularis,kaplumba¤alardan Testudo graeca türlerinin
yaflad›¤› saptanm›flt›r.

Tart›flma ve Sonuç

Bu çal›flmada incelenen örneklere ait pholidosis karak-
terlerinden baz›lar› mevcut literaturde (4,5,9,10) verilen
karakterlere benzemektedir. Ancak bununla birlikte, baz›
pholidosis özelliklerinde farkl› durumlar görülebilmekte-
dir. Söz konusu dikkate de¤er farkl›l›klar afla¤›da s›ras›yla
belirtilmifltir.

‹ncelenen populasyona ait numunelerde postnasal
plaklar %6,90’nda 2’li,%55,17’nde 3’lü gruplar olufltur-
maktad›r. Bu karakter ile ilgili Eiselt (10), ikili gruplar›
%24, 3’lü gruplar› %70 olarak vermifltir. Buradan
materyalimizde ikili ve üçlü postnasal plak yüzdelerinin
Eiselt (10)’ e göre daha az oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Örnek-
lerimizde tespit edilen bir di¤er önemli özellik de pre-
frontal plaklar aras›nda ayr›ca bir pla¤›n daha bulun-
mas›d›r (%31,03). Yine incelenen materyalin
%13,80’nde rostral, supranasal ve frontonasal plaklar
aras›nda ayr›ca bir plak daha bulunur. L. cappadocica ile
ilgili bahsedilen bu 2 özellik ilk defa bu çal›flmada sap-
tanm›flt›r. Fakat bu iki karakter numunelerimizin büyük
ço¤unlu¤unda (%75) görülmedi¤i için taksonomik aç›dan
büyük bir öneme sahip de¤ildir. Bodenheimer (4)’in nom-
inat alttür için verdi¤i collaria ortalama de¤eri, materyal-
imize göre daha fazlad›r. Fakat di¤er karakterlerin (dor-
salia, median gularia, femoral por ve subdigital lamel)

ortalamalar› materyalimizde daha yüksek bulunmufltur
(Tablo 2). Örneklerimize ait supraciliar granüllerin ortala-
mas›, Eiselt (10)’in nominat alttür için verdi¤i de¤erden
daha yüksektir (Tablo 2).

Materyalimize ait en iri erke¤in bafl+gövde uzunlu¤u
79,05 mm., en iri diflinin ise 76,09 mm. dir. Ortalama
de¤er 69,47 mm. dir (Tablo 1). Eiselt (10)’in nominat
alttür için verdi¤i en iri erke¤in bafl+gövde boyu 82,40
mm., en iri diflinin 79,20 mm., ortalama de¤er ise 66,30
mm. dir. Buradan da anlafl›laca¤› gibi bafl+gövde boyu
bak›m›ndan örneklerimizin daha uzun oldu¤unu söylemek
mümkündür.

Renk ve desen özellikleri bak›m›ndan materyalimizin
Eiselt (10)’in nominat alttür için verdi¤i özelliklere benz-
er oldu¤unu söylemek mümkündür. Baran (6) taraf›ndan
L. c. cappadocica’da supraciliar fleritlerin bulunmad›¤›
belirtilmifltir. Oysa bizim örneklerimizde supraciliar
fleritler genellikle s›rt›n ön taraf›na kadar devam etmekte
ve daha sonra kesikli ya da silik bir durum almaktad›r.
Schmidtler ve Bischoff (11) L. cappadocica’n›n üzerinde
yaflad›¤› kaya habitatlar›na göre s›rt desenlerinin farkl›
oldu¤unu ileri sürmüfllerdir. Buna göre kireçli kayalar
üzerindeki populasyonlar›n s›rt taraf› aç›k fleritli, volkanik
kayalar üzerindeki populasyonlar›n s›rt deseni aç›k benek-
lidir. Materyalimize ait örneklerin s›rt deseni ise bu iki
karakter aras›ndad›r.

Bu çal›flmada incelenen örnekler ile mevcut literatürde
(1,4,5,9,10,11) nominat alttür için verilen de¤erler
aras›nda baz› farkl›l›klar bulunsa bile, bunlar›n tak-
sonomik durumu etkileyecek kadar öneme sahip
olmad›klar› yukar›da verilen bilgilerden de anlafl›lmak-
tad›r. Bu çal›flma ile Ihlara Vadisi (Aksaray) populasyon-
lar›n›n pholidosis, vücut ölçüleri ve renk-desen özellikleri
bak›m›ndan L. c. cappadocica nominat alttürüne benzedi¤i
sonucuna var›lm›flt›r.
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KARAKTERLER KUMLUTAfi-OLGUN EISELT,1979 BODENHEIMER,1944

Supraciliaria 5 - 6,2 - 8 5 - 6,4 - 8 6

Supraciliar granül (sol) 12 - 16,4 - 24 10 - 13,9 - 25 -

Alt göz kap.flef.plak say. 6 - 6,3 - 8 4 - 6,0 - 10 -

Dorsalia 65 - 69,8 - 76 63 - 70,0 - 77 64 - 68,0 - 72

Median gularia 26 - 29,1 - 32 25 - 29,5 - 34 26 - 26,5 - 27

Collaria 7 - 8,3 - 10 - 9 - 10,0 - 11

Ventralia eni. s›ra say. 25 - 27,7 - 30 - 27 - 28,0 - 29

Femoral por 20 - 21,8 - 24 16 - 21,6 - 25 20 - 20,5 - 21

4. subdigital lamel say. 25 - 27,8 - 30 21 - 26,0 - 29 24 - 26,0 - 28

Tablo 2. Çal›flmada Kullan›lan Materyal ile
Eiselt, 1979 ve Bodenheimer,
1944’ ün L. c. cappadocica’ya Ait
Baz› Karakterlerinin Minimum, Arit-
metik Ortalama ve Maksimum
De¤erleri.
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