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Kuzey Kibris Lacerta laevis Gray, 1838 (Sauria: Lacertidae)
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Ozet: Ada'daki Girne ve Begparmak Slradaglarl'nln kuzeyinden toplanan 67 omek. Anadolu'da ya2ayan Lacerta laevis laevis alttiirune
ait Budak (1) taraf~ndangallylmlg orneklerle taksonomik ag~dankarg~lagt~rmal~
olarak incelenmig ve K~br~s'taki
lrkln tavsifi yeniden
gozden gegirilmigtir.
Sonuf olarak. Ada'dan daha onceden Werner (2) taraf~ndantoplam 6 ornege dayan~laraktavsifi yapllm~golan L. I.troodica
altturuniin. Werner (2)'in vermig oldugu diagnostik karakterler ile aylrt edilemeyecegi ortaya g~kmlgt~r.
Iki altturun aylrt edilmesinde
tur duzeyinde olabilecegi ifade edilmigtir.
2 farkl~ve yeni karakter belirlenmigve saptanan farkl~l~klarln
Iki alttur temporal bantlarln alt~ndayer alan ve L. I.troodica'da arka bacak kaidelerine kadar uzanan ag~krenkte bir "subocular
bant" veya L. I.1aevis.de oldugu gibi ancak govdenin ortas~nakadar uzanabilen bir "subocular gizgi"nin bulunuguna bag11olarak kesin
gekilde ayrlllrlar.
lkinci bir teghis karakteri; median gular bolgedeki pul+granul sayis1 ve bu bolge pullarln~nboyutlar~ile ilgilidir. L. I.1aevis.de median
gularia az (ortalama 20) ve gular bolge pullar~oldukfa buyuktur. L. I.troodica'da ise bu say1 fazla (ortalama 25) ve gular bolge
pullar~.nominat lrka oranla ~ o kiifiikturler.
k
Anahtar Kelimeler: Lacerta laevis (Sauria). Kuzey K~br~s.
Anadolu. Taksonomi.

On the Specimens of Lacerta Iaevis Gray, 1838 (Sauria: Lacertidae) from North Cyprus
Abstract: The sixty-seven specimens collected from the north of Girne-Begparmak Mountain Range on the island of Cyprus and the
specimens of Lacerta laevis laevisfrom Anatolia, which have been studied by Budak (1). are examined comparatively for taxonomical
features, and the description of the race from Cyprus Island is reviewed.
In conclusion, the subspecies of L. I.troodica, which have been described by Werner (2) based on a total of 6 specimens. can not be
distinguished from the continental specimens with the diagnostic features given. In distinguishing the two races, we present two
different and new characteristics which may point to a difference in species level. The following taxonomic key is proposed for
diagnosis:
1. Median gularia number is high (average 25), the scales of gular region very small; parallell "subocular bands" extend below the
temporal bands, and below these an orange-red region is present ........... L. I.troodica.
- Median gularia number is less (average 20). gular scales larger: the subocular lines below the temporal bands extend up to the
mid-trunk level .......... L. I.laevis.

Key Words: Lacerta laevis (Sauria). North Cyprus, Anatolia. Taxonomy.

Girig
Lacerta laevis ilk kez Gray (3) taraflndan 1 8 3 8 YI-

tavsif edilrnigtir. Turun esas dagll!~ sahaslnl
Asya'nln goney batlslnda bulnan Suriye, Lubnan, l'Jrdijn
ve Israil o l u ~ t u r u r(1). Daha sonra Werner (4) taraflndan bu turun Turkiye'de Taros Daglarl'nda bulundugu

kaydedilrnigtir. Boulenger (5) turun d a g ~ l l sahaslnln
~
Suriye oludugunu, ancak Rodos ve Klbrs'tan da kaylt
bulundugunu belirtrnesine karyn kendisinin 30 y~lllk
Sure iqerisinde K ~ b r ~reptilleri
s
konusunda ~all$rnalaryaparken hiqbir donernde bu ture veya diger Lacerta turk i n e rastlarnadig~nl ifade etmigtir. Werner (4) 'den

Kuzey i i ~ b r ~Ldi'+:tj
s
l~ievisGray. 16:?6(Stillria: Lacertidae) Ornekeri H.~i<k~nda

sonra Turkiye'den tesbit edilen L. laevis ornekleri ile
Boulenger (5)'in Anadolu'da bu turun bulunugu ile iligili
guphesi ortadan kalmlgtlr (6. 7). L. laevis'in Anadolu'da
yagadlgl, qegitli tarihler de yaylnlanan aragtlrmalarla belirtilmigtir (8. 9, 10. 7, 1).

onceden G. K~br~s'tan
aylrt edilmig olan L. 1. troodica
hakklndaki veriler ile Anadolu'nun Guney Bat1 Akdeniz
Bolgesi'nden teghis edilmig olan nominat lrka iligkin
bulgular, Budak (1) taraflndan qallgllmlg ZDEU kolleksiyonundaki ornekler dikkate allnarak kargilagtlr~lmlgtlr.

Werner (2) Suriye'den donugunde ugradigl Klbrls'da. adanln bocek ve reptillerini incelemigtir. AragtlrMateryal ve Metot
masinln merkezi olarak seqtigi Platraes (Troodos DagIan, Guney K1brls)'dan kltasal formdan farkll olarak
Aragtlrma iqin incelenen materyal, 1989-1993 y~llaayrl bir alttur; L. 1. troodica' yi aylrrnlgtlr. Aragtlrlcl.
rl araslnda Kuzey K~brls'a yap~lan bilimsel gezilerde
adanln orta klsmlnda kalan Masarya (= Messaoria)
toplanmlg orneklerden (Leg. B. GOCMEN) olugmaktaOvasl ve kuzey klslmlarlnda hiqbir zaman bu ture ait
dlr. Ornekler ZDEU (= Zoology Department of Ege
orneklere rastlamadlglnl, bu tijrun sadece Platraes ve
University, Bornova, Izmir) (12 1 kolleksiyonunda muTrodos koyleri araslnda kalan 4000-5000 feet (ca.
hafaza edilmektedir. Toplam 30 3 8.3 5 $'$' ve 2
1220-1524 m) arasl yukseklilerde bulunan bir dag
mahaller harita
juvenil'den olugan orneklerin topland~g~
formu oldugunu ifade etmigtir. Elde ettigi 6 ornekten
uzerinde (Sekil 1) materyal listesindeki numaralara
gore ylld~zigareti ile gosterilmigtir.
4'unun pholidosisini incelemig ve K~brls'tabulunan formun. kltasal orneklere oranla "dahi kuqiik boya, daha
dar baga, lekeli dudaklara ve erkeklerin alt k ~ s ~ m l a r ~ n ~ n
Materyal listesi:
daha parlak renge sahip olmaslyla" ayrl bir altturu
temsil ettigini bildirmigtir. Werner (2)'nin kayit~ile bir1. 4011 989; 2 c? 8 2 9 Q ; Geqitkoy- Girne/K.K.T.C.,
likte, L. laevis'in Klbrls'ta bulunuguna iligkin giiphe (5)
08.07.1 989.
'de ortadan kalkmlg oldu.
2. 10411990: 5 c: 3.1 1F 9 : 2 juv.; Lapta -Girnel
Turkiye'deki ilk kayltlardan sonra Mertens (7)
K.K.T.C., 24.07.1990
Hatay'dan toplanan ornekleri L. 1. laevis olarak teghis
3. 9011991 ; 807 c7" 1 0 9 9; Lapta-GirnelK.K.T.C.,
etmigtir. Daha sonra Bohme (1 1) yine Hatay ve Cuku28.06.1991.
rova 'dan ornekler toplanmlgtlr. Bu ture ait en bol
ornek (1 12 birey) Budak (1) taraflndan incelenmigtir.
4. 9311991 ; 10d7 3 , 129 9; Catalkoy-Girnel
Mersin ve Hatay'a bag11 qegitli mahallerden elde edilen
K.K.T.C., 23.06.1991
orneklerle gerqeklegtirilen qal~gmada. Mertens (7)'in
5. 13511993; 5 3 3 ,Girne (Merkez)/K.K.T.C.,
teghisine benzer gekilde, Anadolu 'da yagayan L. laevis
02.08.1993.
populasyonlar~n~n
nominat lrka ait oldugu ve Klbrls 'ta
yagayan L. 1.troodica altturunden farkll oldugu sonucuna varllmlgtlr. Bu sonuca ZDEU kolleksiyonunda (13)
ait 2 orneginin incelenmesi ve altturun
bulunan K~br~s'a
orjinal tavsifi gozonunde tutularak varlldlg~da aynl qall~madabelirtilmigtir.

.

.

Literatur bilgisinden de anlagllacagl gibi K~brls'tayagayan L. laevis turune ait qal~gmalar k ~ s ~say~da
t l ~ orneklerle gerqeklegtirilmig ve bu nedenle eldeki veriler
de klsltll kalmlgtlr. Ayr~ca sozkonusu turun K~br~s'taki
dag~l~g~,
bu konuda qallgma yapmlg olan Werner (2) taraflndan Guney K~brls'tas~n~rland~rilm~gt~r.
Klbr~s'ayap~lanbilimsel geziler esnaslnda. Girne-Begparmak Slradaglarlnln kuzeyinde deniz seviyesine yakln bolgelerdeki
bu ture ait orneklere bol olarak rastlanmlg olmasl bizleri gaglrtmlgtir.
Yukarida bahsedilen nedenlerden dolay1 K~brlslacerta laevis populasyonlar~,toplam 6 7 ornek ve arazide
tutulan notlarla gerqekci bir istatistiki analiz ~erqevesinde taksonomik aq~dantavsif edilmeye qall$llrnlg ve daha
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Mdtelyd Tn~~ldrn311
hldnallrr. " Y ~ l ' i ~ zI$dri'tr
"
Orr~(:kIeri~i
Toplandrg~V?rl~?rl,l W ~ u kHar~tadaGorulen "+" $,ireti I.;?
Ada'dd Ilk Lacerld i d ~ v i i Orneklerinin Ydl\,iIanrl~p~
l'latraei-Troodos B o l g e l ~ r (josterir
~ ~ i ~ (Ayrlntrl~B i q ~lAet~ri
I(errslniie V e r m i ~ t ~ r ) .

A. BUDAK,

Araziden elde edilen can11 orneklerin, gerekli renkdesen ve biyotop bilgileri not edildikten sonra fotograf
ve slaytlar~gekilmigtir. Daha sonra eter ile anestezi uygulanan veyahut 9670 alkolde bogularak oldurulen ornekler, %7'lik formol-alkol enjeksiyonu ile 24 saat sureyle fiksasyona terkedilmiglerdir. Bunu takiben %70
alkolde daimi muhafazaya allnm~glardlr. Hayvanlar~n
vucut olgumleri igin 0.05 hassasiyette kumpas ve milimetrilk cetvel kullan~lm~gt~r.
Baga ait olgumler igin
kumpas, Bag+Govde ( 0 4 ) ve Kuyruk (K) olgumleri
i ~ i nise milimetrik cetvel tercih edilmigtir. Erkek ve digiler aras~nda, karakterlerin karg~lagt~r~lmas~
amac~yla
%95 Guven Aral~kl~
Tek Yonlu Varyans Analizi (LSD
Testi=List Squarest differences=~nKuguk Kareler Toplam[) uygulanm~gt~r.
Bununla beraber saptanan farklll~klar~n"alttur farkl~l~k
duzeyiWniifade etmek i ~ i nCD( Coefficient Difference=Farkl~l~k
Katsaylsl) degerleri de belirlenmigtir (13).

d
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Bulgular
(a) Baga Ait Pholidosis Ozellikleri:
lncelenen orneklerin tamamlnda diger temporal
bolge plaklarlna oranla dikkati gekecek derecede oldukCa buyuk bir masseterik plak mevcuttur. Bu plak erkeklerde digilere nazaran daha biiyijktur ( ~ e k i2).
l 67
ornegin 62'sinde bu plak tek parga halindedir. 5 ornekte ise 2-3 pargalldlr. Bunlar~n3% erkek. 2'si digidir; erkek orneklerin ikisinde sagll-sollu 2 par~all,birisinde sagda tam, solda 3 parqalldlr. Anormali sergileyen diger 2 digi ornekte bu plak sagll-sollu 2 pargalldlr. Massetericum'un buyuklugu incelenen orneklerde
gok fazla degigmemekle birlikte bu plaga karg~l~k
gelen
temporalia saylsi oldukga degigkendir. Temporal plaklarln toplam 8-18 tanesine egit buyukluge ulagabilir.
Massetericum'u gevreleyen temporalia saylsl erkek (813.50-16) ve digi (10-12.86-1 6) orneklerde benzerdir
(CD=0.20). lncelenen orneklerin hemen tamam~nda
(65 ornekte. %97.02) temporal bolge plaklarlnln ekserisinde, . herbir plakta bir adet olmak uzere kuguk,
beyaz renkte yuvarlag~ms~tuberkul mevcuttur. Bu
durum taze materyalde daha belirgindir. Iki ornekte
boyle bir ozellik gorulmemigtir. Aynl ozellige, birkag
ornekte on bacaklar~nradius-ulna bolgesinin iist k ~ s ~ m lar~ndakive dorsaldeki pullarda da rastlanrn~gtlr.
Cozun uzerinde supraocularia ve supraciliaria araslnda yer alan supraciliar granuller, incelenen 6 7 ornegin 65'inde kesiksiz, tam bir slra halindedir (%97.02).
Bu orneklerde granijl saylsl 9 - (10.98) - 15 araslnda
degigmekle birlikte, genellikle 10-12 araslndad~r (59
ornekte, %90.77). 2 ornekte (O/02.98) aral~kl~
veya

Sekil 2.

Lzcerta la~vis'deBa$a Ait Plak ve Pullak (A ve
Yandan C~zilmrgtir).

B

Usttcn.

C

kesikli slra halinde olan supraciliar granul saylsl, birinde sagll-sollu 7. digerinde sagda 4, solda 5 adet geklindedir. Granullerin kesintisiz tam slra olugturdugu orneklerin 19'unda (%29.23) granul saylsl sagda ve
solda egit olmay~p, bir granul farkl~d~r.
lncelenen orneklerde graniillere ait toplam biyometrik degerler; sag
tarafta 4 - (10.99) - 14, SD = 1.472. SE = 0.180,
sol tarafta 5- (10.97) - 15, SD =1.403, SE = 0.171.
Gozlerin ust klsmlnda slra olugturan diger bir plak
grubu, supraciliaria'dlr. Bu plaklardan 1.si digerlerine
oranla en genig olan~dlr.En uzunu ise gogunlukla 1.si,
nadiren (9 ornekte. O/013.43) 2. sidir. Supraciliar plak
saylsl aqlslndan genig bir varyasyon gorulur. Bu varyasyona iligkin modeller Tablo l'de ozetlenmigtir. Bu tablodan da anlagllacag~uzere, populasyon igin tipik olan
Digersupraciliaria modeli; "sagll-sollu 6 adet" olan~d~r.
leri bu populasyon igin anormall olarak al~nabilirler.
lncelenen 6 4 ergin ornegin hepsinde occipital plak,
bu plag~nonijnde yer alan interparietaleye oranla daha
genigtir. Ancak bu geniglik erkeklerde digilere nazaran
daha fazlad~r;en az 1 .S kat. bazen 2-3 k a t ~kadar genigliije ulagabilir. Interparietale, occipitaleye gore daha
uzundur. nadiren egit uzunluktadlr. Di~ilerdeinterparietal plak daima occipitaleye nispetle uzundur. Bu uzunluk bazen (13 digi ornekte, Oh37.01) occipitalenin 2-

Kuzcy

Klbr~sLaceitd Iaevis Gray. 1838 (Saura. Lacert~dae)Ornekler Hakk~nda

Tdblo 1 .

Supraciliaria

L, iaevis, Kuzey K ~ b r ~ iPopulasyonunda
Suprac~llar~a
Varyasyonu

saylsl

Ornek Say~s~

Gorulen

Yo

Sagll-sollu 7
Sagda 7, solda 6
Sagda 6, solda 7
Sagll-sollu 6
Sagda 6, solda 5
Sagll-sollu 5
Sagda 5, solda 4
Sagda 4, solda 5
Toplam

2.5 k a t ~kadar olabilir. Erkeklerde ise ~ogunluklaoccipitale ile aynl uzunlukta veya biraz uzundur. Erkek ve
digiler araslnda diagnostik olabilecek bir diger onemli
karakter; occipitalenin posteriorunda kalan ve dorsalia
(=slrt pullan) ile karg~ karg~ya gelen k~smlnln gekli ile
ilgilidir. Erkeklerde bu plagln dorsalia ile yuzlegen
k ~ s mdaima
~
i ~ edogru ~ o k u k t u r .Oysa digilerde ya duz
( 2 0 ornekte. Oh30.77) veya dorsaliaya dogru tumsektir
( 1 5 ornekte, 9623.08) (Sekil 2A ve B). Bu tumseklik
bazen, iyice matur digilerde oldugu gibi bilateral gekilde girintili olabilir. Juvenillerde interparietale, erginlere
oranla daha genig ve yaklag~koccipital plak genigligindedir. Iki plagln uzunluklar~dikkate allnlrsa, bu durum
interparietal lehindedir. Juvenillerle ilgili olarak dikkati
~ e k e n diger bir husus, occipital plagln arka k~smlnln
tumsek ve diger plaklara gore bu plagln biraz geride
olmas~dlr.

Butun orneklerde bagln yan taraflarlnda, kulak deliginin ust on yarlslnl ~evreleyen iri bir plak, tympanicum mevcuttur. Bu plagln buyuklugu, on tarafta bulunan temporal plaklarln 4-5 tanesi kadar buyukluktedir
(Sekil 2C). Tympanicum ve bunun onunde yer alan
massetericum araslndaki temporalia saylsl. ~ogunlukla
2 (%50.75) veya 3 (%43.28)'tur. Nadiren 4 (%5.97)
olabilir.
Bag~n yan taraflarlnda kalan ve yine temporalia ile
alt taraftan tenlasta olan bir diger buyuk plak, gozun
gerisindeki I. supratemporale'dir. Onundeki gozu Gevreleyen plaga oranla ~ogunlukla buyuktur (45 ornekte,
Oh67.16). bazen egit buyuklukte ( 1 3 ornekte.
Oh19.40) veya biraz k u ~ u k t u r ( 9 ornekte, %13.43).
Bazen massetericumun en uzun k ~ s mkadar
~
veya biraz
daha fazla uzunluga ulagabilir (21 ornekte, Oh31.34).
Buyuk olan I. supratemporal plaktan bagka, bunun gerisinde. ~ogunluklatemasta olan temparaliadan daha iri

veya nadiren 1. supratemporale kadar buyuk ( 1 0 ornekte, Oh15.38). saylsl 3-6 araslnda degigen, genelde
5 (Oh52.24) ve 4 (Oh31.34) adet plak daha bulunur.
Dolay~s~
ile supratemporalia 1+3. 1+4. 1 + 5 veya 1 + 6
geklinde aylrt edilir. Lorealiay~olugturan frenale ve frenocularenin her ikisi de tek olmakla birlikte, bu plaklarln gerisinde kalan preoculare bir ornek h a r i ~digerlerinde tektir. lstisna tegkil eden b n e k t e solda 2, sagda
yine tek olarak bulunur (Sekil 2C).
Subocular plak gerisindeki ust labialia saylsl 3'tur.
Bunlar arkaya dogru ku~ulurler. Subocular plagln on
tarafinda kalan supralabialia sayslnda, t ~ p ksupraciliar
~
plaklardaki gibi genig bir varyasyon gorulur (Tablo 2).
Gorulen varyasyona ragmen, populasyon i ~ i ntipik supralabialia saylsl sagll-sollu 5'er adet geklindedir
(9671.64).
Bagln yan taraflarlnda, burun deliklerini ~evreleyen
plaklar, onden arkaya dogru slras~yla;rostrale, nasale.
postnasale ve I. supralabialedir. Postnasale 67 ornegin
65'inde sagll-sollu ~ i t t i r .Dolaylsl ile burun deligini Gevreleyen plak saylsl 5 adettir. Geriye kalan 2 ornegin
birisinde sagll-sollu tek; digerinde sagda 2, solda tektir.
Submaxillar (=inframaxillar) plak saylsl. 67 ornegin
66's1nda, sagll-sollu 5'er adet geklindedir. Bir ornekte
ise sagda 6, solda 5 olarak bulunur. Gular bolgenin en
onundeki pul saylsl 49 ornekte (%73.13) tek olup, 3 .
submaxillar plaklarln symphysis'ine girer. Diger 1 8 ornekte (Oh26.87) bu plaklar~nsaylsl 2'dir ve 4. Submaxillar plaklar araslnda yer allrlar.
Gular pullar, bag~nyan taraflar~nda bulunan temporal plaklara oranla genelde biraz daha buyukturler. Bununla birlikte ZDEU kolleksiyonundaki Anadolu ornekleri ile k a r g ~ l a g t ~ r ~ l d ~ go~l nd du ak ~ aku~ukturler. Submaxillar (sublabial) plaklarln symphysis'i ile orta collar plak
araslndaki boyuna hatta yer alan pul adedi (median guTablo 2.

Supralab~al~a
Varyasyonu

Supralab~al~a
saylsl

Ornek Say~s~
--

Sagll-sollu 6
Sagda 6, solda 5
Sagda 5, solda 6
Sagll-sollu 5
Sagda 5, solda 4
Sagda 4, solda 5
Sagll-sollu 4

Oh
-

A. BUDAK.

t

laria) 2 1 - (25.17) - 29 araslnda degigir. Bu say1 varyans analizi sonuqlarrna gore erkeklerde digilere oranla
fazladlr (Sekil 3A). Ancak Tablo 3'den d e goruldugu
gibi CD degeri 0.37 olup. kesin bir f a r k l ~ l ~ ka y ~ r t
etmek zordur. Gular bolgede on k ~ s ~ m dbariz
a
bir sulcus gularis mevcuttur. Bu k ~ s ~ msubmaxillaria
symphysis'inden itibaren geriye dogru 9-13. Pul hizaslna rastlar ve bu bolge pullar~oldukqa kuquk olup, granu1 geklinde aylrt edilirler.

B.GOCMEN

(b) Govdeye Ait Pholidosis OzelliWeri:

Toplanan orneklerin tamam~nda ventral plaklar 6
boyuna srrada dizilmigtir ve geniglikleri vucut ortaslnda
ancak 3 dorsalia enine slraslna karglllk gelir. Bununla
birlikte d ~ gboyuna slralarln yan taraflarlnda bir onceki
veya bir sonraki ile temasta olmayan. qogunlukla marginal ventral plaklarln 1/47 kadar buyuklukte kuquk.
plak benzeri pullar vardlr. Uzunluklar~ancak 2 dorsalia
enine slraslna kargrl~kgelir. Temasta olduklarl marginal
Collar plak adedi 6-9.39-12 araslnda sayllmlgtlr.
ventraliaya nazaran oldukqa kuquk olmalar~ nedeniyle
Bununla beraber, genellikle 8-1 1 arasrndadlr ( 6 0 ordorsaliadan sayllmlglardlr.
nekte. OIo89.55). 67 ornekte bu plak saylslnrn d a g ~ l ~ m ~ Ventral plaklarln enine srra sayrmlarlnda, bu slra sagoyledir :
yrslnln digi orneklerde (23-25.46-27) erkeklere (22Collar plak saylsl 6

7

8

9

10

11

12

23.70-25) oranla daha fazla oldugu meydana qlkml$tlr.
Bu durum hem hesaplanan Farkllllk Katsay~sl'nln
(CD=1.07) nispeten yuksek o l u ~ uhem de varyans analizine iligkin LSD testlerinden (Sekil 3B) anlagllmaktadrr.
Anal plak istisnasrz tek ve oldukqa buyuktur. Bu
plag~yarlm halka (semicircle) geklinde qevreleyen preanal plaklardan do lay^, ust kenar~ q a t ~ ( 2 6 ornekte,
N 3 8 . 8 1 ) (Sekil 4 a ve b'de B. F. G ve H'de oldugu
gibi) veya qat~ya benzer gorumundedir (41 ornekte,
9661.19) (Sekil 4 a ve b'de A. C. D ve E'de oldugu
gibi). Preanal plaklar~nsaylsl ve duzenleni~ib a k ~ m ~ n d a n
genig bir varyasyon gorulur. Preanalia sayrsl 4-(6.48)-8
araslnda degigir (SD=0.766. SE=0.894). lncelenen 67
ornegin 32'sinde 6 ( W 7 . 7 6 ) . 26'slnda 7 (O/038.81),
4'unde 5 (%5.97) ve yine 4'unde 8 ( N 5 . 9 7 ) . 1 ornekte ise 4 (N1.49) adet preanalia say~lmlgtlr.Plaklarln simetrik veya asimetrik gekilde duzenlenigine ve saylslna gore 8 tip model belirlenmigtir (Sekil 4a ve b).
Bunlar iqerdikleri ornek saylsr da dikkate allnarak aSagrdaki ~ e k i l d eaylrt edilmi~tir.
1. A = Simetrik-7 Preanale (N: 25. N 3 7 . 3 1 )
2. B = Simetrik-6 Preanale (N: 23. Oh34.33)
3. C = Asimetrik-6 Preanale (N: 9. N 1 3 . 4 4 )
4. D = Simetrik-8 Preanale (N: 4, N 5 . 9 7 )

5. E

=

Simetrik-5 Preanale (N: 3, %4.48)

6. F = Asimetrik-7 Preanale (N: 1 , %I .49)
7. G = Simetrik-4 Preanale (N:l, Yb1.49)

8. H = Asimetrit-5 Preanale (N: 1. %I .49)

$ek113.

Phol~dosis'e Ait Bar! LSD Testi S o n u ~ l a r ~A=Median
.
Gularia Saylsl. B=Ventral~a En~neS~raSayls~,C=Fernoral
Delik S a y ~ s(Cl
~ Sag. C
:! Sol Taraf). D= Vucut Etraf~ndak~
PIJI Say~s~.
N=lnceleneri Orrlek S a y ~ s ~l ~na~r e tEder.

Orneklerin buyuk bir klsmrnda (52 ornekte,
%77.61) anale ve anal y a r ~ karas~ndagranul bulunmaz.
Buna karyn 1 5 ornekte (%22.39) dagin~kveya slra
olugturmug vaziyette anal granul mevcuttur (Sekil 5 ) .

Kuzey K ~ b r l sLacerta laevis Gray. 1838 (Sauria: Lacertidae) Ornekleri Hakklnda

Lacerta laevis (K. K ~ b r i s )Erkek ve Di$i Ornekleri ile Toplam Populasyona ait Ce~itliKarakterlere Ili~kinBiyometrik Degerler (Olcumler
Milimetre Cinsindendir). N=Ornek Saylsi. Ekstr=Minimum ve Maksimum Degerler. Y=Aritmetik Ortalama. SD=Standart Sapma.
SE=Standart Hata. CD=Farklillk Katsay~s~.

Tablo 3.

Karakterler

Erkek
N

Ebb.

Y

SO

Di$i
SE

N

Ekstr.

Y

SD

Erkek+Oi$i
SE

CD

N

Elcrv.

Y

SD

SE

Ba$+Cdvde Uzunlugu
Kuyruk Uzunlugu

Ekq Uzunlugu
@a$
Cenbligi
Kuynrk indebi a
(Ku7/B+Cuz+KuuI00)
Kuyruk indeksi b
(Kum+CuuIw)
@a$
indebl
(BgenBunl00)
vocut Uzunlugu
(B+Guz+K uz)

30
Femoral delik saylsl
Sol
uaaetericum'u
Fwreleyen plak saylsl
Ternporalia (sola gore)

M

27-76

54.47 11.264

2.056 35

21-75

50

12.574

2.125 0.19

65

21-76

52.06

12.105

1.501

Median guiaria

30

2-29

25.97

1.771

0.323

35

21-29

24.49

2.228

0.376 0.37

65

21-29

25.17

2.147

0.266

Ventralia enine slra

30

22-25

23.7

0.75

0.137

35

23-27

25.46

0.95

0.161

1.07

65

22-27

24.65

1.23

0.152

M

5168

59.97

3.296

0.602

35

M-62

56.83

3.443

0.582

0.47

65

5068

58.28

3.702 0.459

30

3241

36.13

2.788

0.509 34

3240

34.77

2.375

0.407

0.26

64

3241

35-41

2.64

says (sola m e )
Vucut etraflndaki
pul says1
4. subdigital lamei

Sekil 4 .

6

(a ve b): Preanalia 5ay1s1ve Duzenleni5ine Gore iacerta laevis Kuzey
Femoral Delik. Pa=Preanale, Ag= 4nal Granulleri Igaret Eder.

K ~ b r l sPopulasyonundan Aylrt

0.331

Edilen Varyasyon Modelleri. Fd=

A. BUDAK. B. GOCMEN

arka bacak hizaslnda cok
iyi
edilir. Karinalar, heg- aylrt
zagonal geklin degigmesine paralel olarak ense ve ventral plaklara yakln kls~mlarda kaybolur. Bacaklarln ust
klslmlarlnda bulunan pullar ya yarlm boyda veya tuberkul geklinde karina taglrlar. On bacakta karinalar, sadece dirsek ekleminin altlnda belirgindir. Bu bolge pullarl
vucudun yan taraflar~nda kalan dorsalia ile benzer boyutlardadlr. Arka bacak uzerindekiler ise oldukqa kijqukturler ve genellikle tuberkul veya ucu sivri bir kabartl halinde rudiment karinalldlrlar.

s

b

I

m

1

Vucut etrafindaki pul adedi erkek orneklerde (51 59.97-68) digilere (50-56.83-62) oranla fazla bulunmugtur (CD=0.47). Farkllllk duzeyi qok fazla yuksek
olmamakla birlikte, cinsiyet arasl farklar iqin onemsenecek derecededir. LSD Testi sonuqlan da bu durumu
destekler (Sekil 3D).

(c) Femoral Delikler:
Arka bacaklarln diz eklemlerine kadar uzanan femoral deliklerin saylsl 18-(20.71)-24 araslnda degigir. 31
ornekte (%46.27) sagda ve solda farkl~ sayllarda.
diger orneklerde ise benzer say~dabulunurlar. Erkeklerde femoral delikler, di~ilerinkineoranla bariz buyuktur ve dlga dogru salgl q~klntllan uzanlr. Delik saylsl
aqalndan iki cinsiyet araslnda sag (CD=0.49) ve sol taraflarda (CD=0.42) temelde bir farkllllgln bulundugu
Sekil 5.
Lapta'dan
Elde
Edilen
Bir
Ornekte
(ZDEU
10411990-16 3 )Anale (A) ile Analyar~k(Ay) Araslnda S~ra
anlag~lmaktad~r(Sekil 3. C1 ve C2) (Tablo 3). 5 orOlugturmug Graniiller (OkIgaretleri Aras~).
nekte (N7.46) ventralianln slra olugturmayan plaklarlndan femoral delik slrasl hizalarlna yakln plaklarda da
Arka ayaklarda 4 . parmak altl lamel (subdigital
delik belirlenmigtir. Diger orneklerde boyle bir ozellik
lamel) saynl, parmak kaidesinden itibaren 32-(35.41) gorulmez.
41 araslnda degigir. Erkek ve digi ornekler araslnda
(d) a l ~ u m l e rve Vucut Nispetleri:
saylsal fark yoktur (CD = 0.26) (Tablo 3). Daha onceki qallgmada (Budak, 1976) parmakaltl lamel saylml
Populasyona ait gerekli olqumler allnmlg ve bu olyapllmad~glndanAnadolu ornekleri yeniden gozden gequmlerin erkekler ve digiler ile Anadolu populasyonlarl
qirilmigtir. Bu amaqla ZDEU kolleksiyonunda 8811 968
araslnda karg~lagt~r~lrnas~n~
kolaylagtlrmak amaclyla da
(Mezitli Koyu-Mersin, Leg. I. Baran) ve 11 111979
Yapllan olqumler ve bu olqumleindeksler kullan~lm~gt~r.
re iligkin kullanllan indeksler agagldaki gibidir.
(Sebil Koyu-TagucuIMersin, Leg. A. Budak) demirbag
no'suyla kayltll toplam 62 nominat Irk ornegi uzerinde
: Bagln en genig yeri (B gen.)
1. Bag genigligi
saylmlar gerqeklegtirilmigtir. Anadolu orneklerinde 4.
2. Bag uzunlugu
: Rostrum ucundan, anusun on
subdigital lamel saylsl 29-(32.48)-36 araslndadlr.
slnlrlna kadar olan mesafe
Vucudun dorsalinde dikkati qeken yegane onemli
(=B uz.)
pholidosis ozelligi slrt pullarl (=dorsalia)'dlr. Bu pullar
3. Bag+Govde uzunlugu: Rostrum ucundan, Anusun
nispeten kuquk ve bazen arallkll olup, ense ile kuyruk
on slnlrlna kadar olan mesaaraslndaki orta hatta oval-hegzagonal arasl gekil gostefe (B+C uz.)
rirler ve qok az belirgin karinalldlrlar (94~97.02, 2 d i ~ i
hariq). Bu gekil vucudun iyice yan taraflar~nda, yani
4. Kuyruk uzunlugu
: Anusun arka slnlrlndan, kuyventraliaya yakln k~slmlarda ve ense bolgesinde ovale
ruk ucuna kadar olan mesadogru degigir. On bacak kaideleri hizasl ile kuyruga
fe. Bu uzunluk, regenere olkadar olan orta bolgede pullar hegzagonale yaklndlrlar
mamlg kuyruk tayyan ornekve karinalarl biraz daha belirgindir. Bu durum bilhassa
lerde olqulmugtur (K. uz.)

hu7ey K b r s L~~-PI:.I I a ~ v i sGray. 1838I;ir~rla. Lacert~dae)Ornekler~Hakknda

5. Vucut uzunlugu

:

B+G uz.+K uzunluguna egittir (V. uz.)

Imm.)

I
L

6. Kuyruk indeksi

:

Literaturler arasl karg~lagtlrmalarda kolayllk saglamas1
aqlslndan 2 tipte allnmlgtlr
(K ind. a ve K. ind. b).
Kind. a =

v

x 100

-14
-13 -

uz.

1

1
E

-

12

??

A

15

K uz.
----------

bd

16

N:

I

I

30

35

j

---

7

K. uz.
Kind. b = --------- x l o o
B+G uz.
7. Bag indeksi

.

B gen.
----------

x 100

B uz.
Juveniller hariq. olqum yapllan 65 ornekte bag genigligi 7.45 - (9.01) - 1 1 . 9 0 mm. araslnda degizir. Erkeklerde bu geniglik, digilerinkine oranla daha fazla bulunmugtur (CD=0.94) (Tablo 3). Bag uzunlugu ise
1 1.65-(13.94)-18.35 mm. araslndadlr. Bag genigligine
benzer gekilde bu karakter aqlslndan da iki cinsiyet
araslnda, bag genigligine oranla nispeten az duzeyde de
olsa (CD = 0.86) temelde bir f a r k l ~ l ~bulunmaktadlr.
k
LSD Testi sonuqlar~(Sekil 6A ve B) da bu bulguyu destekler. Ancak bag genigliginin, bag uzunluguna nispetinde, erkek ve digiler araslnda Farklll~k Katsaylsl (CD)
0 . 1 6 gibi oldukqa kuquk bir degere iner. Dolaylsl ile
iki cinsiyet aras~nda Bag indeksi veya oranl aqlslndan
benzerlik sozkonusudur (Sekil 6C). Bu durum 2 karakterin birbirine b a g ~ m l degigkenler
~
oldugunu ve aralarlnda bir korelasyon bulundugunun igaretidir.
B+G uzunlugu 48.00 (56.13)-69.50 mm.. K uzunlugu ise regenere olmamlg kuyruk taglyan 5 1 ornekte
68.50-(107.44)-133 mm. araslnda daglllm gosterir.
iki cinsiyet grubu araslnda B+G uzunlugu. K uzunlugu
ve ayrlca K ind. b aq~larlndan fark bulunmadlgl hem
CD degerlerinin oldukqa duguk olmaslndan (Tablo 3).
hem de varyans analizi sonuqlarlndan anlagllmaktadlr.
Bir genelleme yapllacak olursa; K uzunlugunun, B+G
uzunluguna gore ortalama 2 kat daha fazla oldugu
(1.34-1.94-2.43) ortaya qlkar. Bu uzunluk juveniller
dahil, hiqbir durumda B+G uzunluguna ezit degildir.
(e) Renk ve Desen
Erginlerde: B a y ust t a r a f ~ ,vertebral bant ve govdenin diger ust klslrnlarlnda zemin renk zeytini yegildir. Bu renk bayn ust klsm~ ile bacaklarda daha koyu

SekI 6.

Bd$a Alt GIqurr~IerIe IIQ~IILSD lest1 S o n u ~ l d r ~A=Ba$
.
Uzunlugu. B=Ba$ Gen1$11~1.
C=Ba$ Indeks~.N= lnclenen
Ornek Say~slnl$aret Eder.

ve qogunlukla a q ~ kkahverengine yaklndlr. Bazl orneklerde bu koyuluk veya a q ~ kkahverengilik butun vucudu
kaplar. Bag uzerinde, bacaklarda ve bazende vertebral
bant uzerinde seyrek, kuquk nokta geklinde siyah lekeler bulunur. Benzer lekelere bilhassa subocular plak
hizaslndan baglayarak arka tarafta yer alan supralabialler uzerinde de rastlanlr.
Vertebral bantda desen aq~slndan erkek ve digi orneklerde varyasyonlar gorulur. Bu desen varyasyonu
erkeklerde 3, digilerde 2 tiptir. Erkeklerde gorulen
desen varyasyonu goyledir;
1. Slrttaki koyu kahverengimsi siyah lekeler qok saylda ve birbirleriyle baglantllldlr. Zemin rengi az belirgindir (8 ornekte. %26.67) (Sekil 7A).
2. Slrttaki, yani vertebral banttaki lekeler nispeten
az saylda ve daha iridir. Birbirleriyle baglantl hemen
hiq yoktur. Zemin renk daha bariz gorulmektedir (1
ornekte. Oh3.33) (Sekil 7B).

A. BUDAK. B. GOCMEN

3. Slrt hemen hemen lekesiz, sadece zemin rengi
belirgindir (21 ornekte. %70.00) (Sekil 7C).
Di~ilerden aylrt edilen desen varyasyonu tipleri ise
agag~dakigibidir.
1. Cok ince nokta veya kuquk leke halindeki desen,
ba~ln gerisinden kuyruk baglangrclna kadar vertebral
sahayl kaplar. Kuyrugun ba~langlqkls~mlarlndabirlegerek geriye dogru kesintili bir qizgi olugturur (18 ornekte, 9651.43) (Sekil 8B).
2. Vertebral bolge qok kuqiik, belirsiz birkaq noktal~
veya duzdur. Tamamiyle zemin rengi hakimdir. Erkeklerde gorulen C tipi varyasyona benzer (17 ornekte,
W 8 . 5 7 ) (Sekil 8A).

Birkaq ornekte sadece ense bolgesinde belirgin olabilen kirli beyaz renkte, klsa bir supratemporal qizgi
rnevcuttur. Digerlerinde iz halinde a y ~ r edilir.
t
Temporal
(=postocular) bantlar oldukqa belirgin ve koyu kahverengi siyah~ms~
renktedir. Bu bant burun deliklerinin arkaslndan baglar, kulak deliklerinin ust yarllarlndan geqerek arka bacak kaidelerine kadar uzanlr. Bununla birlik-

Sekil 8.

D i ~orneklerde
i
S~rttaGorillen Desen Varyasyonu Tipleri. A:
9011 991-1 2.B: 9011 991 -1 6 Lapta Ornekleri (Ac~klarna
Metin l~erisindeVerilmi~tir).

te daha aqk tonda da olsa kuyrugun gerisine dogru dereceli gekilde kaybolarak devam eder. Temporal bantda
renklenme, kendi iqinde biraz degigiktir. Herbir tempobir koyuluk hulunur.
ral bandln kenarlarlnda siyah~ms~
Bu koyuluk yer yer kesintili de olsa internal bir marginal bantlanma gekillendirir. Bu bant iqerisinde, yegilimsi
beyaz oceller dagln~kgekilde bulunurlar.

Sekil 7.

Erkeklerde S~rtta(iorulen Desen Varyasyonu Tipleri. A:
13611993-1 . B: 13611993-2ve C: 13611993-3Girne
Grnekleri (Aqklama Metin I~erisindedi~r).

Temporal bantlarln altlnda Rostrale'den itibaren, subocular plagln hizaslnda kalan ust labial plaklan, kulak
deliklerinin alt yarlslnl ve on bacak kaidelerinin ust k ~ s mini geqerek arka bacak kaidelerine kadar kesintisiz
uzanan oldukqa belirgin beyaz bir bant bulunur (subocular veya subtemporal bant). Bu bant qogunlukla temporal bant genigliginin yarlsl kadar genigliktedir. Arka
bacak kaidesinde genellikle kaybolur. Birkaq ornekte.
bazen kuyruk ucuna dogru kesilerek ve kaybolarak
ilerleyen bir beyazl~khalinde kallr. Bu beyaz bandln altlnda, kulak deliklerinin alt hizaslndan baglay~p.on bacaklarln kaide kls~mlarlndan geqerek arka bacaklara
kadar uzanan, temporal banda benzer fakat ondan
daha aqk, tugla k~rmlzls~
bir bolge bulunur. Bu bolgenin alt kenar~ ventralia ile temas halindedir. On ve
arka bacaklarln iist klslmlarlnda siyah renkli nokta lekelerden bagka. d a g ~ n ~gekilde
k
oldukqa belirgin, yuvarlak gekilli kirli beyaz lekeler mevcuttur.

Kuzey K~bnsLacerta Iaevis Gray. 1838 (Sauria: Lacertidae) Ornekleri Hakk~nda

Govdenin alt taraf~, oldukqa aq~k, grimsi beyaz
renkte veya aq~kgok mavisi renginde olabildigi gibi.
Haziran aylnda yakalanan ozellikle erkek bireylerde
bag, boyun ve ventralia'n~nt a m a m ~ nkoyu
~
tugla klrmlZISI bir renk kaplar. Ayn~ donemde yakalanan digilerin
ekserisinde boyle bir renklenme gozlenmemigtir. Cok
daha az belirgin olarak ancak ventralia'nln marginal SIralarlnda aylrt edilebilir. Bu renklenme ozelligi median
ventralia slralar~nadogru dereceli ~eklindeazallr, fakat
tamamen kaybolmaz. Ayr~ca hemen butun orneklerde
ventralia'nln marginal slralarlnda ve herbir ventralia boyuna slraslnln d ~ gkenarlanndaki, yarlm plak buyuklugunden daha kuquk olan dorsal pullarda, degigen aral~klarla boyuna dizilmiy koyu gok mavisi lekeler bulunur. Bu ozellik iri marginal slrt pullarlnda tam, marginal ventralia slralarlnda ise ancak bir plag~n yarlsl
kadar buyukluge ulagabilir. Temmuz ve Agustos aylnln
baglnda yakalanan orneklerde de bu renklenme belirgin
fakat onceki aylara nazaran daha zaylft~r. Agustos ayl
baglnda yakalanan orneklerin bazllarlnda, bilhassa digilerde hemen hemen kaybolmu~durumdadlr.
Jiivenillerde: Yakalanan juvenil orneklerde dikkati
qeken onemli bir renk-desen ozelligi yoktur. Erginlere
oranla daha aq~krenktedirler. Desen bulunmaz. Dikkati
qekecek tek ozellik s ~ r t t a hafif yegilimsi bir metalik
parlakllgln bulunmas~dlr.
Erkek ve digilerde gorulen desen varyasyonu (Sekil
7 ve 8). boy ve dolay~s~
ile yag ile ili~kilidegildir. Zira
yaklag~k ayn1 boyda olan orneklerde bile farkl~desen
veya desensizlik gosteren orneklere rastlamak mumkundur (Sekil 9 ve 10).
Erkek ve di~ileraraslnda slrtta, vertebral bantta desenin bulunu~u aqls~ndan kesin bir farkl~l~ktanbahsetmek oransal olarak mumkun degildir. Zira erkeklerin
9670.00'inde (Sekil 7C) ve di~ilerin %48.57'sinde
(Sekil 8 A ) hemen hemen desen hiq bulunmaz. Bununla
birlikte, desenin oldugu durumlarda, erkeklerde digilere
oranla oldukqa karmayk olabilir (Sekil 7 A ve B). 67
ornegin ancak %40.29'unda (9d d + I 8 9 9 ornekte)
s~rttadesen mevcuttur. Geri kalanlnda hemen hemen
slrt duzdur.
(f) Biotop ve Vertikal Daglll~:

Orneklere yerle~im yerlerinin oldugu bolgelerde
veya bu bolgelere yakln dere yataklar~ ile bahqelik yerlerde rastlanrnlgt~r.Cogunlukla ev ve bahqe duvarlannda, agaqlar altlnda, nar, limon, mandalin, ke~iboynuzu
ve deniz k~y~s~ndaki
okaliptus agaqlan iizerinde gorulurler. Geqitkoy'den elde edilen ornekler Rana ridibunda
ve Hyla arborea'n~njuvenil orneklerinin bol olarak bulundugu dere yataglndan yakalanrnlglardlr. Geqitkoy Go-

Sekil9.

Erkeklerde Boy (-Ya5) ile lli$kili Olmayan D ~ s e n
Farkl~l~klarin~
Gosteren S e ~ i l r n Ornekler.
i~
A: 9311 991 -1 9
(Catalkoy). B: 13611993-1 (Girne). C: 13611993-2 (Girne.
D: 13611993-3(Girne). E: 9311 991 -1 8 (Catalkoy).

Sekil 10.

Di5ilerde Boy (-Yag) ile lli~kili Olrnayan Desen
Varyasyonunu Gosteren S e ~ i l mOrnekler.
i~
A: 9011 991 - 1 7
(Lapta). B: 9011 991 - 1 6 (Lapta). C: 9011 991 -1 2 (Lapta).
D: 9011991 1 3 (Lapta) ve E: 9311 991 - 1 0 (Catalkoy).

leti'ne akan dere yatag~haricinde hiqbir 1. laevis ornegine rastlanmamlgt~r. Ayn~ golet biotopunda Acanthodactylus schreiberi ornekleri de gorulmugtur. Bu biotopta rak~m40-50 m. araslndadlr. Lapta'dan yakalanan
ornekler ~ogunlukla insanlarla iq iqe bir durumda. ev
duvarlannda, meyve ve zeytin aga@ bahqelerde rastlanmlg olmakla birlikte, bol kaynak suyunun d a g ~ l d ~bu
g~
kasaba civannda. suyun bulundugu dagl~kyerlere kadar
sokulabilmiglerdir. Bu yuksekliklerde orneklere genellikle rutubetli kayal~klar uzerinde rastlanmlgtlr. Bu bolgede ornekler deniz seviyesinden itibaren yaklag~k 500600 m. yukseklige kadar gorulebilmiglerdir. En bol
herpetolojik ornek bu kasaba ve civarlnda belirlenmigtir . Bu ortamlarda Ablepharus kitaibeli, Mabuya vittata,
Ophisops elegans, Agama stellio, Chamaeleo chamaeleon, Hemidactylus turcicus. Cyrtodactylus kotschyi kertenkele ornekleri ile Coluber ravergieri ve Typhlops
vermicularis yllan turlerine de rastlanm~gtlr. Catalkoy'de

de tiirun vertikal daglllgl deniz seviyesine yakln olmakla
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birlikte. Girne Slradaglan'nln kuzey eteklerinde suyun
bulundugu yuksekliklere kadar sokulabilmektedir.
Girne'den elde edilen ornekler ise limon bahfeli mustakil evlerin hakim oldugu yerlerden, ev duvarlar~uzerinden ve su fegmelerinin civarlndaki yegil otluklar araslndan yakalanm~glardlr.Ayn~ biotopta 0. elegans ve A.
stellio ornekleri de bulunur. Oldukqa kuru ve f~plak
olan Mesarya Ovasl'ndan L. laevis ifin uygun biotoplar
olabilecek Gonyeli Goleti, buran~ndogusunda kalan Dikmen ve bat~slndakalan Guzelyurt ile civarl herpetolojik
aq~dantaranmlg olmakla birlikte. Gonyeli civarlndan sadece Acanthodactylus schreiberi ve 0. elegans ornekleri
elde edilebilmigtir. Aragtlr~lanbiotoplardanda anlag~labilecegi gibi bu tur, agaql~kl~,
golgelik ve rutubetli yerleri
tercih eden ve uygun biotop buldukqa yuksek irtifalara
kadar dag~labilenbir durum sergiler.

Cal~gmada, makalenin girig k~sm~nda
da belirtildigi
gibi fok az say~daornege dayan~larakGuney K~bns'tan
tavsifi yaprlmq olan L. I. troodica altturunun, Kuzey Klbrls'tan yeni toplanan orneklerle iligkisine ve Anadolu'dan
teghis edilmig olan nominat Irk ile kargllagtlnlarak, Klbrls'ta bulunan L. laevis populasyonlar~nlntaksonomisine
istatistiki verilerle af~klrk getirilmesi amaqlanmlgtlr. Bu
nedenle daha Onceden K~brls(2) ve Turkiye (1) L. laevis
populasyonlar~n~n
ele a l ~ n d ~iki
g ~ ~al~gma,
aragtlrmanln
temel literaturunu olugturmugtur.
Anadolu ve Kuzey K~bns'aa i t L. laevis orneklerini
birbirinden ay~rmadaonemli olabilecek baz~karakterler,
Tablo 4'e yans~t~lan
ve iki populasyon aras~ndabelirlenen
CD degerleri dikkate al~narakTablo 5'de ozetlenmigtir.

Tablo 4.

h e m duzeyi fazla olmamakla birlikte, iki populasyon aras~nda kuyruk uzunlugunun toplam uzunluga
oranlnln Anadolu orneklerinde biraz daha fazla oldugu
anlag~lmaktad~r
(Tablo 4). Tablo 5'de verilen karakterler d~g~nda,
belirlenen en onemli ve iki populasyon ifin
kesinlikle diagnostik olan bir ozellik ise vucudun yan
taraflar~ndakidesende gorulur. Cok bariz olan bu fark
temporal (=postocular) bantlar~n altlnda ay~rt edilir;
s
tamamlnda, temporal bantlaKuzey K ~ b r ~orneklerinin
rln alt k~s~mlar~nda
rostraleden itibaren, subocular plak
hizas~ndaslralanan ust labial plaklar~,kulak deliklerinin
alt yar~slnlve on bacak kaidelerinin ust k~smlnl'geqerek
arka bacak kaidelerine kadar uzanan, oldukfa belirgin
beyaz bir bant bulunur. Bu banta, on tarafta ilk goruldugu yer hizas~itibariyle "subocular bant" ismi verilmigtir. Cogunlukla temporal bant genigliginin yarlsl
kadar genigliktedir. Arka bacak kaidesinde genellikle
kaybolur. Birkaf ornekte, kuyruk ucuna dogru kesilerek ve kaybolarak ilerleyen bir beyazl~khalinde kallr.
Kuzey Klbr~sorneklerinde sozkonusu subocular banttan
bagka, bu bant ile ventralia aras~ndabariz olarak aylrt
edilebilen en azlndan subocular bant genigliginde bir
bolge bulunur. Bu kls~mtemporal banta oranla daha
aqk renkte olup, tugla k ~ r m ~ z s t dBu
~ r .bolge kulak deliklerinin a l t hizaslndan baglar, on bacaklarln kaide kls~mlar~ndan
geqerek arka bacak kaidelerine kadar uzanlr. Budak (1) ZDEU kolleksiyonunda bulunan Troodos-G.Krbrls'tan getirilen iki ornekte (ZDEU 7711973)
bu durumu gozledigini belirtmig, Anadolu ve Tel-aviv
(Israil) orneklerinde ise boyle bir desen duzenlenmesi
tesbit etmedigini rapor etmigtir. Anadolu orneklerinde
Budak (1)'ln da belirtmig oldugu gibi subocular banda
kargll~kgelen bolgede, subocular plaktan baglay~pancak
govde ortaslna kadar devam eden kirli beyaz qizgiler

Lacerta laevis'e a ~ It' K ~Populasyon Araslnda Belrlenen Baz~lstatistiki Verilerln CD Degerleri ile Karylagt~rllmasi.N= Ornek saylsi, Ekstr=
Minimum ve Maksirnum degerler. Y= Aritrnetik Ortalarna. SD= Standart Saprna, SE= Standart Hata. CD= Farklll~kKatsay~sl.
--

Anadolu Populasyon
Karekterler

N

Ekstr.

Y

SD

Kuzey K ~ b r ~Populasyonu
s
SE

N

-.t

.d

Ventralia

(Erkek)

25

0.82

0.11

30

Enine slra saylsl

(Di~i)

26.89
59.73

1.07
2.74

0.15
0.27

35
65

Supraciliar granul sayls~

32.48
19.8
55.04
67.07
9.94

0.21
1.85
3.29
2.67
2.01

1.63
0.18
0.32
0.31
0.19

Sag

64
65
65
51
67

Sol

67

Femoral delik saylsl

19.23

1.37

0.13

%a$ indeksi (8gen./Buz.xlOO)

4.subdigital lamel saylsl
Median gularia
Vijcut etraf~ndakiput say~s~
Kuyruk indeksi a (KuuV uz.xl00)

65

Ekstr.

Y

SD

SE

CD

Kuzey K~br~s
Lacerta laevis Gray. 1838 (Sauria: Lacertidae) Ornekleri Hakk~nda

Tablo 5.

Anadolu ve Kuzey K~brlsLacerta laevis Orneklerini Birbirlerinden Farkl~K~lanBa~llcaKarakterler (Desen Hari~)

Karakterler

Ktbrir P o p u l ~ w o n u

Anadolu Populasyonu

Kuzey

Median gularia ortalama 20
adet, bu bolge pullarl olduk~a
buyiiktur

Median gularia ortalama 25
adet. pullar Anadolu orneklerine
oranla ~ o kucuktur
k

4.ncu Subdigital
larnel saylsl

29-36 araslnda degigir

Anadolu orneklerine oranla daha fazla say~da,
32-41 araslnda degigir

Supraciliar plaklar

II. supraciliar plak dairna en uzun
olan~dlr

I.si, Il.sine oranla ~ogunlukla
daha uzundur, nadiren (9 ornekte, %13.43)
Il.nci plak daha uzun olur

Bag genigligi

Bag uzunlugunun yarlslna yakn
olabilir. Bu uzunlugun %66'slndan
fazlaslna ulagmaz

Bag uzunlugunun yarlslndan daima
daha fazladlr. Bazen bu uzunlugun
314'nu agar, bag uzunlugunun 9683%kadar geniglige ulagabilir.

Vucut uzunlugu

Erkeklerde 155-(194.06)-255 mrn
digilerde 147-(180.28) -207 mm.
aras~nda(30 erkek + 39 digide) degigir

Erkeklerde 141.5-(161.38)-202 rnrn.
digilerde 123.5 - (159.50) - 196 mrn.
araslnda (30 erkek + 35 digide) degigir

Supraciliar granullerin
diizenlenigi

%60.70'inde tam slra halinde degildir.
Digerlerinde kesintisiz devarn eder.

%97.02'sinde tam slra halindedir.
Digerlerinde kesikli slra halinde gorulur

Temporal bolge

Plaklar Klbr~sorneklerine oranla
nispeten iri. Massetericum bu
plaklarlnln 8-10 tanesi kadar
buyukluge ulagabilir.

Plaklar nispeten kiicuk. Massetericum
bu plaklar~n8-18 tanesi kadar buyukluge
ulagabilir

Hegzagonal ve bariz karinall.K~brls
orneklerine oranla daha iridirler.

Konveks, oval-hegzagonal arasl gekilli.
karinalldlrlar. drneklerin %97.02'sinde
zaylf da olsa karinalar belirgindir. Geri kalanlnda duzdur

Ventralia enine slra
saylsl

Erkek ve digilerde ortalam 25-27'dir.

Nispeten daha azdlr. Erkek ve digilerde
ortalama 24-26'dir

Anal granul

Tesbit edilmernigtir

lncelenen orneklerin %22.3grunda daglnlk
veya slra olugturmug gekilde bulunur
Geri kalanlnda yoktur

Govde ortasl

Yaklag~kbag genigligindedir

Bag genigliginden daima daha fazla genigliktedir. Digilerde bu geniglik
~ o daha
k fazladlr

Klbr~sPopulasyonu
Gular Bolge '

,.

mevcuttur. Anadolu'ya ait ZDEU k o l l e k s i y ~ n u n d a k iorneklere baluld~glnda,bu qizgiler on bacaklar~narkaslndan itibaren belirsizlegmeye baglar, on ve arka bacaklar
araslnda on bacaklara yakln orta bolgede kaybolurlar.
Vucudun yan taraflarlndaki desen gozdnunde tutuldugunda, K ~ b r ~ornekleri
s
nominat ~rktankesinlikle farklld ~ r l a r(Sekil 12 A ve B).

Iki populasyon araslnda &his aqalndan onemli bir
diger bariz ozellik gular bolgede belirlenmigtir (Tablo 4
ve 5). Median gularia saylsl bak~mlndanelde edilen CD
degeri (1.34) "alttur farklll~kduzeyi" olarak kabul edilen 1.28'in uzerindedir (13). Anadolu orneklerindeki
gular pullar. Klbr~sorneklerindekilere nazaran oldukqa
buyukturler. Bu durum, populasyonlar araslnda gorulen

say~salf a r k l l l ~ gizah
~
eder niteliktedir.
Diger taraftan Guney Klbrls'tan L. laevide ait ilk
a l t t i i r u aylran Werner (2). lateral desende gorulen
onemli ozellik konusunda bilgi vermemigtir. Ara$tlrlc~nln L. I. troodica iqin -vermig oldugu diagnosis, girig
k~smlnda da verilmig oldugu gibi goyledir; " K ~ b r ~ s
formu k ~ t a s a lorneklere oranla daha kuquk boya, daha
dar baga, lekeli dudaklara (buradan kaslt ust labial
plaklardlr) ve erkeklerin alt kls~mlarlnlnparlak renge
sahip olmaslyla ayrl bir alttur temsil eder". Verilen bu
diagnostik ozellikler, K. K~brls'tantoplanan ornekler ile
Anadolu'ya ait ZDEU kolleksiyonu orneklerinkiyle kargll a $ h r ~ l d ~ g ~ n d ortaya
a,
oldukp enteresan bir durum
qlkar. Ilk bak~gta,Werner (2)'in boy ile ilgili vermig ol-

-..
Sob

Sekil 12.

-

A.

BUDAK. B.GOCMEN

-

-

.

Kuzey K ~ b r ~(A)
s ve Anadolu (B)Lacerta laevis Orneklerinde
Lateral Desen Dururnu. A:M. 13611993-3 (Girne): V.
9311991-10 (Catalkoy. Girne) B:M. 11 111970-4
(SebilLTarsus. Mersin): V. 8811 968-7 (Mezitli-Mersin).
Sub= Subocular Bant. Soc= Subocular Cizgi.

durum Werner (2)'in te~hisini dogrular niteliktedir.
Aragt~r~ci'ninteghis iqin vermi? oldugu ikinci karakter;
Kibrls formunun "daha dar baga" sahip olmasid~r. Bu
ozellik iqin Werner tarafindan herhangi bir istatistiki
deger verilmedigi gibi, Anadolu ve K. K ~ b r ~ornekleris
ne ait b a ~indekslerine baklldlginda (Tablo 4) soylenenin tam tersi bir durum ortaya qikar (Tablo 5).

Sek~l1 1 .

ve U: /.,icpe~? !*'!,I:; B13toplzl11na
O r ~ ~ ~ k l iA:) r . Bir Yo1
Kenar~. B: Bir B;lii~e Diivar~ (80-100 m. Yukseklik,
Lapta-Girne).

I;

dugu olqut hariq, diger diagnostik karakterlerle Anadolu'da yagayan nominat irk; L. I. laevis'i ayirt etmek olanaks~zd~r.
Tablo 4'den de gorulebilecegi gibi vucut uzunlugu
aqis~ndan, bir kitasal form olan L. I. laevis, K. Kibrls'tan toplanan orneklerden oldukqa buyiikturler. Bu

Werner (2)'in vermig oldugu diger teghis karakterlerinden birisi erkeklerin alt kislmlarinin "parlak renkli"
olugu ile ilgilidir. Bu kavram oldukqa goreceli bir
durum sergilemesi yaninda, yakalanan orneklerde arazide ve can11 halde yapilan erkek-digi arasi mukayaselerde boyle bir ozellik tesbit edilmemi~tir. Diger bir karakter ise "ust labial plaklarda, bilhassa subocular ve
gerisindekilerde iri siyah lekelerin" bulunmasid~r. K.
Kibris ve ZDEU kolleksiyonundaki ornekler gozden geqirildiginde, bu ozelligin istinas~zher iki populasyonda
da bulundugu belirlenmi$tir. Dolaylsi ile Kibris iqin verilmig bu diagnostik karakterlerin, boy ile ilgili olani
hariq, geqerli olmadlgl a q ~ k pgorulur.
Onemli bir husus. Kibris'taki L laevis populasyonunun dagill~ sahasinln Werner (2) tarafindan Troodos
Daglan'nda Ca. 1220-1524 m. yukseklikler aras~ndasi-

Kuzey Kbris Lacerta IaevisGray. 1838 (Sauria: Lacertidae) Ornekleri Hakkinda

n~rlandlrllmlgolmas~ve bir "dag formu" olarak nitelendirilmig olmas~drr. Aragtlrlcl, adanln Troodos ve Girne
Daglar~ araslnda kalan Mesarya Ova% (Magosa dahil)
ve Kuzey k~smlnda hiqbir L.laevis ornegine rastlamadlg l n ~ifade etmigtir. Boulenger (5)'in K ~ b r ~ s ' tturun
a
bulunuguna iligkin guphesini y ~ k a n Werner (2), K. Klbr~s'tant a r a f ~ m ~ z d aorneklerin
n
elde edilmesiyle d e kendisini qeligkiye diigurmugtur. Turun Klbrls'taki vertikal
daglllgl ve biotopu konusu Budak (1) ile uyugmakla birlikte. Werner (2) vertikal dagrl~golarak da Krbr~sformunu sln~rlarnlgtlr. Bulgular k~smrndada verilmig oldugu gibi, aragtlrllan biotoplardan, bu turun ve dolayls~
ile altturun, agaql~kl~,
golgelik ve rutubetli yerleri tercih
eden, uygun biotop oldukqa yuksek irtifalara kadar dagllabilen bir durum sergiledigi belirlenmigtir.
Mesarya Ovas~iqerisinde kalan Gonyeli ve Guzelyurt
civarlarlna yapllan aragtrrma gezilerinde bu ture ait orneklere rastlanmam~g olmas~, K ~ b r ~ s ' t bu
a ture ait 2
ayrl populasyonun bulunup bulunmadlgr sorusunu akla
getirmigtir. Ancak Klbr~s'lnyuzolqumu dikkate allndlgrnda boyle bir olasrl~kqok azdlr. Diger taraftan, Werner
(2)'in qal~gmasrnda verilmig orjinal figurlerden ozellikle
slrtta bulunan desen ozellikleri ve aragtlrlclnln vermig
oldugu b a z ~karakterler (preanalia, supralabialia), vucut
etraflndaki put saylsl, median gularia B+G ve K uzunlugu, collar plak saylsl) ile G. K~br~s'tan
ZDEU kolleksiyonunda bulunan 2 ornege ait bulgular Ada'nln kuzeyinden elde edilenlere uymaktadlr. Bahsedilen nedenlerden
do lay^. Kr brrs'ta tek birpopulasyonun bulundugu kabul
edilmigtir. Bununla birlikte. Werner (2)'in 2 d 8 ve
29 9 ornege dayanarak vermig oldugu b a z ~karakterler (femoral delik saylsl, ventralia enine slra saylsl, 4.
parmak a l t ~lamel sayrs~)bu galrgmada belirlenen varyasyon slnlrlarlnln dlglna g~kmaktad~r.Bu yuzden G.
K ~ b r ~populasyonuna
s
ait bol ornekle qallgrlarak kuzeydekilerle karg~lagt~r~lmas~,
durumun kesinlik kazanmas~
aglslndan onemli olacagr kanrsrndayrz.
Ayr~caWerner (2) K~bra'takiorneklerde, turun tanlmrna ters olacak gekilde, srrt pullarrnrn duz oldugunu
ifade etmigtir. Kuzeyden toplanan orneklerde bu istisna
tegkil edecek duzeydedir (%2.98). Bu durum buyuk
olasllrkla aragtlrrclnln dikkatinden kagmasl veya ornek
saylslnln azlrgr sonucu olarak yorumlanabilir.
Burada uzerinde durulmas~gerekli bir husus da K.
K~brrsornekleri ile Anadolu L. I. laevis altturune ait ornekler araslnda saptanan farklrllklarln duzeyinin oldukga yuksek olmasrdrr. Sadece gular bolgede ve lateral
desende gorulen farklll~klardikkate allnlrsa, K ~ b r ~fors
munu t u r duzeyinde ayrrt ettirecek ozelliktedirler. Cografik izolasyon, bu iki populasyonun f a r k l ~turler olug-

t u r m a s ~yonunde ig goren temel bir mekanizma olarak
g
Dolayrsr ile belki d e Werner (2)
ortaya q ~ k m ~olabilir.
tarafindan ilk tavsifi yaprlm~g olan L. I. troodica altturunun Lacerta troodica geklide t u r duzeyine q~kartllmas~
gerekebilir. Ancak boyle bir aylrmanln, serolojik, karyolojik hatta osteolojik ilave bulgularla desteklenmesi
garttlr. Bu nedenlerle, priorite kavrarnln~ da goz onund e tutarak K. Krbrrs'taki populasyon L. I. troodica olarak teghis edilmigtir.
Sonuq olarak, diger lacertid turlerine oranla oldukqa
buyuk bir masseterik plak, karinall slrt pullar~ ve
buyuk, tek parqa halinde anal plak taglyan Lacerta laevis'e ait bilinen cografi iki ayr1 1rk1. Werner (2)'in vermig oldugu diagnostik karakterlerle aylrmak (boy ile ilgili olan~ hariq) mumkun degildir. Bu sebepten, gall$manln sonuqlarrndan Tablo 5 ve metin iqerisinde verilen farklllrklar dahilinde iki ayrl altturu aylrt etmek iqin
agagrdaki tayin anahtarr onerilmigtir.
1. Median gular bolgede pul+graniil saylsl fazla
(21.25.17-29) ve bu bolge pullar~ oldukqa kuquktur.
Temporal (=postocular) bantlarln altlnda, rostraleden
itibaren, ust labial plaklar~ve on bacak kaidelerinin ust
k ~ s m l n geqerek
~
arka bacak kaidelerine kadar uzanan,
oldukga bariz, beyaz renkte bir "subocular bant"
(=subtemporal bant) mevcuttur. Bu bant ile ventralia
araslnda, kulak delikleri hizaslndan arka bacak kaidelerine kadar uzanan tugla klrmlz~sl bir bolge aylrtedilir

.... L. I. troodica
- Median gularia sayls~az (16-19.80-25) ve gular
bolge pullar~ ilkine oranla oldukga buyuktur. Subocular
banta karglltk gelen bolgede, suboculare'den baglay~p
ancak govde ortaslna kadar devam eden kirli beyaz
gizgiler mevcuttur. Bu qizgiler on bacaklarln arkaslndan
itibaren belirsizlegmeye baglar ve govde ortasrnda on
bacaklara yakln bir bolgede kaybolurlar .... L. I. laevis.
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