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Lacerta laevis Gray, 1838 (Sauria: Lacertidae)’in Üreme ve
Beslenme Biyolojisi Üzerinde Gözlemler
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Özet: Bu çal›flmada, Mersin (F›nd›kp›nar›)’den toplanan 18 Lacerta laevis örne¤inden birinin, terraryuma b›rakt›¤› yumurtalar›n 103
günlük süre içinde geliflmesi, aç›lmas› ve yumurtadan ç›kan bireylerin beslenmesi ile ilgili davran›fllar gözlenmifltir. Çal›flmada incelenen
yumurta say›s›n›n 6, yumurta boyutunun 8,03 x 12,25 mm. oldu¤u, yavrular›n 47 gün sonra yumurtadan ç›kt›klar› ve vücut
uzunlu¤unun ilk gün 77,77 mm. 56 gün sonra ise 89,14 mm. oldu¤u saptanm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Lacerta laevis, üreme, beslenme.

Observations on the Reproduction and Feeding Biology of Lacerta laevis
(Sauria: Lacertidae) GRAY, 1838
Abstract: In this study, the feeding behaviours of the new hatched eggs which were laid to the terrarium by one of the 18 Lacerta
laevis samples collected from Mersin (F›nd›kp›nar›) were observed and the development of these eggs over 103 days period were
investigated. In conclusion the number of the eggs laid by one of the lizards were six, the mean size of eggs were 8.03 x 12.25
mm. and the mean body length of the young, that were hatched after 47 days, was 77.77 mm. at the first day and was 89.14 mm.
at the end of 56 th day.
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Girifl

Lacerta laevis ilk kez 1838 Y›l›’nda Gray (1)
taraf›ndan Lübnan’dan tan›mlanm›fl daha sonraki y›llarda
Türkiye’de de bulundu¤u saptanm›flt›r (2,3,4,5,6,7).
fiimdiye kadar yap›lan çal›flmalar, türün Ortado¤u
ülkeleriyle birlikte Türkiye’deki yay›l›fl› ve sistematik durumu hakk›ndad›r. Nitekim ilgili araflt›rmalar (5,6,7,8,9,10)
sonucunda L. laevis türünün Lübnan, Ürdün, Suriye, ‹srail
ve K›br›s ile birlikte Türkiye’nin güneyinde Mersin, Adana
ve Hatay civar›nda da yay›lm›fl oldu¤u meydana
ç›kar›lm›flt›r. Yine Budak (11) taraf›ndan daha bol
materyalle yap›lan araflt›rmada ad› geçen kertenkele
türünün taksonomisi ve yay›l›fl› ayr›nt›l› olarak belirlenmifltir.
Anlafl›laca¤› gibi L. laevis ‘in üreme ve beslenme biyolojisi hakk›nda yap›lm›fl araflt›rma yoktur. Di¤er taraftan
baflka Lacerta türlerinin beslenme ve üreme biyolojileri
hakk›nda yap›lm›fl araflt›rmalar da yeterli düzeyde de¤ildir
(12,13).
Türkiye’de Lacerta laevis türünün üreme ve beslenme
biyolojisi hakk›nda ilk olarak tesbit edilen bilgilerin
de¤erlendirilmesinin yararl› olaca¤› bir gerçektir. Ayr›ca

bu araflt›rmadaki yeni bilgilerle, ad› geçen türün üreme ve
beslenme biyolojisi hakk›ndaki eksik bilgiler de tamamlanm›fl olacakt›r.
Materyal ve Metot
Araflt›rmada incelenen örnekler (10 erkek, 8 difli)
Mersin il s›n›rlar›ndaki F›nd›kp›nar› civar›ndan
02.06.1995 tarihinde toplanm›flt›r. Deniz seviyesinden
1000m. kadar yüksek olan bu bölgede örnekler genellikle duvar diplerinden yakalanm›fllard›r. Bez torbalarda laboratuvara getirilen örnekler, daha önce haz›rlanm›fl olan
terraryuma yerlefltirilmifllerdir. Terraryum ›s›t›c›yla
›s›t›lmam›fl, oda s›cakl›¤›ndaki flartlarda tutulmufltur. Terraryum içinde beslenen örneklerden biri 2 gün sonra
yumurta b›rakm›flt›r. Bundan sonra ergin örnekler terraryumdan al›narak tesbit edilmifllerdir.
Yumurta say›s›n›n belirlenmesinde, terraryuma
b›rak›lan yumurta adedi esas al›nm›flt›r. Yumurtalar›n çap›
ile yumurtadan ç›kan yavrular›n vücut ölçüleri 0.05 mm
duyarl›l›¤a sahip kumpasla yap›lm›fl ve ölçümlerin tamam›
mm. cinsinden al›nm›flt›r. Terraryumun içi zaman zaman
suyla nemlendirilmifltir.
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Yumurtadan ç›kan yavrular, ilk günlerde araziden
toplanan 2-3 mm boyundaki Gryllus campestris (çekirge)
ile beslenmifltir. Daha sonra örümcek, küçük böcek ve
solucan gibi canl›lar da besinlerine eklenmifltir.

Bulgular
Alt› adet yumurtaya terraryumda, tafl alt›nda
04.06.1995 tarihinde rastlanm›flt›r. Yumurtalar›n hepsi
biraraya grup halinde b›rak›lm›flt›r (fiekil 1). Yumurtalara
ait ölçümler Tablo 1’de verilmifltir.

fiekil .1

L.laevis yumurtalar›.

Yumurtalar›n b›rak›ld›¤› ilk günden itibaren yavru
ç›k›fl›na kadar geçirdikleri önemli de¤iflimler afla¤›daki
flekilde özetlenebilir.
1. Gün : Yumurtalar beyaz renkli ve lekesizdir.
20. Gün : Yumurtalar›n flekil ve renginde herhangi bir
de¤ifliklik olmamas›na ra¤men, yap›lan ölçümler sonucunda boyutlar›nda biraz büyüme oldu¤u saptanm›flt›r
(Tablo1).
30. Gün : Yumurtalardan birinin üzerinde 1,5 mm
çap›nda ve yumurtan›n di¤er bölgelerinden daha aç›k
renkte bir leke belirmifltir. Bu leke 1-2 gün içinde di¤er
yumurtalarda da gözlenmifltir.
33. Gün : Yumurtalar›n boyutlar›na ait ölçümler Tablo
1’de verilmifltir.
45. Gün : Yumurta üzerindeki aç›k renkli bölge
yumuflam›fl ve rengi daha da aç›lm›flt›r.
46. Gün : Yumurtalar›n kabuklar› iyice yumuflam›fl ve
rengi griye dönüflmüfltür.
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Tablo 1.

L. laevis yumurtalar›na ait ölçümler ( ölçümlerin tamam›
mm. olarak al›nm›flt›r).
1. GÜN

20. GÜN

33. GÜN

1. yumurta

8,00 x 11,90

10,40 x 12,70

10,40 x 12,80

2. yumurta

8,10 x 12,50

10,10 x 13,60

10,20 x 13,60

3. yumurta

8,20 x 12,30

10,30 x 13,10

10,40 x 13,10

4. yumurta

8,20 x 12,10

10,30 x 13,30

10,30 x 13,40

5. yumurta

8,20 x 12,40

10,30 x 13,60

10,40 x 13,70

6. yumurta

7,50 x 12,30

10,10 x 13,10

10,20 x 13,10

Ortalama

8,03 x12,25

10,25 x13,23

10,32 x13,30

47. Gün : Yumurtalar›n sivri olan k›s›mlar›nda yaklafl›k
1 cm. boyunda bir yar›k aç›lm›flt›r. Böylece d›flar›dan
bak›ld›¤›nda oluflan deformasyon, yumurtan›n do¤al
fleklinin bozulmufl oldu¤u izlenimini vermektedir. Daha
sonra yar›¤›n tamamen aç›lmas› ile bir s›v› d›flar› akm›flt›r.
Yavrunun a¤›z bölgesi yar›ktan d›flar› ç›km›fl ve a¤›z
k›sm›n›n yavafl hareketiyle yar›k büyümüfltür. Yaklafl›k 1
saat sonra, o zamana kadar yaln›z a¤›z bölgesi d›flar›da
olan yavru, büyük bir h›zla d›flar› ç›km›flt›r. Di¤er yumurtalarda da ayn› olay gözlenmifl ve yumurtalar›n tümünde
yavru ç›kmas› ayn› gün içinde ve 1 saatlik zamanda
gerçekleflmifltir. Yumurtadan ç›kt›¤› anda hafif ›slak olan
yavru 3-4 dakika hareketsiz kald›ktan sonra, normal
flekilde hareket etmeye bafllam›flt›r. Yavrular›n yumurtadan ç›kt›klar› andaki vücut ölçülerine ait de¤erler Tablo
2’de verilmifltir.
Tablo 2.

Yumurtadan yeni ç›km›fl L. laevis örneklerinde vücut uzunluklar› de¤erleri ( N: örnek say›s›, Min.-Max.: Minimum,
maksimum de¤erler. X: ortalama)

Vücut Uzunlu¤u
Bafl+Gövde Uzun.
Kuyruk Uzunlu¤u

N

Min.-Max.

X

6
6
6

72,90 - 80,80
23,30 - 26,10
48,80 - 54,90

77,77
24,72
53,05

Renk ve desen özellikleri bak›m›ndan, bafl›n üstü ve
vertebral bant ergin örneklere göre daha aç›k zeytini
yeflildir. Temporal bantlar üzerindeki benekler beyaz renklidir. Ön ve arka bacaklar›n üst k›s›mlar›nda kirli beyaz
benekler bulunur. Bu benekler erginlerde belirgin
de¤ildir. Vücudun alt taraf› ise lekesiz ve beyaz renklidir.
Terraryum’da Avlanma: Yumurtadan ç›kan hayvanlar›n bulundu¤u ortama 2-3 mm. uzunlu¤unda Gryllus
campestris b›rak›lm›flt›r. ‹lk 30 dakikada ava herhangi bir
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sald›r› olmam›flt›r. Yaklafl›k 30-40 dakika sonra hareketli
olan ava ilk sald›r› bafllam›flt›r. Hayvanlar avlar›n› daima
kafa bölgesinden yakalam›fllar ve av hareketsiz kal›ncaya
kadar bafllar›n› ileri geri veya afla¤› yukar› hareket ettirmifllerdir.
Küçük olan avlar hemen, biraz daha büyük olanlar ise
yavafl yavafl yutulmufl ve yutma ifllemi yaklafl›k 10 dakika
sürmüfltür.
Daha sonraki günlerde av›n yakalanmas› daha k›sa
sürede olmufltur. Sürekli olarak 2-3 günde bir her örne¤e
3-4 çekirge verilmifltir. Büyük boylu avlar›n yakalanmas›
ve yutulmas›n›n zor olmas›, hayvan› hep daha küçük
avlara yöneltmifltir.
K›rk›nc› günde 3 örne¤in yeterli derecede avlanamamalar› nedeniyle öldükleri gözlenmifltir. Ölen 3 örne¤e ait
40. gündeki vücut uzunlu¤u ortalamas› 82,40 mm’dir.
Canl› örneklere ait vücut uzunlu¤u de¤erlerinin daha
büyük oldu¤u saptanm›flt›r (Tablo 3).
Tablo 3.

40 günlük örneklerde vücut uzunluklar› de¤erleri
N

Vücut Uzunlu¤u
Bafl+Gövde Uzun.
Kuyruk Uzunlu¤u

3
3
3

Min.-Max.
84,90 - 85,60
25,30 - 26,50
59,10 - 59,60

X
85,37
26,07
59,30

K›rk›nc› günden itibaren çekirge ile birlikte örneklere
örümcek, solucan ve küçük böcekler de verilmeye
bafllanm›flt›r. Solucan›n yutulmas› zor oldu¤undan her
zaman çekirge, örümcek ve küçük böcekler solucana tercih edilmifltir. Çal›flma süresince ortama b›rak›lan
kar›ncalara hiç sald›r› olmam›fl ve hiç yenmemifltir.
Yumurtadan ç›kt›ktan 56 gün sonra çal›flmaya son
verilmifl ve kalan 3 örnek araziye b›rak›lm›flt›r. Bu süre
sonundaki vücut uzunlu¤u de¤erleri Tablo 4’de
verilmifltir. Renk ve desen özellikleri bak›m›ndan da
önemli bir de¤ifliklik gözlenmemifltir.

Tablo 4.

56 günlük örneklerde vücut uzunluklar› de¤erleri

Vücut Uzunlu¤u
Bafl+Gövde Uzun.
Kuyruk Uzunlu¤u

N

Min.-Max.

X

3
3
3

88,40 - 89,70
26,90 - 28,30
61,20 - 61,50

89,14
27,77
61,37

Sonuç ve De¤erlendirme
Girifl k›sm›nda da belirtildi¤i gibi L. laevis ile ilgili flimdiye kadar yap›lan çal›flmalarda türün üreme ve beslenme
biyolojisine de¤inilmemifltir (1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10). Ancak baz› araflt›r›c›lar (12,13) taraf›ndan Lacerta cinsinin
baz› türlerine ait üreme biyolojisiyle ilgili bilgiler verilmifltir. Böylece bu çal›flmam›zda L. laevis türüne ait verilen
bilgilerle ilk olarak türün üreme biyolojisi hakk›nda bilinmeyen özellikler ayd›nlat›lm›fl olmaktad›r.
Araflt›rmada L. laevis türünün üreme biyolojisi ve
yumurtalar›na ait saptanan bilgiler afla¤›da s›ralanm›flt›r.
1. Yumurta say›s› 6, boyutlar› 8,03 x 12,25 mm,
yumurta rengi beyaz ve lekesizdir.
2. Döllenmifl yumurtalardan yavrular 47 gün sonra
ç›km›fllard›r.
3. Yumurtadan ç›kan yavrular›n total vücut uzunlu¤u
ortalamas› 77,77 mm, bafl + gövde boyu ise 24,72 mm
olarak saptam›flt›r.
4. Yumurtadan büyük bir h›zla d›flar› ç›kan yavrular
30-40 dakika hareketsiz kald›ktan sonra avlanmaya
bafllam›fllard›r.
5. Yavrular, beslenme esnas›nda terraryuma konulan
genellikle küçük boylu avlar› bafllar›ndan yakalarlar. Daha
sonra bafl, h›zla sallanarak yakalanm›fl avlar›n ölmesi
sa¤lan›r. Böylece av›n hareketsiz hale getirilerek tam
öldürülmesinden sonra yutma ifllemine geçilir.
6. Yavrular terraryumda çekirge, örümcek, solucan ve
di¤er küçük böceklerle beslenmifllerdir. Terraryuma
konulan kar›ncalar›n, çal›flma süresince hiç yenmedi¤i saptanm›flt›r.
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