Tr. J. of Zoology
23 (1999) Ek Say› 2, 583-589
@ TÜB‹TAK

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Mabuya vittata (ﬁeritli Kertenkele)
(Sauria : Scincidae) Örnekleri Hakk›nda
Cemal Varol TOK, Bayram GÖÇMEN, Ahmet MERMER
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dal›,
Bornova, ‹zmir - TÜRK‹YE
Geliﬂ Tarihi: 21.11.1996

MM VV

Özet : Bu çal›ﬂmada Kuzey K›br›s’da da¤›l›ﬂ gösteren Mabuya vittata türü, yeterli materyal (19
,9
, 4 juv.) toplanarak,
morfolojik özellikleri bak›m›ndan ayr›nt›l› olarak incelenmiﬂtir. Ayr›ca türe ait biyolojik ve ekolojik özellikler tan›t›lm›ﬂt›r.
Elde edilen bulgular, Anadolu populasyonlar› ile çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar›n (14, 16, 17) bulgular› ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ada ve Anadolu
populasyonlar› aras›nda tür veya alttür seviyesinde farkl›l›k tespit edilememek ile birlikte, ada populasyonunda ekstremitelerdeki
ayalar›n daha koyu siyah›ms› gri renkte oldu¤u ve daha yüksek oranda vertebral ﬂerite sahip oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Ayr›ca baﬂ,
kuyruk ve arka bacaklara ait morfometrik de¤erlerin ada populasyonunda daha yüksek oldu¤u, bu karakterlerin baﬂ+gövde
uzunlu¤una oranlanmas›ndan anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler : Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti, Mabuya vittata, Scincidae, Morfoloji.

On the Specimens of Mabuya vittata (Banded Lizard) (Sauria:Scincidae)
from the Turkish Republic of Northern Cyprus
Abstract : In this study, Mabuya vittata specimens from Northern Cyprus was examined in terms of morphological characteristics
in detail with abundant amount of material (19
were described.

MM, 9 VV, 4 juv.). Moreover, the biological and ecological features of the species

The results were compared with the results of previous researches (14, 16, 17), working on the Anatolian population of the species.
In spite no difference was determined in the specific or subspecific rank, between the Cypriote and Anatolian populations, the dark
blackish-gray colouration in palms and the higher presence of vertebral stripe were detected in the Cypriote population. In addition,
the morphometric values of head, tail and hind extremities were found higher than that of Anatolian population when abovementioned characters were calculated to the length of head + body.
Key Words : Turkish Republic of Northern Cyprus, Mabuya vittata, Scincidae, Morfology.

Giriﬂ

Mabuya vittata, 1804 y›l›nda Olivier taraf›ndan
Scincus vittatus olarak tavsif edilmiﬂtir. daha sonra
Boulenger (1) bu türü Mabuya cinsine taﬂ›m›ﬂt›r.
Terra typica’s› M›s›r olan bu tür, Kuzey Afrika’da
Cezayir’in bat›s›na kadar da¤›l›ﬂ gösterir (1,2). Werner
(3) türün Rodos adas›nda da da¤›l›ﬂ gösterdi¤ini
belirtmiﬂtir. Tür Asya k›tas›nda ise kuzeyde Türkiye ve
K›br›s, güneyde ‹srail, Ürdün, Lübnan, Suriye, Irak ve
‹ran’› da içine alan geniﬂ bir da¤›l›ﬂ gösterir (4 - 22).
De¤iﬂik araﬂt›rmac›lar (2,14,16,18,19,21,22)
Mabuya vittata türünün K›br›s’da yaﬂad›¤›n›

bildirmiﬂlerdir. Bu çal›ﬂmada, önceki araﬂt›rmac›lar›n
K›br›s’dan az say›da örnek inceleyerek görüﬂ bildirdikleri
M.vittata türünün, Kuzey K›br›s’dan yeterli say›da örnek
toplanarak morfolojik yönden ayr›nt›l› bir ﬂekilde
incelenmesi ve pek çok sürüngen türünde oldu¤u gibi
ekolojileri ve biyolojileri bak›m›ndan s›n›rl› bilgiye sahip
olunan Mabuya vittata türünün bu yönden de tan›t›lmas›
amaçlanm›ﬂt›r.

Materyal ve Metot
Kuzey K›br›s’da da¤›l›ﬂ gösteren Mabuya vittata
örneklerinin topland›¤› araﬂt›rma gezilerinde, do¤adan
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toplanan örnekler, renk-desen özellikleri tespit edildikten
ve renkli slaytlar› çekildikten sonra tespit s›v›s› (%7’lik
Formol+Etil Alkol kar›ﬂ›m›) kullan›larak enjeksiyon
metodu ile tespit edilmiﬂtir.
Araﬂt›rma materyali 1991-1994 y›llar› aras›nda Kuzey
K›br›s’da yap›lan bilimsel geziler s›ras›nda toplanm›ﬂt›r.
, 9
ve 4
Çal›ﬂmada incelenen örnekler 19
juvenil’den ibaret olup, halen ZDEU (23) koleksiyonunda
muhafaza edilmektedir.

MM

VV

Örneklerin topland›¤› yer ve tarihler ile koleksiyon
numaralar› aﬂa¤›da verilmiﬂtir.

V

1. ZDEU 92/1991 1
Lapta-Girne/K.K.T.C.,
24.06.1991 Leg. B. Göçmen

M

2. ZDEU 81/1993 1
St.Hilarion-Girne/K.K.T.C.,
28.07.1993 Leg. B. Göçmen

MM

VV

, 2
, 3 juv. Yayla3. ZDEU 56/1994 15
Lefkoﬂa/K.K.T.C., 24.08.1994 Leg. B. Göçmen, O.
Sa¤lam

MM VV

4. ZDEU 57/1994 3
, 2
Lapta-Girne/K.K.T.C.,
20.08.1994 Leg. B. Göçmen, O. Sa¤lam

VV

5. ZDEU 58/1994 2
1 juv. Gönyeli-Lefkoﬂa/K.K.T.C.,
16.08.1994 Leg. B. Göçmen, O. Sa¤lam

VV

6. ZDEU 59/1994 2
Salamis-Gazi Magosa/K.K.T.C.,
27.08.1994 Leg. B. Göçmen, U. Kaya

Mabuya vittata populasyonlar›n›n yaﬂay›p beslendi¤i
bölgelerdeki biotoplardan ald›¤›m›z bitki örneklerinin
tayininde çeﬂitli literatürlerden (24, 25) ve konunun
uzmanlar›ndan yararlan›lm›ﬂt›r.
‹ncelenen materyale ait biometrik de¤erlerin elde
edilmesinde 0.02 mm’lik hassasiyete sahip göstergeli
kumpas ve 0.1 mm’lik hassasiyete sahip cetvel
kullan›lm›ﬂt›r.
Kuzey
K›br›s
populasyonlar›
ile
Anadolu
populasyonlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda, Mayr (26) farkl›l›k
Katsay›s› (CD=M1-M2/SD1+SD2) formülü kullan›lm›ﬂt›r.
Yap›lan de¤erlendirmelerde gerek cinsiyetler aras›nda,
gerekse ergin ve juvenil örnekler aras›nda bilhassa oranlar
bak›m›ndan bir fark bulunamad›¤› için tüm materyal
birlikte de¤erlendirilmiﬂtir.

Bulgular
A) Genel Görünüﬂ ve Pholidosis: Baﬂ›n üst taraf›
di¤er Scincidae üyelerinde oldu¤u gibi büyük ve simetrik
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plaklar ile örtülüdür. Gövde ve kuyru¤un üst ve alt
taraflar› yass›, cycloid ve birbirini kiremit gibi örten pullar
ile kapl›d›r. Postnasale hiçbir örnekte mevcut de¤ildir.
Burun deli¤i rostrale ile I. supralabiale aras›ndaki boyuna
çizginin gerisinde yer al›r. Bir çift olan supranasalia bütün
örneklerde rostrum gerisinde birbirine temas eder.
Frontonasale uzunlu¤una oranla daha geniﬂtir.
Frontonasale, frontale ile 28 örnekte (%87.50) temas
halinde, dört örnekte (%12.50) ise temas halinde
de¤ildir. Supraocularia bir örnekte solda 3, sa¤da 4 di¤er
bütün örneklerde her iki tarafta da 4 tanedir. II.
supraoculare di¤erlerinden daha büyük olup bütün
örneklerde praefrontale ile temas halindedir. Frontale 27
örnekte (%84,38) her iki tarafta da II. ve III.
supraoculare ile temas halindedir. ‹ki örnekte (%06,25)
sa¤ tarafta, iki örnekte ise her iki tarafta da sadece II.
supraoculare ile temastad›r. Bir örnekte ise sol taraftaki I.
supraoculare, II. supraoculare ile birleﬂmiﬂ ve sadece bu
plak frontale ile temas halindedir. Sözkonusu örnek
d›ﬂ›nda hiç bir örnekte frontale I. supraoculare ile temas
etmez. Öndeki loreal plak bütün örneklerde I. supralabiale
ile temas halindedir. Bir yaral› örnek d›ﬂ›nda parietalia 19
örnekte (%61.29) interparietale gerisinde birbirine
temas etmekte, 12 örnekte (%38.71) ise birbirine temas
etmemektedir. Nuchal plaklar bir yaral› örnek d›ﬂ›nda 26
örnekte (%83.87) iki adet olup birbiri ile temas eder.
Dört örnekte (%12.90) iki iri pla¤›n aras›nda bir küçük
pul mevcut, bir örnekte ise sol tarafta parietale’ye temas
eden plak k›sa ve geriden uzanan sa¤ nuchale ile temas
halindedir. Supraciliaria 27 örnekte (%84.38) her iki
tarafta 5, iki örnekte (%06.25) solda 6 sa¤da 5, bir
örnekte (%03.13) solda 6 sa¤da 4, bir örnekte solda 6
sa¤da 3, bir örnekte ise her iki tarafta da 6 adettir.
Supralabialia bir örnekte her iki tarafta 8, di¤er bütün
örneklerde her iki tarafta da 7 adettir. Sublabialia bir
örnekte solda 5, sa¤ taraf› yaral› bir örnekte solda 6, bir
örnekte solda 5 sa¤da 6, di¤er bütün örneklerde her iki
tarafta da 6 adettir. Kulak aç›kl›¤›nda bulunan üçgen
ﬂeklindeki pullardan üstteki pul alttaki puldan büyük olup,
29 örnekte (%90.63) her iki tarafta 2, bir örnekte solda
1, sa¤da 2, bir örnekte solda 2 sa¤da 3, bir örnekte ise
solda 3 sa¤da 2 adettir. Dorsal pullar özellikle vertebral
bölgede belirgin karinal›d›r. Burun deli¤i arkas›ndan
baﬂlay›p, kulak aç›kl›¤›ndan geçerek arka bacaklar›n
vücuda ba¤land›¤› yere kadar uzanan lateral çizginin
belirgin oldu¤u örneklerde, bu çizginin alt›nda bir veya iki
s›ra hariç (hafif karinal›), di¤er lateral pullar karinas›zd›r.
Yaral› bir örnek d›ﬂ›nda, mentale hariç ventralia enine

C.V. TOK, B. GÖÇMEN, A. MERMER

s›ras› 59-65 aras›nda de¤iﬂmekte olup ortalamas›
61.81’dir. Vücut etraf›ndaki boyuna pul s›ras› (35. ve 36.
ventrale hizas›ndaki), 30-34 aras›nda de¤iﬂmekte,
ortalamas› 31,97’dir. Bu s›ralar üç örnekte (%09.38) 30,
iki örnekte (%06.25) 31, 23 örnekte (%71.88) 32, bir
örnekte 33 ve 3 örnekte 34 adettir. Ön ve arka
ekstremitelerdeki pullar›n üst k›s›mlar›n›n büyük bir k›sm›
karinal›, ventral taraflar› ise düzdür. Parmakalt› lamelleri
bütün örneklerde düz olup, 14-19 aras›nda de¤iﬂmekte,
ortalamas› 16.31’dir (Tablo 1).
B) Vücut Ölçüm ve Oranlar›: Toplam vücut uzunlu¤u
kuyru¤u sa¤lam 7 erkek örnekte 138.64-166.98 mm
aras›nda de¤iﬂmekte olup, ortalamas› 158.17 mm’dir.
Beﬂ diﬂi örnekte ise 144.06-238.10 mm aras›nda
de¤iﬂmekte olup, ortalamas› 181,40 mm’dir. Bütün
örneklerde baﬂ uzunlu¤unun baﬂ+gövde uzunlu¤una oran›
4.42-6.01 aras›nda de¤iﬂmekte olup, ortalamas›
5.19’dur. Di¤er oranlar ve baz› pholidosis özelliklerine ait
istatistiksel veriler Tablo 1’de verilmiﬂtir.
C) Renk ve Desen: Baﬂ plaklar› ve dorsal pullar›n
kenarlar› siyah çizgiler ile kuﬂat›lm›ﬂt›r. Bu durum baﬂ
plaklar›nda daha barizdir. Dorsal pullarda bulunan siyah
çizgiler daha çok her bir pulun yan taraflar›nda
belirgindir. Dorsolateral çizgiler nuchal plaklar›n d›ﬂ
kenarlar› ile kulak aç›kl›¤› hizas›nda baﬂlar. Yandan
bak›ld›¤›nda bu çizgilerin baﬂlang›ç yerleri, juvenillerde
kulak aç›kl›¤› ile hemen hemen ayn› hizada, erginlerde ise
biraz daha geridedir. Söz konusu çizgiler erginlerde arka
bacak hizas›na kadar veya biraz daha geriye do¤ru,
juvenillerde ise kuyruk ortalar›na kadar uzanacak ﬂekilde
giderek kaybolur. Lateral çizgiler burun deli¤i arkas›nda

Tablo 1.

loreal plaklardan baﬂlar, supralabial plaklar›n üst yar›s›n›
ve kulak aç›kl›¤›n› geçerek vücut yanlar›nda devam eder,
arka bacak hizas›ndan sonra dereceli olarak kaybolur.
Bütün örneklerde ventral taraf kirli beyaz renktedir. Bu
zemin renk üzerinde ayr›ca bir desen bulunmaz. Vücudun
yan taraflar›nda bulunan lateral ve dorsolateral çizgiler
sar›ms› beyaz renktedir. S›rt›n zemin rengi juveniller dahil
20 örnekte (%62.50) aç›k gri kahverengi, yedi örnekte
(%21.88) zeytini yeﬂil, beﬂ örnekte (%15.63) koyu gri
kahverengidir. Bu zemin rengi üzerinde vertebral ﬂerit,
lateral ve dorsolateral çizgi ve lekelerin bulunup
bulunmamas› veya bunlar›n durumuna göre 3 ayr› renkdesen tipi ay›rt edilir.
a. S›rt›n zemin renginden daha aç›k renkte olan
vertebral ﬂerit, nuchal plaklar›n serbest uçlar›ndan baﬂlar
ve kuyruk kaidesini geçerek son bulur. Vertebral ﬂeridin
kenarlar› boyunca ço¤unlukla eﬂit aral›klarla dizilmiﬂ
yaklaﬂ›k bir dorsal pul büyüklü¤ünde siyah lekeler
bulunur. Dorsolateral çizgiler yaklaﬂ›k olarak vertebral
ﬂeridin yar›s› geniﬂli¤inde olup, kenarlar› yer yer kesilen
yaklaﬂ›k yar›m dorsal pul büyüklü¤ünde küçük lekeler ile
s›n›rlanm›ﬂt›r. Yaklaﬂ›k dorsolateral çizgi geniﬂli¤inde olan
lateral çizgilerin üst kenarlar› kesintisiz siyah çizgi ve
küçük lekelerle, alt kenarlar› ise belli belirsiz siyah
noktalarla kuﬂat›lmiﬂt›r. ‹ncelenen örneklerden 15’inde
(%46.88) bu tip desen görülür (ﬁekil 1a). Bu gruba dahil
edilen bir örnekte oldukça farkl› bir durum söz
konusudur. Dorsal pullar›n tamam›nda her bir pulun yan
kenarlar›nda bulunan siyah çizgiler, baﬂ plaklar›n›
çevreleyenler kadar barizdir. Her bir pulun her iki
taraf›nda bu bariz siyah çizgiler ard arda gelerek, baﬂ

Kuzey K›br›s Mabuya vittata populasyonunda saptanan pholidosiis ve morfometrik karakterlere iliﬂkin oransal de¤erler (diﬂiler, erkek ve
juveniller aras›nda önemli bir fark saptanmad›¤› için elde edilen veriler total olarak verilmiﬂtir) [n=örnek say›s›, min.=minimum de¤er,
max.=maksimum de¤er, Xaritmetik ortalama, SD=standart sapma, SE=standart hata].

Karakterler

n

min.

max.

X

SD

SE

Vücut Etraf›ndaki Pul Say›s›

32

30

34

31.97

0.93

0.17

Ventralia Enine S›ra Say›s›

31

59

65

61.81

1.52

0.27

4. Subdigital Lamel Say›s›

32

14

19

16.31

1.20

0.21

Kuyrak Uzunlu¤u/Baﬂ+Gövde Uzunlu¤u

13

1.43

1.93

1.69

0.16

0.04

Pileus Uzunlu¤u/Pileus Eni

32

1.56

1.81

1.70

0.06

0.01

Baﬂ+Gövde Uzunlu¤u/ArkaAyak Uzunlu¤u

32

2.55

3.43

2.71

0.16

0.03

Frontoparietal+Interparietal Uzunlu¤u/Frontale Uzunlu¤u

32

0.99

1.33

1.15

0.09

0.02

Baﬂ+Gövde Uzunlu¤u/Baﬂ Uzunlu¤u

30

4.42

6.01

5.19

0.34

0.06
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arkas›ndan kuyruk ucuna kadar uzanan, hatta ön ve arka
ekstremiteler üzerinde de görülen uzunlamas›na zig-zag
çizgiler oluﬂtururlar (ﬁekil 2).
b. Vertebral ﬂerit bir önceki tiptekine oranla zay›f
hissedilir. Çünkü vertebral ﬂeridin kenarlar› boyunca siyah
lekeler yoktur veya belirgin de¤ildir. Bununla birlikte
sar›ms› beyaz renkli dorsolateral ve lateral çizgiler az çok
belirlidir. Ancak bu çizgilerin de kenarlar›nda siyah çizgi
ve lekeler bulunmaz. On iki örnekte (%37.50) bu tip
desen görülmektedir (ﬁekil 1b).
c. S›rttaki zemin rengi üzerinde vertebral ﬂerit,
dorsolateral ve lateral çizgiler ile lekeler görülmez. Bu tip
örneklerde s›rt›n zemin renginin koyu gri kahverengi
olmas› dikkat çekicidir. Bu grup incelenen örneklerin
%15.63 (5 örnek)’nü temsil eder (ﬁekil 1c).
Gerek arazide gerekse renkli slaytlar›na bak›lan juvenil
örneklerde, erginlerden farkl› bir renk-desen özelli¤i
görülmedi¤i için juveniller için ayr› bir aç›klama
yap›lmam›ﬂt›r.
D) Biyolojik ve Ekolojik Gözlemler: Mabuya vittata,
Kuzey K›br›s’da t›pk› Ada’da bulunan di¤er Scincidlerden
Ablepharus kitaibelii budaki ve Chalcides ocellatus gibi
zay›f bir vegetasyona sahip Mesarya Ovas› haricinde,
deniz seviyesinden St. Hilarion Kalesi’nin bulundu¤u
yaklaﬂ›k 1000 m yüksekliklere kadar yayg›n bir da¤›l›ﬂ

gösterir. Bununla birlikte Mesarya Ovas› içerisinde Gönyeli
civar›nda
Eucalyptus
sp.,
Ferula
communis,
Chrysanthemum coronarium, Notobasis syriaca, Muscari
commosum, Agave americana, Echinops viscosus ve
Asphodelus microcarpus gibi bitkilerin bol olarak
bulundu¤u ortamlarda, Yayla (Güzelyurt) ve civar›nda ise
narenciye a¤açlar› ile kapl› alanlarda, betonarme su yolu
kenarlar›nda bulunurlar. En çok örnek de bu bölgede
görülmüﬂ ve toplanm›ﬂt›r. Deniz seviyesinden yüksekli¤in
40-45 m olarak ölçüldü¤ü bu ortamda, hayvanlar›n bol
olarak rastland›¤› saat 930-1130 aras›nda kuru toprak
s›cakl›¤› 42-43ºC, nemli toprak s›cakl›¤› 31-33ºC,
gölgedeki hava s›cakl›¤› ise 37-38 °C olarak tespit
edilmiﬂtir. Ortamda ayr›ca Scabiosa prolifera, Ecballium
elaterium, Convolvulus althaeoides ve Anchusa hybrida
gibi yabani bahar çiçekleri Cupressus sempervirens ve
Crategus azarolus gibi a¤açlar bulunur. Ço¤u kez ayn›
ortam içerisinde di¤er scincidler Ablepharus kitaibelii
budaki (27) ve Chalcides ocellatus (28) ile birlikte
görülür. Girne bölgesinde ayn› ortamda Lacerta laevis cf.
kulzeri (22, 29), Magosa bölgesinde ise Acanthodactylus
schreiberi ile ayn› ortamlar› paylaﬂ›r. Yüksek yerlerde
bulunanlar›n topraktaki yuvalar›nda Silpha sp. (Silphidae,
Coleoptera) böceklere bol olarak rastlanm›ﬂt›r. Sudan
uzak yerlerde yaﬂayan formlarda koyu s›rt zemin rengi ve
desensizlik dikkat çekicidir.

ﬁekil 1.
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Kuzey K›br›s’tan toplanan Mabuya
vittata örneklerinde gözlenen renkdesen tipleri (Aç›klamalar metin
içerisinde verilmiﬂtir.
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ﬁekil 2.

Kuzey K›br›s Mabuya vittata örneklerinde görülen a-tip
desene sahip bir bireyde desen varyasyonu. Her bir dorsal
pulun her iki taraf›nda bulunan bariz siyah çizgiler halindeki lekeler ard arda gelerek, baﬂ arkas›ndan kuyruk ucuna
kadar uzanan, hatta ön ve arka ekstremiteler üzerinde de
görülen uzunlamas›na zig-zag çizgiler oluﬂtururlar.

Chalcides ocellatus’da belirtildi¤i gibi (30), M.
vittata’da da üreme canl› do¤urma ﬂeklinde gözlenmiﬂtir.
Bununla birlikte gerçek vivipari veya ovovivipari’ye sahip
olup olmad›klar› ayr›ca araﬂt›r›lmas› gereken bir konudur.
May›s ay› baﬂ›nda yakalanan ve karn› aç›larak disekke
edilen diﬂi örneklerde geliﬂmiﬂ embriyolu yumurtalar
tespit edilmiﬂtir. May›s sonlar›nda ortamlarda bol juvenil
örne¤e rastlanmas›, bunlar›n Nisan-May›s ay› içerisinde
yavrulad›klar›n› iﬂaret eder.
Tart›ﬂma
Kuzey K›br›s’daki M. vittata’n›n renk ve desen
varyasyonuna iliﬂkin bulgular di¤er araﬂt›r›c›lar›n (1, 2,
10, 14, 16-20,22) bulgular› ile büyük bir uyum
içerisindedir. Anadolu örneklerinin büyük bir k›sm›nda

(%40.00) vertebral ﬂerit bulunmaz (14). Halbuki Kuzey
K›br›s örneklerinde, zay›f belirgin de olsa ço¤unlukla
(%84.38) vertebral ﬂerit mevcuttur, nadiren (%15.63)
bulunmaz. Ayr›ca ekstremite ayalar›nda görülen grimsi
siyah renklenme (22), Anadolu örneklerinde
görülmemektedir. Bunlar›n d›ﬂ›nda örneklerimiz renkdesen özelliklerine göre Budak (14), Baﬂo¤lu ve Baran
(16) ve Baran (17)’n›n bu tür için verilen tan›mlar›na
uymaktad›r. Pholidosis özelliklerine iliﬂkin baz› bulgular
da mevcut literatürlerle karﬂ›laﬂt›rmal› olarak
de¤erlendirilmiﬂtir. Baran (17) supranasal plaklar›n
rostralia’n›n arkas›nda ço¤unlukla temas etti¤ini, iki
örnekte temas etmedi¤ini, Budak (14) ise tüm örneklerde
birbirine temas etti¤ini rapor etmiﬂlerdir. Örneklerimizde
de supranasal plaklar rostralia’n›n arkas›nda birbirleri ile
temas etmektedir. Budak (14) uzunlu¤undan daha geniﬂ
olan frontonasal pla¤›n örneklerin %85’inde frontale ile
temas etti¤ini %15’inde ise temasta olmad›¤›n›, Baran
(17) ise örneklerin %40’› nispetinde temasta olmad›¤›n›
belirtmiﬂlerdir. Örneklerimizde frontonasal plak frontale
ile 28 örnekte (%87.50) temas halinde, 4 örnekte
(%12.50) ise temas halinde olmad›¤› bulunmuﬂtur.
Budak (14), frontalenin ço¤unlukla (%82.89) II. ve III.
supraoculare ile, bazen de (%17.11) I. supraoculare ile
temas halinde oldu¤unu belirtmiﬂtir. Örneklerimizde ise
frontale 27 örnekte (%84.38) her iki tarfta II. ve III.
supraoculare ile temasta, iki örnekte sa¤, iki örnekte her
iki tarafta sadece II. supraoculare ile temastad›r. Bir
örnekte ise I. supraoculare II. supraoculare ile birleﬂmiﬂ ve
sadece bu plak frontale ile temas halindedir. Bu örnek
d›ﬂ›nda hiç bir örnekte frontale I. supraoculare ile temas
etmez. Budak (14), supraciliar plaklar›n say›s›n› bir
örnekteki 4 lü durum hariç, örneklerin tamam›nda 5 adet
olarak vermiﬂtir. ‹ncelenen örneklerde ise 27 örnekte her
iki tarafta 5, iki örnekte solda 6 sa¤da 5, bir örnekte
solda 6 sa¤da 4, bir örnekte solda 6 sa¤da 3, ve bir
örnekte de her iki tarafta 6 adettir. Budak (14), öndeki
loreal pla¤›n bütün örneklerde I. supralabiale ile temas
halinde oldu¤unu ve parietal plaklar›n interparietal
arkas›nda birbirine örneklerin %67’sinde temas etti¤ini,
%33’ünde ise temas etmedi¤ini rapor etmiﬂtir. ‹ncelenen
örneklerde ise öndeki loreal pla¤›n bütün örneklerde I.
supralabiale ile temas etti¤i ve parietal plaklar›n
interparietal arkas›nda birbirine örneklerin %61,29’unda
temas etti¤ini, %38,71’inde ise temas etmedi¤i tespit
edilmiﬂtir. M. vittata’da total vücut uzunlu¤unu Anadolu
örnekleri için Budak (14), 150-205 mm ve Baran (17) ise
196 mm olarak vermektedir. Osenegg (18) ise K›br›s
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örneklerinde 200 mm’lik total uzunlu¤a rastlamad›¤›n›
bildirmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada ise total vücut uzunlu¤u
138,64-238,10 mm olarak tespit edilmiﬂtir. Baﬂ+gövde
uzunlu¤u Osenegg (18) K›br›s örneklerinde en büyük
erkek örnek için 74.10 mm olarak vermektedir.
‹ncelenen örneklerde ise baﬂ+gövde uzunlu¤u bir erkek
örnek için 80.18 mm diﬂi örnekler için 53.06-98.10 mm
olarak ölçülmüﬂtür. Budak (14), kuyruk uzunlu¤unun,
baﬂ+gövde uzunlu¤una oran›n› Anadolu örnekleri için
ortalama 1.57, Osenegg (18) ise Güney K›br›s örnekleri
için ortalama 1.70 de¤erinde oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Kuyruk uzunlu¤unun, baﬂ+gövde uzunlu¤una oran› Kuzey
K›br›s örnekleri için 1.69 ortalama de¤er bulunmuﬂtur
(Tablo 1).
Baﬂ+gövde uzunlu¤unun, baﬂ uzunlu¤una oran›
Anadolu örnekleri için ortalama 5.44’ dir (14). Söz
konusu oran Kuzey K›br›s örnekleri için ortalama de¤er
5.19 olarak bulunmuﬂtur (Tablo 1). Anadolu örnekleri
için baﬂ+gövde uzunlu¤unun arka bacak uzunlu¤una
oran›n›n ortalama de¤eri 2.85 olarak bildirilmiﬂtir (14).

‹ncelenen Kuzey K›br›s örnekleri söz konusu oran›n
ortalama de¤eri 2.71 olarak bulunmuﬂtur (Tablo 1).
Anadolu örnekleri ile Kuzey K›br›s örnekleri aras›nda
hesaplanan CD de¤eri aras›ndaki farklar›n önemli olmad›¤›
görülmüﬂtür. Elde edilen bulgulara göre ortalama
de¤erler bak›m›ndan Kuzey K›br›s populasyonunun daha
uzun baﬂl›, uzun bacakl› ve daha uzun kuyruklu
örneklerden oluﬂtu¤u tespit edilmekle birlikte
farkl›l›klar›n alttür veya tür düzeyinde olmad›¤›
kan›s›nday›z.
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