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ÖNSÖZ 

Günümüzde birçok kertenkele türünün sistematik yeri tartışma konusudur. 

Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya’nın kurak bölgelerinde ve çöl kesimlerinde 

oldukça bol rastlanılan, Lacertidae familyasına dahil edilen Acanthodactylus 

genusuna dahil türler, arazi çalışmalarında tanınması zor olan taksonlardır 

(Salvador, 1982). 

Acanthodactylus genusuna ait ilk tür Santa Domingo adasında Daudin (1802) 

tarafından Lacerta boskiana olarak tanımlanmıştır. Boulenger (1878), 

yayımlamış olduğu ilk monografında yeni bir alttür, A. savignyi var. 

schreiberi’yi tanımlamıştır (Boulenger, 1887). 

Franzen (1998) A. s. schreiberi’nin Türkiye’de bulunduğunu rapor edene kadar, 

gerek tür gerekse bu alttür Kıbrıs’a endemik olarak biliniyordu. Franzen (1998)’den 

sonra bu çalışma türün ülkemizde bulunduğuna ilişkin ikinci kayıttır. Bununla 

beraber Franzen’in çalışmasında Anadolu’ya ait incelenen örnek sayısı oldukça 

azdır (4 örnek). Kıbrıs’ın kuzey sınırı ile Doğu Akdeniz sahil şeridi arasında yer alan 

Akdeniz’in önemli bir izolasyon oluşturduğu düşünülürse, sadece 4 örneğe ve tek ve 

dar bir alanda yayılış gösterdiğine dayalı olarak, Anadolu ve Kıbrıs A. schreiberi 

populasyonları arasında kesin bir benzerlik olduğunu söylemek mümkün değildir.  

Yapılacak bu çalışmada, Anadolu ve Kıbrıs populasyonlarının morfolojik, 

serolojik ve ekolojik yönden karşılaştırılması amaçlanmıştır. Elde edilecek 

bilgiler ışığında, Kıbrıs ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesi (Yumurtalık; 

serbest bölge)’nde dağılış gösteren Acanthodactylus schreiberi 

populasyonlarının ilişkileri, benzerlik ve farklılıkları ortaya konarak, Türkiye’nin 

Doğu Akdeniz Bölgesinde yaşayan populasyonun taksonomik durumu net olarak 

ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Çalışmamızın, başta bundan sonra yapılacak olan araştırmalara ışık 

tutacağına ve bunun yanı sıra bu konuya ilgi duyanlara (biyolog, ekolog, ziraatçi 

v.b.) da yararlı olacağına inanıyoruz.  

Yapılan bu çalışmayı, 2007-Fen–027 numaralı proje kapsamında destekleyen 

E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığı’na sonsuz teşekkürlerimizi 

sunuyoruz. 
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XIX

ÖZET 

 

ANADOLU VE KIBRIS ACANTHODACTYLUS SCHREIBERI 

BOULENGER, 1879 (SQUAMATA: SAURIA: LACERTIDAE) 

POPULASYONLARININ MORFOLOJİK, SEROLOJİK VE EKOLOJİK 

YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMASI 

 
 

Bu çalışmada, Nisan 2007 ve Nisan 2008 tarihleri arasında yapılan bilimsel 

gezilerde toplanan ve ZDEU koleksiyonundaki önceden toplanmış toplam 91 

Anadolu (23♂♂, 9sa ♂♂, 38♀♀, 14sa ♀♀ ve 7 juv) ve 89 Kıbrıs (25♂♂, 3sa ♂♂, 

36♀♀, 10sa ♀♀ ve 15 juv) Tarak Parmaklı Kertenkele, Acanthodactylus schreiberi 

Boulenger, 1879 örnekleri morfoloji, kan-serum proteinlerinin elektroforetik şekilleri 

ve ekoloji açılarından karşılaştırmalı şekilde araştırılmıştır. 

Araştırma sonucunda, karşılaştırılan iki Acanthodactylus schreiberi 

populasyonu arasında, kan-serum proteinlerinin elektroforetik şekilleri yanında, 

karşılaştırılan pek çok folidosis ve morfometrik karakterler bakımından bariz 

farklılıklar saptanmıştır. Bu farklılıklar ışığında, sadece Yukarı Burnaz (Antakya) ve 

Yumurtalık (Adana) arasında yerleşen BOTAŞ (Adana) civarında dağılış gösteren türün 

Anadolu populasyonunun, önceden öngörüldüğü gibi Kıbrıs’ta yaşayan nominat ırk, 

A. s. schreiberi olarak alınamayacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle Anadolu 

populasyonu için yeni bir alttür tanımlanması gerektiği öngörülmüştür. Çalışmamızın 

bir tez olması nedeni ile bu işlemin burada yapılması tercih edilmemiş ve Anadolu 

populasyonunun alttür durumu şimdilik Acanthodactylus schreiberi ssp. olarak 

kabul edilmiştir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Acanthodactylus schreiberi, Tarak parmaklı kertenkele, 

Anadolu, Kıbrıs, seroloji, sistematik. 
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ABSTRACT 
 

COMPARISON OF THE ANATOLIAN AND CYPRIOT 

ACANTHODACTYLUS SCHREIBERI BOULENGER, 1879 (SQUAMATA: 

SAURIA: LACERTIDAE) POPULATIONS IN MORPHOLOGY, 

SEROLOGY AND ECOLOGY 

 
 

In this study a total of 91 Anatolian specimens (23♂♂, 9sa ♂♂, 38♀♀, 14sa 

♀♀ ve 7 juv) and 89 Cypriotic specimens (25♂♂, 3sa ♂♂, 36♀♀, 10sa ♀♀ ve 15 

juv) of the Schreiber’s Fringe-toed Lizard, Acanthodactylus schreiberi Boulenger, 

1879 collected during the excursions in the period between April 2007 and April 

2008 and some previously collected samples present in ZDEU collection were 

investigated comparatively regarding morphology, electrophoresis patterns of the 

blood-serum proteins and ecology. 

As a result of our investigation, we found discernible differences between 

these two compared Acanthodactylus schreiberi population in many compared 

pholidolial and morphometric features as well as the electrophoretic patterns of the 

blood-serum proteins. In the light of these differences, it is concluded that the 

Anatolian population of the species which is distributed only in the vicinity of 

BOTAŞ (Adana) located between the Yukarı Burnaz (Antakya) and Yumurtalık 

(Adana) should not be identified as the nominate subspecies Acanthodactylus 

schreiberi schreiberi which lives in Cyprus, as previously proposed. Therefore it is 

suggested that there is a requirement to describe a new subspecies for Anatolian 

population. Because our study is a thesis we did not prefer to make this here and 

thus accept, provisionally, the subspecific status of the Anatolian population as 

Acanthodactylus schreiberi ssp. 

 

Key words: Acanthodactylus schreiberi, Fringe-toed Lizard, Anatolia, Cyprus, 

serology, systematic. 




