
GEKKONIDAE

Med�odactylus or�ental�s (Stepánek, 1937)
T. Akden�z İnce Parmaklı Keler�

Esk� Adı (S�non�m�): Cyrtopod�on kotschy� (Ste�ndachner, 1870), 
Med�odactylus kotschy�  (Ste�ndachner, 1870)

Morfoloj�k Özell�kler: Vücut boyu 9-10 cm kadar, göz bebekler� d�keyd�r. Sırt taraa 
8-12 boyuna sıra hal�nde ve boyları enler�nden daha fazla olan kar�nalı tüberküller 
bulunur. Tüberkül sıraları kuyrukta devam eder. Parmakları �nce yapılı, kuyruk altı 
pulları düzdür. Sırt taraf açık veya koyu gr�, üzer�nde z�kzak şekl�nde ve en�ne koyu 
şer�tler bulunur. Alt taraf beyazımsıdır.

B�yoloj�k-Ekoloj�k Özell�kler: Az b�tk�l� taşlık ve kayalıklarda yaşar. Ayrıca evlerde 
de görülür. Bes�nler�n� böcek ve örümcek türler� teşk�l eder. Geceler� olduğu g�b� 
gündüz de avlanır. Dış ortamın ışık durumuna göre bel�rg�n şek�lde renk değ�şt�r�r. 
B�r d�ş� 1-2 yumurtayı taş ve kaya aralıklarına bırakır. Avcı tehl�kes� sezd�ğ� zaman 
kuyruğunu kopartır. Kopan kuyruk hareket etmeye devam ederken avcının d�kkat� 
dağılır ve fırsattan yararlanarak yarık ve çatlaklara kaçar. Kopan kuyruk yer�ne yen�s� 
çıkar.

Coğrafi Dağılış: Kıbrıs, Türk�ye, Sur�ye, F�l�st�n, İsra�l, Lübnan Ürdün ve Mısır'ın 
kuzey�nde S�na yarım adasına kadar yayılmıştır. Kuzey Kıbrıs'ta yaygın olan tür 
geceler� evler�n duvarlarında, ışıkların etrafında bolca gözlen�r. Vert�kal dağılışı 
2500 m'ye kadar çıkar.

Tür koruma altındadır.

KIBRIS'TAKİ KERTENKELELER
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GEKKONIDAE

Mediodactylus orientalis (Stepánek, 1937)
E. Kotschy's Gecko

Previous Name (Synonym): Cyrtopod�on kotschy� (Steindachner, 
1870), Mediodactylus kotschyi (Steindachner, 1870)

Identi�cation: Total length to 9-10 cm. Pupils vertical. 8-12 longitudinal rows of 
keeled tubercles on dorsum, continuing on tail, tubercles are longer than wide; toes 
lack adhesive pads and slender, subdigital scales smooth. e dorsum is light to dark 
gray with dark zigzagging transverse stripes or maculations. e venter is whitish.

Habitat - Biology: Inhabits rocky-stony places with scanty vegetation, also seen on 
stone walls and buildings. Partly nocturnal, but also forages in daytime. Feeds on 
insects and spiders. Can change colour in accordance with the illumination state of 
the environment. A female lays 1-2 eggs between crevices and cracks of rocks. In case 
of a predator threat, they drop the�r ta�l. While the tail moves the concentration of 
hunter is lost and it can escape. e chopped tail renews itself.

Distribution: Its range extends from Cyprus, Turkey, Syria, Israel, Palestine, 
Lebanon, Jordan and in Sina Peninsula on North Egypt regions; with a vertical 
distribution to 2500 m. e widespread species of North Cyprus is largely observed 
around house walls and lights at nights.

Protected spec�es.

LIZARDS IN CYPRUS
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GEKKONIDAE

Hem�dactylus turc�cus (L�nnaeus, 1758)
T. Gen�ş Parmaklı Keler, “M�şaro”

Morfoloj�k Özell�kler: Vücut boyu 9-10 cm kadar, göz bebekler� d�keyd�r. Sırt taraa 
14-16 boyuna sıra hal�nde tüberküller bulunur. Tüberküller kuyruk üzer�nde 6-8 sıra 
teşk�l eder. Supralab�al�a 7-10, preanal del�kler 4-10 nad�ren 2 taned�r. Alt taraak� 
pullar düz, orta sıradak�ler daha büyüktür. Sırt taraf gr�ms� veya açık kahvereng�, 
üzer�nde de daha koyu lekeler bulunur. Alt taraf k�rl� beyaz renkted�r.

B�yoloj�k-Ekoloj�k Özell�kler: Taş altı, kaya yarıkları �le evlerde ve harabelerde yaşar. 
Bes�nler�n� böcek ve örümcek türler� teşk�l eder. Daha çok geceler� avlanır. B�r d�ş� �k� 
yumurta bırakır.

Coğrafi Dağılış: Tür Akden�z ve Karaden�z sah�ller�nden, Kıbrıs ve Türk�ye dah�l 
H�nd�stan'a kadar yayılmıştır. Vert�kal dağılışı 1000 m'ye ulaşır. Kuzey Kıbrıs'ın 
bütün sah�l bölgeler�nde bulunur. Kıbrıs ve komşu ana karalarda yaşayan ırk 
Hem�dactylus t. turc�cus'tur. (Baran ve Gruber, 1982; Böhme ve W�edl, 1994; 
Göçmen et al., 1996a; Baran ve Atatür, 1998; Göçmen et al., 2008).
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GEKKONIDAE

Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758)
E.Turkish Gecko

Identi�cation: Total length up to 9-10 cm. Pupils vertical. On dorsal side, 14-16 
longitudinal rows of tubercles present; also above tail, 6-8 rows of tubercles. 7-10 
supralabials; preanal pores 4-10, rarely 2. Ventral scales are smooth, those of the 
medial row, bigger. e dorsum is grayish or light brown, overlaid by irregular, 
darker blotches. The venter is dirty white.

Habitat - Biology: Lives under stones, in crevices of rocks, in houses and ruins... 
Feeds on insects and spiders. Largely nocturnal, but may be active by day. A female 
lays 2 eggs.

Distribution: Known from Mediterranean and Black Sea coastal regions to India, 
including Turkey and Cyprus; with a vertical distribution to 1000 m. Found in all 
coastal zones of Northern Cyprus. It is represented with Hem�dactylus t. turcicus 
(Baran & Gruber, 1982; Böhme & Wiedl, 1994; Göçmen et al., 1996a; Baran & Atatür, 
1998; Göçmen et al., 2008).
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AGAMIDAE

Stellagama stell�o (L�nnaeus, 1758)
T. D�kenl� Keler, “Gurkuda”

Esk� Adı (S�non�m�): Stell�o stell�o (L�nnaeus, 1758), Laudak�a stell�o 
(L�nnaeus, 1758)

Morfoloj�k Özell�kler: Vücut boyu 35 cm veya b�raz daha uzun, baş yassı ve üstü 
as�metr�k küçük plak ve pullarla örtülüdür. Göz bebekler� yuvarlaktır. Boyun ve baş 
yanlarında d�ken şekl�nde pullar bulunur. Sırt taraf küçük ve büyük pullarla 
örtülüdür. Baş altı pulları kar�nalı, karın tarafındak�ler düzdür. Kuyruk üzer�nde 
d�kenl� pullar bulunur ve halkalar hal�nde d�z�lm�şlerd�r. İk� halka b�r segment teşk�l 
eder ve kuyruk kolay kopmaz. Sırt taraf s�yahımsı kahvereng� ve büyük sarı lekel�d�r. 
Alt taraf k�rl� sarı veya sarımsı kahvereng�d�r. Erkeklerde boğaz bölges� gr� ve ağ 
şekl�nde desenl�d�r. Sırt pullarından bazıları da parlak mav� renkl� olab�l�r.

B�yoloj�k-Ekoloj�k Özell�kler: Kayalık ve taş duvarlarda yaşar. Bazen ağaçlara da 
tırmanır. Esas bes�nler�n� böcekler teşk�l eder. Ayrıca b�tk�sel maddeler� de yerler. B�r 
d�ş� 8-14 yumurta bırakır. Durduğu yerde başını yukarı-aşağı �nd�r�p kaldırır.

Coğrafi Dağılış: Tür Kuzey Afr�ka, Güneydoğu Avrupa, Türk�ye ve Güneybatı 
Asya'da yayılmıştır. Vert�kal Dağılışı 1500 m'ye kadar çıkar. Kıbrıs'ta her yerde 
rastlanır (Göçmen et al., 2008). Ada'da Kıbrıs �ç�n endem�k olan Stellagama s. 
cypr�aca (Daan, 1967) alttürü �le tems�l ed�l�r. Shätt� ve S�gg (1989) Kıbrıs 
populasyonunun taksonom�k statüsü konusunda şüpheye düşmüştür. Ancak 
Osenegg (1989) ve Göçmen et al. (1996a) Kıbrıs, Türk�ye ve Sur�ye'den örnekler� 
gözden geç�rerek Stellagama s. cypr�aca'nın geçerl� olduğunu ortaya koymuştur.

Tür koruma altındadır.
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AGAMIDAE

Stellagama stellio (Linnaeus, 1758)
E. Spiny Lizard

Previous Name (Synonym): Stellio stellio (Linnaeus, 1758), Laudakia 
stellio (Linnaeus, 1758)

Identi�cation: Total length up to 35 cm, or slightly longer. e �at and triangular 
head is covered with asymmetrically distributed small scales and plates; pupils 
round; spiny scales on the neck and sides of the head. e dorsum is covered with 
small and large scales; the tail with rings of spiny scales, two rings forming a segment. 
Tail does not break easily. e scales under the chin are keeled, those of abdomen 
smooth. e dorsum is blackish-brown with large yellow blotches. e venter is dirty 
yellow or yellowish-brown. In males, the throat is gray with a reticulated pattern; 
some of the dorsal scales may be bright blue.

Habitat - Biology: Frequents stone walls, rocky areas and olive groves, can easily 
climb both on trees and rocks. Feeds mainly on insects, but can also ingest some 
plant material. Typically bobs head vertically. A female lays 8-14 eggs.

Distribution: Known from N Africa, SE Europe, Turkey and SW Asia; with a vertical 
distribution to 1500 m. Encountered everywhere in Cyprus (Göçmen et al., 2008). It 
is represented with the subspecies Stellagama s.cypriaca (Daan, 1967), endemic to 
Cyprus. e status of the Cyprus population has been doubted by Shätti & Sigg 
(1989). However, Osenegg (1989) and Göçmen et al. (1996a) re-investigated 
material from Cyprus, Turkey and Syria and concluded that Stellagama s.cypriaca is 
valid.

Protected spec�es.
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