
Τα νεαρά ανϊριμα άτομα χαρακτθρίηονται από  
μαφρο χρϊμα πλάτθσ με 7-8 γαλακτϊδεισ γραμμζσ. 
Στα ενιλικα άτομα οι γαλακτϊδεισ γραμμζσ 
αντικακίςτανται από λευκόγκριηεσ γραμμζσ ι 
ςτίγματα, ενϊ το ενιαίο μαφρο χρϊμα μετατρζπεται 
ςε ςκοφρο κεραμιδί ανάμεικτο με μαφρεσ κθλίδεσ. 
Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ οι χρωματιςμοί τθσ πλάτθσ 
παρουςιάηονται ιδιαίτερα ξεκωριαςμζνοι, ςτο 
χρϊμα τθσ ξανκιάσ άμμου.   
 
Το χρϊμα τθσ κοιλιακισ επιφάνειασ τθσ ουράσ 
επίςθσ διαφοροποιείται κατά τθν ωρίμανςθ. Τα 
ανϊριμα άτομα παρουςιάηουν κόκκινθ ουρά, ενϊ 
τα αναπαραγωγικά ϊριμα αρςενικά ζχουν λευκι 
ουρά και τα κθλυκά κίτρινθ. 

Αριστερά: Εκκόλαψθ αυγοφ 
ςτο εργαςτιριο ςε  ςυνκικεσ 
ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ και 
υγραςίασ. 

Το είδοσ αυτό εντοπίηεται κυρίωσ ςε αμμϊδεισ 
παράλιεσ περιοχζσ με αραιι βλάςτθςθ  και ζντονθ 
θλιοφάνεια. Ωςτόςο, είναι αρκετά κοινό και ςτθν 
ενδοχϊρα όπου ςυναντάται ςε ξθρζσ αμμϊδεισ 
περιοχζσ όπωσ θμιερθμικζσ εκτάςεισ, ξθρζσ κοίτεσ 
ποταμϊν, ακόμα και ςε ανοίγματα του δάςουσ 
ςτισ ψθλότερεσ κορυφζσ τθσ οροςειράσ του 
Τροόδουσ. 
 
Η εξάπλωςθ του είδουσ είναι ιδιαίτερα 
περιοριςμζνθ, αφοφ εκτόσ από τθν Κφπρο, 
εντοπίηεται μόνο ςτθν παράλια ηϊνθ του Ιςραιλ, 
ςε μικρι παράλια λωρίδα ςτο Λίβανο και ςε 
επίςθσ μικρι παράλια ζκταςθ ςτθ νότια Τουρκία 
(βοριοανατολικά τθσ Κφπρου).   
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Δεξιά: Χρωματικι διαφορά ςτο 
κοιλιακό τμιμα τθσ ουράσ: 
α) ανϊριμο 
β) ζναρξθ ωρίμανςθσ κθλυκοφ 
γ) ϊριμο κθλυκό 
δ) ϊριμο αρςενικό 

Acanthodactylus schreiberi 

Ο Ακανκοδάκτυλοσ ι αλλιϊσ αμμόςαυρα είναι 
ζνα από τα 11 είδθ ςαυρϊν που παρατθροφνται 
ςτθν Κφπρο και το μοναδικό, το οποίο ζχει 
χαρακτθριςτεί ωσ «κινδυνεφον» από τθ Διεκνι 
Ζνωςθ για τθ Διατιρθςθ τθσ Φφςθσ (IUCN Red 
List of Threatened Species). Θεωρείται ενδθμικό 
υποείδοσ τθσ Κφπρου (Acanthodactylus schreiberi 
schreiberi) ενϊ θ βαςικότερθ απειλι που 
αντιμετωπίηει είναι θ ραγδαία υποβάκμιςθ των 
παράκτιων κινικϊν οικοςυςτθμάτων, τα οποία 
αποτελοφν και τον βαςικό τφπο οικοτόπου ςτον 
οποίο εντοπίηεται. 

 
Το μζγεκοσ ςϊματοσ τθσ αμμόςαυρασ 
κυμαίνεται από 60-82 mm ςτα αρςενικά άτομα 
και 58-74 mm ςτα κθλυκά, ενϊ το μικοσ τθσ 
ουράσ είναι ςυνικωσ διπλάςιο από αυτό του 
ςϊματοσ. Χαρακτθριςτικζσ είναι οι φολίδεσ ςε 
μορφι αγκακιϊν που βρίςκονται ςτα δάκτυλα 
του είδουσ  και οι οποίεσ το βοθκοφν να τρζχει και 
να ςκάβει ςτθν άμμο. Στισ δομζσ αυτζσ οφείλεται 
και το όνομα τθσ ςαφρασ «Ακανκοδάκτυλοσ», 
αυτόσ δθλαδι που ζχει αγκάκια ςτα δάκτυλα. 
 
Στα πλαίςια του ερευνθτικοφ ζργου 
μελετικθκε πλθκυςμόσ ςε κινικό παράκτιο 
οικοςφςτθμα ςτθ χερςόνθςο Ακρωτθρίου, 
εντόσ του Κυπριακοφ Κζντρου Περιβαλλοντικισ 
Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) και 
πλθκυςμόσ ςε ορεινό δαςικό οικοςφςτθμα 
ςτθν οροςειρά του Τροόδουσ. 

Παράκτιο κινικό οικοςφςτθμα εντόσ του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. 
Τυπικι μορφι ενδιαιτιματοσ όπου εμφανίηεται ο A. schreiberi. 



Μελζτη οικολογίασ και 
ςυμπεριφοράσ 

 ςαυρών του είδουσ 
 Acanthodactylus 

schreiberi  
ςε θινικό οικοςφςτημα 

τησ Κφπρου 

Δραςτηριότητεσ του ζργου 

Αξιοποίηςη  
των αποτελεςμάτων  

Ο αυξθμζνοσ βακμόσ διατάραξθσ των 
παράκτιων οικοςυςτθμάτων κακϊσ και ο 
κατακερματιςμόσ και απϊλεια ενδιαιτθμάτων 
καίριασ ςθμαςίασ για τθ διαβίωςθ του είδουσ, 
κακιςτοφν επιτακτικι τθν ανάγκθ ορκολογικισ 
διαχείριςθσ των περιοχϊν αυτϊν. Η αφξθςθ 
των γνϊςεων ςχετικά με τθν οικολογία του  
υπό μελζτθ είδουσ αναμζνεται να αξιοποιθκεί 
για τθ διαχείριςθ τόςο του ίδιου του είδουσ 
όςο και των ευαίςκθτων κινικϊν 
οικοςυςτθμάτων ςτα οποία ςυναντάται.  

• Εντοπιςμόσ του μεγζκουσ του πλθκυςμοφ 
και των θλικιακϊν κλάςεων των ατόμων 
που τον αποτελοφν. 

• Υπολογιςμόσ του ρυκμοφ αφξθςθσ και του 
προςδόκιμου ορίου ηωισ. 

• Καταγραφι των βαςικϊν μορφομετρικϊν 
και χρωματικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ κάκε 
θλικιακισ ομάδασ. 

• Μελζτθ των διατροφικϊν ςυνθκειϊν του 
πλθκυςμοφ. 

• Προςδιοριςμόσ του ηωτικοφ χϊρου και του 
χωροκρατικοφ μοντζλου. 

• Μελζτθ τθσ αναπαραγωγικισ ςτρατθγικισ. 

• Επεξιγθςθ των βαςικϊν μοτίβων ςυμπεριφοράσ. 

• Εντοπιςμόσ παραγόντων διατάραξθσ. 

Το ερευνθτικό ζργο με τίτλο «Μελζτθ οικολογίασ και 
ςυμπεριφοράσ ςαυρϊν του είδουσ Acanthodactylus 
schreiberi ςε κινικό οικοςφςτθμα τθσ Κφπρου» και 
κωδικό ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ/0308/41 ξεκίνθςε τον Αφγουςτο 
του 2009 (διάρκεια 24 μθνϊν). Το ζργο χρθματοδοτικθκε 
ςτα πλαίςια τθσ δράςθσ «Ενίςχυςθ» του προγράμματοσ 
«Νζων Ερευνθτϊν Κφπρου» (ΔΕΣΜΗ 2008) του 
Ιδρφματοσ Προϊκθςθσ Ζρευνασ. Σε αυτό ςυμμετείχαν το 
Frederick Research Centre, το Κυπριακό Κζντρο 
Περιβαλλοντικισ Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ και το Εκνικό 
και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Βαςικόσ 
ςτόχοσ του ζργου ιταν θ μελζτθ και κατανόθςθ 
ςτοιχείων οικολογίασ και ςυμπεριφοράσ του εν λόγω 
είδουσ. Τα αποτελζςματα του ζργου αναμζνεται να 
αξιοποιθκοφν για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των κινικϊν 
οικοςυςτθμάτων τθσ Κφπρου και τθσ ερπετοπανίδασ τουσ. 
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