Doga-Tr. J. of Zoology, 20 (supl.): 161-176, 1996.
©TUBITAK

Kuzey Kibris Herpetofaunasi Hakkinda
Bir Ön Çalisma Raporu
Bayram GÖÇMEN, C. Varol TOK, Ugur KAYA, Murat TOSUNOGLU
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
Zooloji Anabilim Dali, 35100 Bornova, Izmir / Türkiye
Özet : 1989-1994 yillari arasinda yapilan arastirma gezilerinde toplanmis ve daha önceden ZDEU
kolleksiyonunda kayitli bulunan toplam 506 adet herpetolojik materyal degerlendirilmistir. Tespit edilen türlerin
3'ü kurbaga (Anura), 1'i kaplumbaga (Testudinata),10'u kertenkele (Lacertilia) ve 7'si yilanlar (Ophidia)
grubundandir. Bunlar Bufonidae, Hylidae, Ranidae, Emydidae, Gekkonidae, Agamidae, Chamaeleonidae,
Lacertidae, Scincidae, Typhlopidae, Colubridae ve Viperidae olmak üzere toplam 12 familya'ya dahildir. Türler
hakkinda ekolojik ve biyolojik bilgiler verilmis ve bazi türlerin (Rana ridibunda, Lacerta laevis, Ophisops
elegans ve Ablepharus kitaibelii ) taksonomik statülerinin yeniden ele alinmasi gerektigine dikkat çekilmistir.
Ayrica Boulenger (1)'in Kibris'da bulundugunu belirttigi Coluber najadum uzun bir süreden sonra ikinci kez
kaydedilmistir. Diger taraftan ZDEU kolleksiyonunda Kibris'a ait Eryx jaculus ve Elaphe situla örnegi mevcut
olmakla birlikte söz konusu türlere ait örneklere arastirmamiz süresince rastlanmamis olmasi, eski alkol
materyali olmalari ve daha önceden bu konuda hiç bir kayit bulunmamasi nedeni ile süpheli karsilanmaktadir.
Eumeces schneideri, Natrix natrix, Malpolon monspessulanus ve Telescopus fallax gibi önceden kaydi
bulunan örneklere simdiki çalismada raslanmamis olmasi da bu sürüngen türlerinin Kibris'da ciddi bir yok olma
tehlikesi ile karsi karsiya olduklarini düsündürmektedir.
Anahtar Kelimeler : Kuzey Kibris, Herpetofauna.

A Preliminary Report On the Herpetofauna of Northern Cyprus
Abstract: A total of 506 herpetological specimens collected during the excursions in the period between 1989 1994 and some previously collected samples present in the ZDEU collection are surveyed. Among the species
determined are 3 amphibians (Anura), 1 turtle (Testudinata), 10 lizards (Lacertilia) and 7 snakes (Ophidia).
These belong to a total of 12 families: Bufonidae, Hylidae, Ranidae, Emydidae, Gekkonidae, Agamidae,
Chamaeleonidae, Lacertidae, Scincidae, Typhlopidae, Colubridae and Viperidae. Ecological and biological data
for the species are given and it is stressed that the taxonomical states of some species (Rana ridibunda, Lacerta
laevis, Ophisops elegans and Ablepharus kitaibelii) should be taken into consideration again. Also an old record
of a snake supposedly living in Cyprus (1), i.e. Coluber najadum is confirmed after for a long time. On the other
hand, the presence of Eryx jaculus and Elaphe situla in Northern Cyprus was reported in the ZDEU collection.
However, the occurrence of these species in Cyprus is considered as doubtful since no specimens were
encountered during the period of our surveying, the specimens in the ZDEU collection are very old alcohol
material and also no previous report is present. Eumeces schneideri, Natrix natrix, Malpalon monspessulanus
and Telescopus fallax species which were previously reported to be found in Cyprus, are not encountered in the
our present study. This makes us consider that these reptile species face a serious threat of extinction in the
island.
Key Words : Northern Cyprus, Herpetofauna.

güney kisimlarindan örnekler incelenmistir. Bu
çalismalarda Kibris için endemik olan yeni bir
Kibris'in herpetofaunasi hakkinda son yillarda yilan türü, Coluber cypriensis tanimlanmistir. (5)
yapilan çalismalarda (2-8) daha ziyade adanin ve ayrica Telescopus fallax, Vipera lebetina, ile
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Natrix natrix' in taksonomik durumunun toplandigi ve gözlendigi mahaller harita üzerinde
problemli oldugu, Bufo viridis' in ise subspesifik (Sekil 1) belirtilmistir.
durumunun belli olmadigi belirtilmistir. Ayrica
Kibris'daki Rana ridibunda örneklerinin
Israil'den tanimlanan yeni bir tür, R. levantina
oldugu belirtilmistir (7). Basoglu ve Baran (9)
tarafindan Kibris'taki Chamaeleo chamaeleon
populasyonlarinin nominat alttüre ait oldugu
belirtilmis olmasina ragmen, Böhme ve Wiedl,
(7) adadaki populasyonun Dogu Akdeniz'li bir
form olan C.c.recticrista alt türü ile temsil
edildigini belirtmislerdir. Ayni çalismada
Kibris'daki Ophisops elegans populasyonunun
Hatay (G. D. Anadolu) populasyonuna benzedigi
vurgulanmistir.
Budak ve Göçmen (10) tarafindan Kibris'daki
Lacerta laevis populasyonunun düsük bir
olasilikla da olsa iki ayri populasyon halinde
olabilecegi belirtilmistir. Ayni arastiricilar
Kuzey Kibris L. laevis populasyonunun Adana
ve Mersin civarindaki nominat irk, L. laevis
laevis örneklerinden (11) bazi önemli morfolojik
karakterler bakimindan ayrildigini ve Werner
(12)' in vermis oldugu diagnostik karakterler ile
iki populasyonun ayirt edilemiyecegini ortaya
koymuslardir. Böylelikle Osenegg (2) ile Schatti
ve Sigg (4) 'in bu konudaki süphelerini
dogrulamislardir. Budak ve Göçmen (10) ayrica
saptanan
farkliliklarin
tür
düzeyinde
olabilecegini ifade etmisler ve belki de Kibris
populasyonunun
L.troodica
seklinde
tür
düzeyine
çikartilabilecegini
söylemislerdir.
Diger taraftan Kibris'ta soyunun tükenmis
olduguna inanilan (8) su yilani Natrix natrix
Güney Kibris'da üreyebilir bir populasyon
halinde yeniden bulunmustur (6).

Sekil 1: Kuzey Kibris'ta arastirma yapilan lokaliteler
(Yildiz, [ * ] isareti ile gösterilen yerler, eski tarihli
materyallerin temin edildigi yerleri isaret eder).

Her bir türe ait materyal listesi, o türün basligi
altinda, demirbas numarasi, örnek sayisi, toplandigi
yer ve harita üzerindeki no'su, toplandigi tarih ve
toplayan selinde verilmistir.
Araziden elde edilen canli örneklerin, gerekli renk,
desen ve biyotop özellikleri not edildikten sonra
fotograf ve slaytlari çekilmistir. Daha sonra eter ile
anestezi uygulanan veya %70'lik etanol'de
bogularak öldürülen örnekler, % 70 'lik etanol ile
hazirlanan % 7' lik formol-etanol enjeksiyonu ile
24 saat süreyle tespit edilmislerdir. Bunu takiben
%70'lik alkol'de daimi muhafazaya alinmislardir.
Çalismanin çok fazla tür içermesi nedeniyle türlere
ait taksonomik açiklamalar sözkonusu tür basliklari
altinda verilmistir.

BULGULAR VE TAKSONOMIK
Önceki çalismalarin aksine, bu çalismayla Kuzey
DEÐERLENDIRME
Kibris'in
herpetofaunasi
degerlendirilerek
türlerin Kibris'daki dagilimina ve yakin a. Türler, Dagilislari ve Yerel Isimleri :
karalarda yasayan benzer türlerle karsilastirmali
olarak
taksonomik
durumlarina
açiklik Arastirmada belirtilen türler, Kuzey Kibris'daki
getirilmeye baslanmistir.
dagilislari ve halk tarafindan yaygin sekilde
kullanilan yerel isimleri Çizelge 1'de özetlenmistir.

MATERYAL VE METOT

b. Türlerin Degerlendirilmesi :
Arastirmada incelenen materyal, 1989-1994
yillari arasinda Kuzey Kibris'a yapilan bilimsel Familya : Bufonidae
gezilerde
toplanmis
örneklerle,
eskiden
toplanmis örneklerden olusmaktadir. Örnekler Bufo viridis Laurenti, 1768
ZDEU
(13)
kolleksiyonunda
muhafaza
edilmektedir. 506 örnekten olusan materyalin
Materyal: N:1 , ZDEU 67/1994, 1 , Gönyeli /
Lefkosa [8], 17.08.1994, Leg. B. Göçmen (Bu
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çalismanin sonuçlanmasini takip eden yillarda nemli, mersin (Myrtus communis) ve zakkum
(Nerium oleander) bitkileri ile kapli ortamda
bu türe ait ca. 30 örnek daha toplanmistir).
bulunmustur. Ayni ortamda Rana ridibunda,
Acanthodactylus schreiberi, Lacerta laevis,
Ophisops elegans ve Coluber jugularis
örneklerine de rastlanmistir.
Toplanan örneklerde sirt tarafin zemin rengi yesil
veya gri tonlarindadir. Ventral taraf kirli beyaz,
arka ekstremitelerin alt kisminda sarilik mevcuttur.
Yakalanan örneklerde, Hyla 'nin subspesfik
ayriminda önemli olan vücudun yan taraflarindaki
seride ait kasik çikintisi bulunmaz. Schmidtler
(8)'in yaptigi morfolojik ve Schneider ve Nevo (14)
'nun yaptiklari vokalizasyon çalismalariyla tür
düzeyinde ele alinan H. arborea savignyi'' ye
benzemesi nedeniyle adadaki populasyon da H.
arborea savignyi yerine H. savignyi seklinde tür
düzeyinde ele alinmistir.

Juvenil olan tek örnek Gönyeli Göleti kiyisinda,
gündüz saatlerinde tas altindan nemli bir
ortamda ve deniz seviyesinden 110m.
yükseklikte bulunmustur. Örnegin sirt tarafinin
zemin rengi yesilimsi gri renkte, bu zemin
üzerinde koyu yesil lekeler birlesmis ve vucut Familya : Ranidae
gerisine dogru küçülerek yuvarlaklasmistir. Kirli
beyaz renkteki ventralde birkaç küçük leke
Rana ridibunda Pallas, 1771
mevcuttur.

Materyal:
N:16,
ZDEU
86/1993,
1-10,
Eldeki örnegin subspesifik durumu henüz Geçitköy/Girne, [4], 29.07.1993, Leg. B. Göçmen;
aydinlatilmamis olmakla birlikte, Schmidtler (8) ZDEU 66/1994, 6, Geçitköy/Girne, [4],
Kibris populasyonunun B. v. arabicus formuna
21.08.1994, Leg. B. Göçmen, U. Kaya.
benzedigini belirtmistir.
Familya : Hylidae
Hyla savignyi (Audouin) 1827
Materyal : N:26 , ZDEU 87/1993, 1-26 ,
Geçitköy/Girne, [4], 29.07.1993, Leg. B.
Göçmen.

Yirmialti jüvenil örnek Geçitköy göletine
dökülen dere yataginda, su birikintisine yakin
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renktedir. Erginlerde ise tamamen lekesiz
olabildigi gibi, silik ve bacaklar disinda ventrali
kaplayan lekelere de sahip olabilir.

Örnekler
Geçitköy
Göletinin
dereyatagi
agzindaki
sazlik
(Phragmites
australis)
ortaminda su içinde ve kiyisinda gündüz ve
aksam saatlerinde yakalanmistir(Habitata iliskin
fotograflar yukarida verilmistir).
Sirt tarafin zemin rengi yesil, yesilimsi gri veya
çesitli kahverengi tonlarindadir. Bu zemin
üzerinde sekil ve büyüklügü degisken, daha
koyu kahverengi lekeler mevcuttur. Bu lekeler
Anadolu'da gözlenen örneklere nazaran bilhassa
juvenillerde daha belirgin olmak üzere çok
sayidadir. Kibris örneklerinin hiç birisinde
vertebral serit bulunmadigi bildirilmekle birlikte
(8), Geçitköy göletinden elde edilen 1 juvenil
örnekte oldukça bariz açik renkli bir vertebral
serit mevcuttur. Dorsolateral deri kivrintilari
Schmidtler (8)'in gözledigi gibi çok az belirgin
veya belirsizdir.

Adadaki Rana populasyonu Böhme ve Wiedl (7)
tarafindan Schmidtler (8) ile Schneider ve ark. (15)
çalismalari gözönünde tutularak Rana levantina
türüne dahil edilmistir. Schneider ve ark. (15)
yaptiklari
vokalizasyon,
morfolojik
ve
biyokimyasal çalismalarla Israil, Misir ve Güney
Bati Türkiye (Izmir ve Dalaman dahil)'yi de içine
alacak sekilde bu bölgelerdeki Rana ridibunda
populasyonlarini Rana levantina adi altinda yeni
bir türe tasimislardir. Bu tür için arka bacaklar
üzerinde genis koyu lekeler veya enine bantlarin ve
sirtta açik renkli vertebral seritin bulunusu ile,
femurun uzun olusu karakteristiktir (15).
Bacaklarda rastlanan ve en bariz karakter olarak
verilen bu özellik Türkiye örneklerinin çogunda
görülebildigi gibi Dogu Anadolu'daki Hazar Gölü
(Elazig) 'nden fotografi çekilen örneklerde de
(Haziran 1992, B. Göçmen) görülmektedir. Böhme
ve Wiedl (7), Arikan (16) tarafindan Beysehir
civarinda dagilis gösterdigi belirlenen ve daha
sonra dagilis sahasi genisletilen (17) Rana
ridibunda caralitana' nin, R.levantina 'nin bir
sinonimi olarak alinmasi gerektigini belirtmistir.
Bununla birlikte bu formun ventral renk ve desen
bakimindan
Kibris
ve
Türkiye'nin
diger
bölgelerindeki örneklerden çok bariz farkliliklar
gösterdigi, elimizdeki Kibris ve diger bölgelere ait
materyal (18) ile karsilastirildiginda ortaya
çikmaktadir. Bu gibi nedenlerle R.levantina 'nin
Kibris
Adasi'ndaki
ve
Bati Türkiye'deki
mevcudiyeti tarafimizdan süpheli görülmektedir.
Konunun çok daha etrafli bir sekilde, vokalizasyon
analizi ve serolojik incelemelerle karsilastirmali
olarak incelenmesi gerektigi kanisindayiz.
Familya : Emydidae
Mauremys caspica (Gmelin,1774)
Materyal : N : 0 (Bu çalismayi takip eden yillarda 1
örnek temin edilmistir: ZDEU 26/1996, 1, K.
Kaymakli/Lefkosa, 02.03.1996, Leg. B. Göçmen).

Ayrica özellikle jüvenil örneklerde çok daha
bariz olmak üzere rostrum ucu ile gözün ön
kenari arasinda ve gözün gerisinde kulak
zarlarinin üst kismina kadar ulasan koyu
yesilimsi kahve seritler mevcuttur. Ventral taraf
özellikle jüvenillerde lekesiz ve kirli beyaz

Bu türe ait çok sayidaki örnek Küçük KaymakliHaspolat (Lefkosa) arasindaki Kanli Dere
kisminda, askeri alanda bol sazlikli, kirli sularda ve
dere kenarinda gözlenmistir. Bununla birlikte
materyal temini, bu bölgenin Güney Kibris Rum
Kesimi ile Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti'ni
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ayiran hudut olmasi nedeni ile mümkün
olmamistir. Aramizdan birinin (B. Göçmen)
askerlik hizmetini bu bölgede yapmis olmasi
nedeni ile türün varligi tesbit edilmistir.

kadar dizilen sinirlari fazla belirgin olmayan 6-7
enine bant bulunur. Ventral tarafta bas ve gövde
alti kirli beyaz, arka bacaklar ve kuyruk alt
kisimlari ise ya kirli beyaz veyahut sarimsidir.
Örneklerimizin Baran ve Gruber (19)'in belirttikleri
gibi C. k. fitzingeri olarak alinmasi uygundur.
Hemidactylus turcicus (Linnaeus), 1758
Materyal : N: 5, ZDEU 64/1994, 1-3, Lapta/Girne,
[6], 20.08.1994, Leg. B. Göçmen; ZDEU 65/1994,
1-2, Gönyeli /Lefkosa, [8], 17.08.1994, Leg. B.
Göçmen.

Schmidtler (8) ayni bölgeden türü gözledigini
belirtmis ve M. c. rivulata olarak kabul etmistir.
Basoglu ve Baran (9) da verilen dagilis sahasi da
dikkate alinarak, Kibris örnekleri M.c. rivulata
olarak alinmistir.
Fam : Gekkonidae
Cyrtopodion kotschyi (Steindachner), 1870
Materyal: N:24, ZDEU 94/1991, 1-12,
Lapta/Girne, [6], 24.06.1991, Leg. B. Göçmen;
ZDEU 85/1993, 1-7, Lapta/ Girne, [6],
29.07.1993, Leg. B. Göçmen; ZDEU 63/1994, 15,
Bostanci-Güzelyurt
/
Lefkosa,
[2],
24.08.1994, Leg. B. Göçmen.

Örnekler Lapta civarinda deniz kiyisinda toprak
zeminli tas altindan Cyrtopodion kotschyi ile
birlikte, geceleri ev duvarlarindan ve bahçede tas
altlarindan toplanmistir. Evden yakalananlarin
genelde açik renkli, disarida tas altlarindan
yakalananlarin ise koyu renkli oldugu gözlenmistir.
Sirtin zemini açik kahverengi veya ten rengindedir.
Vücudun üst tarafinda yer alan lekeler açik veya
koyu kahverengi veya siyahimsidir. Vücut
yanlarindakiler ise sarimsidir. Kuyruk üzerinde
siyahimsi enine bantlar mevcuttur. Bu bantlar
kuyruk ucuna dogru alt tarafta da belirginlesir.
Tirnak dipleri zemine göre daha koyu renktedir.
Bulgularimiz Basoglu ve Baran (9) ile Baran ve
Gruber (19) tarafindan H.t.turcicus alttürü için
verilen tanimlamalara uymaktadir.
Fam :Agamidae

Bu türe ait örneklere deniz kiyisindan, Lapta
civarinda yaklasik 900-1000 m.'lik yüksekliklere Laudakia stellio (Linnaeus), 1758
kadar genelde tas altlarinda, ahsap yapilar
üzerinde, çam ve zeytin agaçlari ile kapli Materyal : N: 26, ZDEU 44/1975,1 ,
alanlarda rastlanmistir.
Aslanköy/Lefkosa, [12*], 03.02.1975, Leg. G.
Mustafa; ZDEU 38/1989, 1-4, Lapta / Girne, [6],
Toplanan örneklerde zemin renk açik veya 23.07.1989, Leg. B. Göçmen; ZDEU 95/1991, 1,
kahverengi ve gridir. Bu zemin üzerinde kuyruga Lapta/ Girne, [6], 25.06.1991, Leg. B. Göçmen;
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ZDEU 96/1991, 1-3, Lapta/Girne, [6],
26.6.1991. Leg. B. Göçmen; ZDEU 78/1993, 1,
Lapta/Girne, [6], 29.07.1993, Leg. B. Göçmen;
ZDEU 38/1994, 1-8, Lapta/ Girne, [6],
21.08.1994, Leg. B. Göçmen, O. Saglam, ZDEU
39/1994, 1-2, Bostanci-Güzelyurt/Lefkosa, [2],
24.08.1994, Leg. B. Göçmen, O. Saglam; ZDEU
40/1994, 1, Yeni Erenköy/Karpaz, [18],
26.08.1994, Leg. B. Göçmen, U. Kaya.

Ancak bir jüvenil alkol materyalinde vertebral
bölgede bas gerisinden kuyruga kadar uzanan yer
yer kesilmis açik bir serit mevcuttur. Gözlenen
renk desen özellikleri Daan (21) tarafindan A. s.
cypriaca alttürü için verilen tanima uymaktadir.
Familya : Chamaeleonidae
Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus) ,1758
Materyal: N: 2, ZDEU 39/1989, 1, Lapta/Girne,
[6], 08.08.1989, Leg. B. Göçmen; ZDEU 42/1994,
1, Tepebasi/ Girne, [3], 21.08.1994, Leg. B.
Göçmen.

Adada yakalanan örneklere özellikle Keçi
boynuzu (Ceratonia siliqua), zeytin (Olea
europaea), badem (Amygdalus communis),
servi (Cupressus sempervirens) gibi agaçlar ve
evlerin tas duvarlari üzerinde ve deniz kiyisinda
kayaliklarda rastlanmistir. Örneklerin bulundugu
mahallerde Ophisops elegans, Lacerta laevis,
siçan (Rattus rattus), Etrusk faresi (Suncus
etruscus), Kibris sivriburunlu faresi (Crocidura
cypria) gibi reptil ve memeli örneklerine
rastlanmistir.

Yakalanan örneklerden birisi Tepebasi'nda badem
agacinin üzerinden, digeri Lapta'daki meskün evin
terasindaki
Italyan
Yasemini
(Jasminum
grandiflorum)'nin dallari arasindandir.

Genel morfolojik karakterler Baran ve Basoglu
(9)'na uymakla birlikte, sirttaki krista uzunlugu
boyunca hemen hemen ayni yükseklikte olup,
ventral medianda çeneden kuyruga dogru uzanan
beyaz renkli bir çizgi kuyrugun baslangicinda veya
ortalarina
yakin
belirginligini
kaybeder.
Örneklerimiz genel olarak C. c. chamaeleon
alttürü için verilen tariflere uymaktadir. Ancak
Kibris formu için son zamanlarda C. c. recticrista
alttüründen alinmasi gerektigi (7), daha büyük
boyuta sahip olusu, biraz hemipenis farkliligi ve
ayrica
desen
renklenmesine
dayanilarak
önerilmektedir.
Kibris
örneklerinde
gövde
yanlarinda 3-4 sira koyu lekeler bulunmakla
birlikte, Werner (22) C .c. chamaeleon alttürü için
bu sayinin genelde 2-3 sira halinde ve lekelerin
açik renkli oldugunu belirtmistir. Kibris'daki C.
Anadolu örneklerinde rastlanan (18, 20) chamaeleon populasyonunun alttür durumunun
vertebral bölgede bas gerisinden arka bacaga açiklik kazanmasi için kanimizca daha ayrintili
kadar uzanan genellikle dört adet grimsi sari çalismalara ihtiyaç vardir.
renkteki lekelere örneklerimizde rastlanmamistir.
Sirt zemin rengi siyahimsi gri renktedir. Bas,
ekstremiteler ve kuyrukta renk hafif zeytuni
yesil, özellikle ense bölgesi ve gövdenin ön
yarisindaki koyu siyah lekelenmeler genellikle
vücudun gerisine dogru gittikçe küçülerek arka
ekstremite hizasinda son bulurlar. Ventral tarafin
zemin rengi genelde açik yesilimsi sari renkte
olmakla birlikte gular bölgede ve arka
bacaklarda sarilik daha fazladir. Bazi örneklerde
ventral tarafin zemin rengi üzerinde daginik
küçük siyah lekeler belirlenmistir. Bununla
birlikte çogunlukla bu bölge lekesizdir. Yasli
örneklerde basin yan taraflari, özellikle kulak
bölgesi ve basin üst tarafi ile kuyruk kaidesine
yakin kisimlarda kizilimsi kahve renk hakimdir.
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Familya : Lacertidae
Acanthodactylus schreiberi Boulenger, 1918
Materyal : N: 59, ZDEU 79/1993, 1-13,
Gönyeli/Lefkosa, [8], 30.07.1993, Leg. B.
Göçmen; ZDEU 44/1994, 1-9, Gönyeli/Lefkosa,
[8], 18.08.1994, Leg. B. Göçmen, O. Saglam;
ZDEU 45/1994, 1-6, Salamis/Gazi Magosa, [15],
27.08.1994, Leg. B. Göçmen, U. Kaya; ZDEU
46/1994, 1-5, Yeni Erenköy-Karpaz/Gazi
Magosa, [18], 26.08.1994, Leg. B.Göçmen, U.
Kaya; ZDEU 47/1994, 1-22, Yayla (=Kumköy)Güzelyurt/Lefkosa, [1], 24.08.1994, Leg.
B.Göçmen, U. Kaya, O. Saglam; ZDEU
48/1994, 1-4, Geçitköy/Girne, [4], 21.08.1994,
Leg. B. Göçmen.

Juvenillerde sirt taraf sarimsi gri seritler ile siyah
boyuna bantlara ayrilmistir. Siyah bantlar, sarimsi
gri seritlere oranla daha genistir ve yanlardaki açik
renkli seritler de dahil olmak üzere ense bölgesinde
genellikle 6-7, gövde ortasinda 6 ve kuyruk
kaidesinde 3 adet sarimsi serit bulunur. Siyah
bantlar çogunlukla sarimsi gri noktalidirlar.
Kuyruk ucuna dogru bu bantlar ve seritler giderek
kaybolurlar. Ekstremiteler yine sarimsi gri
beneklidir. Ergin örneklerde giderek belirginligini
kaybeder, juvenillerde görülen bant yapisi
erginlerde giderek bozulmakta ve siyah bantlar
enine
bölünmelerle
küçük siyah lekelere
dönüsmektedir. Bu lekeler bazen baslangiçtaki
orjinal dizilimini nisbeten muhafaza ederken bazen
de düzenli dizilim bozulup lekeler birbirlerinin
arasina girmektedir. Jüvenillerdeki sarimsi gri
seritler erginlerde giderek koyulasan bir
kahverengilige dönüsür. Ventral tarafi sirta oranla
daha açik sarimsi beyaz olup, lekesizdir.
Yakalanan örnekler Boulenger (23)'deki A.
schreiberi için verilen tanima uymakla birlikte,
erkek ve disiler arasinda kuyruk ventral tarafindaki
renklenmede
farkliliklar
tesbit
edilmistir.
Erkeklerde kuyruk alti ventral taraf renginde,
disilerde ise yesilimsi sari veya kirmizimsi
renktedir.

Örnekler Geçitköy ve Gönyeli göletlerinin
çevresinde yumusak, kilsi özellikli ve dikensi
maki
örtülü
toprak
zeminde;
Salamis
Harabeleri'nde kaldirim taslari ile kapli zeminde;
Yeni Erenköy ve Yayla civarinda ise deniz
kenarindaki az vegetasyonlu, Kebere (Kappar)
bitkisi (Capparis spinosa) ve degisik halofit
bitkilerin
bulundugu
kumsal
sahilde
yakalanmislardir. Çok süratli kosan bu hayvanlar
belli bir süre takip edildiklerinde hareketleri
giderek yavaslar ve ya topraktaki yuvalarina
veya dikensi maki içerisine girerek gizlenmege
çalisirlar. Bu esnada yakalanmalari oldukça
kolaylasir. Deniz sahilinde, kum üzerinde
birakmis olduklari izler oldukça tipiktir. Bu
yüzden
hayvanin
o
bölgede
bulunup
bulunmadigini anlamak oldukça kolaylasir.
Hatta izler takip edilerek hayvanlarin gizlenmis
olduklari yerler ortaya çikarilabilir. Bu hayvanlar
hemen daima dikensi makinin kökleri arasinda
açmis
olduklari
yuvalarda
barinirlar.
Bulunduklari ortamlarda Mimoza (Altin Top,
Kibris Akasyasi) (Acacia cyanophylla) sik
olarak rastlanan agaç tipidir.

Lacerta laevis Gray,1838
Materyal : N:103, ZDEU 40/1989, 1-4,
Geçitköy/Girne, [4], 08, 25.07.1989, Leg. B.
Göçmen; ZDEU 104/1990, 1-18, Lapta/Girne, [6],
24.07.1990, Leg. B. Göçmen; ZDEU 90/1991, 118, Lapta/Girne, [6], 28.06.1991, Leg. B. Göçmen;
ZDEU 93/91, 1-22, Çatalköy/Girne, [11],
23.06.1991, Leg. B. Göçmen; ZDEU 136/1993, 15, Merkez/Girne, [10], 02.08.1993, Leg. B.
Göçmen; ZDEU 137/1993, 1-8, Karsiyaka/Girne,
[5], 04.08.1993, Leg. B. Göçmen; ZDEU 43/1994,
1-12, Lapta/Girne, [12], 21.08.1994, Leg. B.
Göçmen, O. Saglam; ZDEU 76/1994, 1-16,
Esentepe/Girne, [13], 28.08.1994, Leg. B.göçmen,
O. Saglam.
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Örneklere yerlesim yerlerinin oldugu bölgelerde
veya bu bölgelere yakin dere yataklari ile
bahçelik yerlerde rastlanmistir. Çogunlukla ev ve
bahçe duvarlarinda,çesitli meyve agaçlari altinda
ve deniz kiyisinda Okaliptus (Eucalyptus sp. )
agaçlari üzerinde görülürler. Genel olarak bu tür
agaçlikli, gölgelik ve nemli yerleri tercih eder,
ve uygun biotop buldukça yüksek vertikal dagilis
gösterirler.

ile Budak ve Göçmen (10) tarafindan ifade
edilmistir.
Budak
ve
Göçmen
folidosis
karekterlerini de gözönünde tutarak , saptanan
farkliliklarin
tür
düzeyinde
olabilecegini
belirtmislerdir. Schatti ve Sigg (4) ise Kibris'daki
formun desen açisindan oldukça varyasyon
gösterdigini belirtmistir. Oysa bizim elimizde olan
örneklerde ve arazide yapilan gözlemlerde
vertebral bant hariç, lateral desende hemen hiç bir
varyasyon gözlenmemistir. Son zamanlarda Suriye,
Lübnan ve Anti Lübnan'da yapilan çalismalarda
(24, 25) bu bölgelerde, Israil ile Ürdün' de
(Hermon
dagi
ve
Petra)
L.danfordi'nin
bulunmadiginin tesbiti ile (26-28), önceleri
L.danfordi kulzeri olarak alinmis olan (29), L.
kulzeri (30) yeniden gündeme gelmistir. Bischoff
ve Schmidtler (25)'in çalismalarinda L. kulzeri için
verilen sekiller (Levha 3, a, b, c, sayfa 19) Kibris
L. laevis örneklerine çok fazla benzemektedir.
Hatta bu benzerlik Anadolu'dan (Adana ve Mersin
civarindan) toplanan L.l. laevis örneklerine oranla
daha fazladir. Eiselt ve Schmidtler (24) söz konusu
formu L.danfordi'' den L.laevis' e aktarmis
olmalarina karsin, Bischoff ve Schmidtler (25) bu
formun L.l. laevis' ten farkli oldugunu ve nominat
irktan çok daha farkli habitatlari tercih ettigini
bildirmislerdir. Keza ayni arastiricilar, L.l. laevis
ve kulzeri formunun sympatrik olduklarini
düsündüklerinden, bu formu L. (cf.) kulzeri olarak
ele almislardir.

Basin üst tarafi, vertebral bant ve gövdenin diger
üst kisimlarinda zemin renk zeytuni yesildir, bu
renk basin üst kismi ile bacaklarda daha koyu ve
çogunlukla kahve rengine yakindir. Vertebral
bant üzerinde bazen küçük siyah lekeler bulunur.
Bu lekelenme açisindan degisik varyasyonlar
görülmekle birlikte (10) toplanan erkeklerin
büyük bir kisminda ve disilerin hemen hemen
%50'sinde hiç leke bulunmaz, erkeklerde bu
lekeler disilerinkine oranla oldukça karmasiktir.
En fazla dikkat çeken özelliklerden birisi
vücudun yan taraflarinda bulunan koyu
kahverengi temporal bantlarin oldukça bariz bir
sekilde olmasi ve kuyrukta da devam etmesidir.
Bu bantin altinda temporal banta parelel
seyreden, subocular plak hizasindan vücudun
gerisinde, bilhassa disilerde daha belirgin olmak
üzere en azindan kuyrugun ortalarina kadar bariz
ayirt edilen ikinci bir kirli beyaz bant daha
bulunur. Bu açik renkli bant ile ventralia
arasinda portakal kirmizisi renkte bir bölge daha
ayirt edilir. Alt göz kapaklarinda bulunan koyu Kibris örnekleri morfolojik olarak, bilhassa lateral
renkli pencere pullari çevredeki pullara oranla desen ve alt göz kapaginda iri pullardan olusmus
bariz koyu renkli bir pencerenin bulunmasi
daha büyüktür.
açilarindan L.(cf.) kulzeri' ye çok benzemektedir.
Ventral tarafin zemin rengi odukça açik, grimsi Ancak genel renklenmeden, örnegin ventral tarafta
beyaz renkte veya açik gökmavisi renginde üreme zamaninda portakal kirmizisi rengin hakim
olabildigi gibi, üreme mevsiminde ve bilhassa olusundan dolayi daha ziyade Anadolu L. l. laevis
haziran ayinda yakalanan özellikle erkek örneklerine uyar. Diger taraftan L. (cf.) kulzeri''den
bireylerde bas, boyun ve ventralianin tamami de ventral tarafin renklenmesi ve bazi folidosis
koyu tugla kirmizisidir. Ayrica hemen bütün karakterleri (örnegin massetericumun küçük veya
ergin
örneklerde
ventralia'nin
marginal hiç bulunmayisi gibi) açisindan da farklidir.
siralarinda ve her bir ventralia boyuna sirasinin Kibris'tan 1936 yilinda Werner (12) tarafindan L. l.
dis kenarlarindaki, yarim plak büyüklügünden troodica olarak isimlendirilen formun L. kulzeri
daha küçük olan dorsal pullarda, degisen (30) 'nin bir sinonimi olmasi mümkündür ve
araliklarda boyuna dizilmis koyu gök mavisi dolayisi ile Werner (12) tarafindan yanlis tavsif
lekeler bulunur. Jüvenil örneklerde ise sirtta edilmis olabilir. Zaten Werner'in L. l. troodica için
lekelenme bulunmaz ve lateral desen ergin vermis oldugu diagnostik karakterlerin geçerli
örneklere oranla daha barizdir. Sirt hafif olmadigi önceden Budak ve Göçmen (10)
tarafindan belirtilmisti. Ancak L. (cf.) kulzeri için
yesilimsi metalik parlaklik sergiler.
verilen habitatlar (25) ile Kibris'daki populasyona
Lateral desende verilen tanimlama dikkate iliskin verilen habitatlar (10) fazla benzerlik
alinirsa
Kibris'tan
toplanan
örnekler göstermez. L. (cf.) kulzeri kurakçil bir form
Anadolu'nun L. laevis laevis populasyonundan olmakla birlikte, Kibris'daki form daha ziyade nem
oldukça farklidir. Bu durum önceden Osenegg(2) seven bir tabiata sahiptir ve L. l. laevis' inkine (11)

168

benzer bir durum arz eder. Yukarida
açiklanmaya çalisilan nedenlerden dolayi
duruma, daha ayrintili taksonomik ve bilhassa
karsilastirmali serolojik çalismalarla açiklik
getirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden Kibris
formu simdilik L. laevis olarak ele alinmistir. Bu
konudaki serolojik çalismalarimiz devam
etmektedir.
Ophisops elegans Ménétriés, 1832
Materyal: N:90, ZDEU, 43/1975, 1-2,
Aslanköy/Lefkosa, [12*],13.02.1975, Leg. M.
Kofali; ZDEU 37/1989, 1-2, Lapta/Girne, [6],
24.07.1989, Leg. B. Göçmen; ZDEU 98/1991, 111, Lapta/Girne, [6], 25.06.1991, Leg. B.
Göçmen; ZDEU 83/1993, 1-20, BostanciGüzelyurt/Lefkosa, [2], 27.07.1993, Leg. B.
Göçmen; ZDEU 84/1993, 1-27, Lapta/ Girne,
29.07.1993, Leg. B.Göçmen; ZDEU 60/1994, 18, Gönyeli/Lefkosa, [8], 16.08.1994, Leg. B.
Göçmen, U. Kaya; ZDEU 61/1994, 1-12,
Salamis/Gazi Magosa, [15], 27.08.1994, Leg. B.
Göçmen, U. Kaya; ZDEU 62/1994, 1-8,
Dikkarpaz-Karpaz/Gazi
Magosa
,[19],
25.08.1994, Leg. B. Göçmen, U. Kaya.

Örnekler toprak yol ve bahçe kenarlarinda, fazla
sik olmayan çalilik ortamlarda ve seyrek
dagilmis zeytin agaçli alanlarda toplanmistir.
Örneklere deniz seviyesinden Kuzey Kibris'in en
yüksek noktasi olan (1025 m.) Selvilik Tepesi
(Lapta) zirvesine kadar rastlanmistir.
Sirt zemin rengi zeytuni yesilden, kahverenginin
çesitli tonlarina kadar degismektedir. Kirli beyaz
renkle baslayan supratemporal çizgiler, özellikle
disilerde vücut sonlarina dogru giderek
siliklesmektedir. Bu çizgiler arasinda kalan
bölgede ve özellikle bu çizgilere temas eden
koyu lekeler, kuyruk üzerinde de belli bir
mesafede çift sira halinde, aralardaki mesafe

daralarak devam etmekte ve daha sonra giderek
kaybolmaktadir. Temporal banttaki koyu siyah
lekeler erkeklerde daha fazla sayidadir. Ventral
taraf üreme zamaninda yakalanan ergin örneklerde
gular bölge dahil anüs yarigina kadar sari renktedir,
ayni dönemde yakalanan disilerde bu sari renge
ancak gular bölgede rastlanmaktadir. Özellikle arka
ekstremitelerde, femurun proksimal kisimlarindan
diz eklemine kadar olan bölgedeki açik renk
benekler bazi örneklerde birleserek çizgi
olusturmustur.
Kuzey Kibris örnekleri Boulenger (23)'de Kibris ve
Suriye'de yayilis gösterdigi bildirilen O. e.
schlueteri için verilen tarife genel olarak
uymaktadir. Ayni çalismada (23) O. e. ehrenbergi
ile bu alttürün bilhassa vücut üzerinde küçük
pullarin bulunusuna dayanilarak benzedigi ifade
edilmistir. Daha sonra O. e. ehrenbergi alttürünün
dagilis sahasi, O. e. basoglui (32) ve O. e.
macrodactylus (33) alttürlerinin bulunusu ile
daralmistir, ancak Türkiye'nin güney dogusunda O.
e. ehrenbergi alttürünün dagildigi kabul
edilmektedir (7,32,33). Schatti ve Sigg (4)
tarafindan Kibris populasyonunun yakin dogudaki
irkla ayni oldugu sonucuna varilmis olmakla
birlikte, Osenegg(2) tarafindan degerlendirilmis
olan biometrik verilerin böyle bir sonucu ortaya
koymadigi Böhme ve Wiedl (7) tarafindan da ifade
edilmektedir. Bu yüzden Osenegg (2), Darewsky
ve Beutler (34) tarafindan öngörülen subspesfik
statüyü desteklemektedir. Bizim Kuzey Kibris'tan
topladigimiz örneklerimiz özellikle ventral tarafin
renklenmesi
açisindan
Güney
Anadolu'da
(Manavgat Çayi'ndan Adana'ya kadar) dagilis
gösteren O. e. basoglui alttürüne benzemektedir.
Bu nedenlerle Kibris örneklerinin taksonomik
statüsünün kesin olarak ortaya çikartilmasi için
karsilastirmali çalismalara ihtiyaç vardir.
Familya : Scincidae
Ablepharus kitaibelii (Bibron et Bory), 1833
Materyal : N: 85, ZDEU, 41/1989, 1, Lapta/Girne,
[6], 28.06.1989; Leg. B. Göçmen; ZDEU 97/1991,
1-5, Lapta/Girne, [6], 25.06.1991, Leg. B.
Göçmen; ZDEU 80/1993, 1-35, Lapa/Girne, [6] ,
29.07.1993, Leg. B. Göçmen; ZDEU 49/1994, 116, Yeni Erenköy- Karpaz/Gazi Magosa, [18],
26.08.1994, Leg. B. Göçmen, U. Kaya; ZDEU
50/1994, 1-28, Yayla-Güzelyurt/Lefkosa, [1],
24.08.1994, Leg. B. Göçmen, O. Saglam.
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[8], 28.07.1993, Leg. B.göçmen; ZDEU 51/1994,
1-4, Gönyeli/Lefkose, [8], 17.07.1994, Leg.
B.Göçmen, O.Saglam; ZDEU 52/1994, 1-3, YaylaGüzelyurt/Lefkose,
[1],
24.08.1994,
Leg.
B.Göçmen, O.Saglam; ZDEU 53/1994, 1-3,
Salamis/Gazi Magosa, [15], 27.08.1994, Leg.
B.Göçmen, U.Kaya; ZDEU 54/1994, 1-2,
Lapta/Girne, [6], 20.08.1994, Leg. B.Göçmen;
Örnekler çogunlukla Keçiboynuzu (Ceratonia ZDEU
55/1994,
1-2,
Bostancisiliqua), Çinar (Platanus orientalis), Yeni dünya Güzelyurt/Lefkose,[2], 24.08.1994, Leg. B.
(Eriobotrya joponica), Badem (Amygdalus Göçmen, O.Saglam.
communis) agaçlarinin altinda ve çürümüs
yapraklar arasindan toplanmislardir. Deniz
seviyesine yakin yerlerden Girne Siradaglarinin
Lapta Kasabasi hizasinda yaklasik 900 m.
yükseklige kadar belirlenebilmislerdir. Ayni
ortamlarda Lacerta laevis, Ophisops elegans ve
Mabuya vittata örnekleri de bulunabilmektedir.
Sirtin zemin rengi açik kahve, koyu kahve veya
zeytuni yesil; vücut yanlari açik kahverengimsi
gri veya sarimsidir. Özellikle jüvenillerde
kuyruk kaidesinden itibaren uca dogru giderek
koyulasan koyu kirmizi renk mevcuttur. Ventral
tarafta ve anüs yarigindan itibaren kuyruk ucuna
kadar homojen sekilde koyu kirmizilik
mevcuttur. Sirtta birkaç örnek disinda, bütün
örneklerde 2 ila 6, çogunlukla 4 sira halinde
boyuna kesikli çizgiler mevcuttur. Ventral tarafta
bas alti kirmizimsi beyaz ve kuyruga dogru
giderek koyulasan kirmizilik hakimdir. Dorsalde
ise sirtin zemin rengi kuyruga kadar devam
etmekte, kuyruk ucuna dogru ise sarimsi kirmizi
renk görülmektedir.
Bugüne degin yapilan çalismalarda Türkiye'de
A. k. kitaibelii ve A. k. chernovi olmak üzere iki
alttürün bulundugu belirtilmistir (31, 36, 37).
Toplanan örnekler ventral taraf ve kuyruk
kisimlarinin renklenmesinde görülen özellik
nedeni ile adada dagilis gösterdigi kabul edilen
(7, 35, 36) A. k. kitaibelii alttürüne nazaran, A.
k. chernovi alttürüne benzemektedir. Bununla
birlikte Baran (37)'da A. k. chernovi alttürü için
belirtilmis oldugu gibi, bu renklenme özelliginin
eseye özgü bir karakter olmadigi tesbit
edilmistir. Adadaki bu türe ait subspesfik
durumun karisik olmasi ayrintili bir çalismayi
gerektirmektedir.
Chalcides ocellatus (Forskal ), 1775

Örnekler Lapta, Yayla ve Bostanci'da genellikle
betonarme su yollari kenarlarinda ve otlar arasinda,
Mabuya vittata ve Ablepharus kitaibelii ile birlikte
bulunmustur. Bu nemli ortamlar disinda Gönyeli
Göleti civarinda, Salamis Harabeleri'nde ve
Salamis ile Bogaz arasindaki genis kumsal alanda
oldukça
kuru
sayilabilecek
ortamlarda
Acanthodactylus schreiberi, Mabuya vittata,
Laudakia stellio, Ophisops elegans, Hemidactylus
turcicus ve Coluber jugularis ile birlikte
bulunmustur. Gönyeli Göleti etrafindaki toprak
yapisi oldukça farkli olup bu bölge için tipiktir.
Zemin kil ve kum karisimindan olusan yatay
haldeki plakalardan olusmustur. Halk arasinda
"Gönyeli Tasi " olarak isimlendirilen bu yatay
plakalar, toprak hafifçe kazildigi takdirde hemen
ortaya çikar. Dolayisi ile kaldirilan bu tip taslarin
altinda yumusak kilsi ve kumsu toprak içersinde
örnekler, sert zemin nedeni ile kaçacak yer
bulamadiklari için kolaylikla yakalanabilirler.
Elde edilen örneklerde sirtta zemin rengi açik
kahverengi üzerinde düzensiz halde dagilmis veya
enine dizilmis halde benek seklinde ve bir pulu
tamamen kaplayan benekler bulunur. Siyah renkli
bu beneklerin orta kisimlari daima beyazdir. Siyah
renkli ocellerin yan yana dizilmesi ile düz veya
dalgali bantlar sirt kismini kaplar. Bu lekeler
kuyruk üzerinde enine bantlar olusturur.
Bacaklarda ise daginik olarak bulunur. Karin taraf
lekesiz ve sarimsi beyazdir.

Materyal: N: 21, ZDEU 42/1975, 1-6,
Aslanköy/Lefkose, [12*], 03.02.1975, Leg. Örneklerimiz Baran (37), Pasteur (38) ve Mermer
G.Mustafa; ZDEU 82/1993, 1, Gönyeli/Lefkose, (39) tarafindan C. ocellatus türü için verilen
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tanimlara uymaktadir. Pasteur (38) tarafindan
belirtildigi gibi C. ocellatus bir subgrup olarak
ele alindigi taktirde Kibris örneklerinin de C.
ocellatus olarak ele alinmasi uygundur.
Mabuya vittata (Olivier) , 1804
Materyal : N: 32, ZDEU 92/1991, 1,
Lapta/Girne, [6], 24.06.1991, Leg. B. Göçmen;
ZDEU 81/1993, 1, St. Hilarion/Girne, [7],
28.07.1993, Leg. B. Göçmen; ZDEU 56/1994, 120, Yayla-Güzelyurt/Lefkosa, [1], 24.08.1994,
Leg. B. Göçmen, O. Saglam; ZDEU 57/1994, 14, Lapta/Girne,[6], 20.08.1994, Leg. B. Göçmen,
O.
Saglam;
ZDEU
58/1994,
1-4,
Gönyeli/Lefkosa, [8], 16.08.1994, Leg. B.
Göçmen, O. Saglam; ZDEU 59/1994, 1-2,
Salamis/Gazi Magosa, 27.08.1994, Leg. B.
Göçmen, U. Kaya.

genç formlarda daha belirgin olmak üzere vücut
yanlarinda da nispeten genis birer boyuna çizgi
ayirt edilmektedir. Bazi örneklerde ve bilhassa
erginlerde vertebral bant belirginligini kaybeder ve
zemin renk agirlik kazanir. Çogunlukla çizgilerin
kenarlarinda devamli veya nokta halinde siyah
lekeler mevcuttur. Yine bazi örneklerde çizgiler
arasinda daha büyük siyah lekeler de
bulunmaktadir. Iyice ergin örneklerdeki bu
siyahliklar genelde pullarin sag ve sol kenarlarinda
vücut boyunca devamli veya kesintili sekilde
uzanarak
zigzag
görünümlü
çizgilenmeler
olustururlar. Bazen sirttaki açik renkli seritlerin
sayisinda azalmalar olabildigi gibi , bazen de
tamamen zemin rengi ile kapli örnekler de
mevcuttur. Karin taraf sarimsi beyaz renkte olup
lekesizdir. Dikkati çeken bir özellik bilhassa arka
bacaklarda daha belirgin olmak üzere ayalarda ve
parmak içlerinde esmer kahverengimsi bir renk
bulunusudur.
Örneklerimiz ayalarda görülen koyu renklenme
disinda Budak (40) ile Basoglu ve Baran (9)'da bu
tür için verilen tanimlara uymaktadir.
Familya : Typhlopidae
Typhlops vermicularis Merrem, 1820
Materyal: N: 3, ZDEU 36/1989, 1-2, Lapta/Girne,
[6], 23.07.1989, Leg. B. Göçmen; ZDEU 72/1994,
1, Lapta/Girne, [6], 18.08.1994, Leg. B. Göçmen
(Bu çalisma sonrasi ileriki tarihlerde toplanan
örnek sayisi ca. 25 olmustur).

Yakalanan örnekler genellikle su yolu kenarinda
otlar arasinda, Ablepharus kitaibelii ve Lacerta
laevis ile birlikte görülmüstür. St. Hilarion
Kalesi civarinda ve Salamis Harabeleri'nde
toprak ve kayalikli zeminde tesbit edilmislerdir.
Sirt taraf renk ve desen açisindan oldukça genis
varyasyonlar gösterir. Zemin renk zeytuni
yesilden gri kahverengiye kadar degisir.
Çogunlukla bu zemin üzerinde, kirli beyaz
renkte uzunlamasina 3 çizgi bulunur. Ayrica

Örneklerden ikisi aksam saatlerinde zeytin agaçlari
ile kapli ortamda yeni kazilmis nemli toprak
içersinde bulunmustur. Bir diger örnek ise gece
saat 23:00 sularinda asfalt yol üzerinde
yakalanmistir.
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Sirtin zemin rengi açik veya koyu ten rengidir.
Ventral taraf daha açik renkte olup sarimsi
beyazdir. Elde edilen örnekler Baran (41) ile
Basoglu ve Baran (42)'da T. vermicularis için
verilen özelliklere uymaktadir.
Familya : Colubridae

Materyal: N: 4, ZDEU 26/1962, 1, Küçük
Kaymakli/Lefkosa,[*],01.09.1962, Leg. H. Cemal;
ZDEU 69/1994, 1, Bostanci-Güzelyurt/Lefkosa,
[2], 24.08.1994, Leg. B. Göçmen, O. Saglam;
ZDEU 70/1994, 1, Lapta/Girne, [6], 20.08.1994,
Leg. B. Göçmen; ZDEU 71/1994, 1,
Tepebasi/Girne, [3], 21.08.1994, Leg. B. Göçmen.

Coluber jugularis Linnaeus, 1758

Örnekler dereyatagindan, portakal bahçesi ve
agil çevresinden yakalanmistir. Tepebasi'ndan
yakalanan örnegin kusmugunda az sindirilmis
durumda Suncus etruscus belirlenmistir.
Bostanci'dan yakalanan jüvenil örnegin agzindan
henüz yakalanmis ergin bir Chalcides ocellatus
örnegi alinmistir. Eldeki örneklerin haricinde bir
örnek Geçitköy Göleti, digeri ise Gönyeli Göleti
kiyisinda görülmüstür.

Coluber najadum (Eichwald) ,1831
Materyal : N: 1, ZDEU 27/1962, 1, Küçük
Kaymakli/ Lefkosa, [ * ], 01.09.1962, Leg. H. A.
Cemal.

Ergin örnekte sirt tarafin zemin rengi lekesiz mat
siyahtir. Ventral tarafin zemin rengi bas altindan
basliyarak gövde sonlarina kadar sarimsi beyaz
renkte ve burun üzerinde çok yogun siyah
lekelerle kaplidir. Kirmizilik ancak gövde sonu
ve kuyruk altinda barizdir. Ancak kuyruk
uçlarinda dorsalde de bu kirmizilik belirgindir.
Jüvenil örneklerde ise üst taraf gri kahverengi,
bu zemin renk üzerinde esmer veya siyah lekeler
mevcuttur. Karin taraf sarimsi beyaz, daha çok
yanlarda olmak üzere yuvarlagimsi esmer
lekelidir. Bu lekeler gövde sonuna dogru giderek
küçülür ve gövde sonu ile kuyrukta tamamen
kaybolur.
Ergin ve jüvenillerdeki bu renk desen durumu
Baran (41) tarafindan C.jugularis için verilen
tanima uymakla birlikte, farkli olarak
jüvenillerin kuyruk ucunda da alt ve üstte
kirmizilik görülmüstür.

Tek canli örnege Lapta [6]'da erik agaci (Prunus
domestica) üzerinde rastlanmistir. Ancak, bölgenin
sik agaçli yapisi nedeni ile tüm çabalara ragmen
yakalanamamistir.
Jüvenil alkol materyalinde boyun yanlarinda
kenarlari açik, koyu leke siralari bulunur. Bu
lekeler geriye dogru küçülerek gövde ortasinin
biraz gerisinde ancak çok küçük nokta halinde
farkedilir. Boyundaki ilk 2 leke açik renkli
kenarlari ile birbirleriyle temastadir. Koyu renkli
freno-temporal serit mevcut degildir. Gözlerin ön
ve arka kenarlari açik renkli, belirsiz bir bant ile
sinirlanir. Alt taraf açik renkli ve lekesizdir.
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Elimizdeki örnek Baran(41) ile Basoglu ve
Baran(42)'in bu tür için vermis oldugu tanimlara
uymaktadir. Boulenger (1)'in bu türün
Kibris'daki varligi konusundaki kaydina bu güne
kadar, adadan örnek temin edilmedigi ve
gözlenemedigi için süphe ile bakilmistir. Ancak
bu çalisma, türün Kibris'daki varligi konusunda
orataya çikan süpheleri ortadan kaldirmistir.

C.
nummifer
için
verilen
tanimlara
uymaktadir. Yakaladigimiz örnekler, yerli halk
tarafindan görüldügünde, zehirli oldugu ifade
edilmekte ve büyük bir olasilikla da Vipera
lebetina' ya benzetilmektedir. Bu nedenle de
her iki yilan türü için ''Batsalli" ismi oldukça
yerlesik bir tarzda kullanilmaktadir (Tablo 1).
Natrix natrix (Linneaus), 1758

Coluber nummifer Reus, 1834
Materyal : N: 1, ZDEU 117/1960, 1,
Materyal : N: 5, ZDEU 25/1962, 1, Küçük Gönyeli/Lefkosa [8*], 12.09.1960, Leg. Ö. K.
Kaymakli/Lefkosa, [*], 01.09.1962, Leg. H. Gülen.
Cemal; ZDEU 316/1977, 1, Magosa, [*],
10.08.1977, Leg. M. Basoglu; ZDEU 35/1989, 1,
Tepebasi/Girne, [3], 07.07.1989, Leg. B.
Göçmen; ZDEU 88/1993, 1, Lapta/Girne, [6],
27.07.1993, Leg. B. Göçmen; ZDEU 68/1994, 1,
Lapta/Girne, [6], 20.08.1994, Leg. B. Göçmen,
O. Saglam.

Örneklerden birisi yaklasik saat 24.00'de meskun
bir evin duvarinin dibinde bulunmustur. Digeri
koyun agilinin fiskiligi yaninda, bir digeri ise
asvalt yol kenarinda yakalanmistir.
Basin üstü gri kahverengi, siyah nokta ve esmer
kahverengi lekelidir. Lekelerden bir çifti
supraocular plaklar üzerinde birlesmis bant veya
yarim at nali seklindedir. Parietaller üzerinde
arkaya dogru birbirinden uzaklasan bir çift leke
mevcuttur. Ayrica gözün gerisinden uzanan birer
bant bulunur. Sirt taraf gri kahverengi ve kuyruk
baslangicina kadar umumiyetle esmer lekeli
olup, lekeler çogunlukla ayriktir. Kuyruk üstü
koyu çizgilidir. Temporal serit son labial plaga
kadar uzanir. Ayrica gözlerin altinda birer leke
yer
alir.
Lateraldeki
lekeler
kuyruk
kenarlarindaki çizgileri meydana getirirler.

Alkol materyalinde sirttaki 2 adet uzunlamasina
açik renk çizgi az belirgin sekilde kuyruga kadar
uzanmakta ve kuyruk üzerinde son bulmaktadir.
Bu çizgiler arasinda bir sira ve yanlarda da birer
sira olmak üzere iri koyu lekeler kuyruga kadar
dizilirler. Kuyruk üzerinde vertebral sahadaki
lekeler kaybolmaktadir. Vücut yanlarindaki lekeler
kuyruk ucuna kadar küçülerek devam eder. Basin
gerisindeki açik renkli yarim ay lekeleri
belirgindir. Bas alti ve boyun kismi lekesizdir, geri
kalan ventral vücut kisminda ise koyu lekeler
kuyruga kadar dizilir. Fakat vücudun gerisinde bu
lekeler daha yogun ve hemen hemen zemini
kaplayacak sekildedirler.

Bu tanim Baran (41), Basoglu ve Baran (42) ile
Tok(18) tarafindan Anadolu' da yayildigi kabul
edilen N. n. persa alttürü için verilen tanima
uygunluk gösterir. Bununla beraber Wiedl ve
Böhme (6) ile Böhme ve Wiedl (7) , Kibris'da
yayilis gösteren Natrix formunun sirtta açik renk
çizgilerin bulunmamasi özelligini baz alarak
Kibris'daki
formun
farkli
olabilecegini
belirtmektedir. Oysa ayni özellige Anadolu
örneklerinde de düsük oranda da olsa
rastlanmaktadir. (41, 42). Bu nedenlerle Kibris
formunun N. n. persa olarak ele alinmasi
Renk ve desen özellikleri Baran (41), Basoglu ve kanaatimizce uygundur.
Baran (42) ile Leviton ve ark. (43) tarafindan
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Telescopus fallax (Fleischmann), 1831

bulunmaktadir. Ventral tarafin zemin rengi koyu ve
lekeli mermer görümündedir.

Materyal : N:1, ZDEU 115/1960, 1,
Gönyeli/Lefkosa, [8*],12.09.1960, Leg. Ö. K. Bu türe ait ergin bir örnek Yeni Erenköy-Magosa
Yolu üzerindeki Kumyali [17] 'da, saat 21.00
Gülen.
civarinda görülmüs ancak yakalanamamistir (Diger
bir ergin örnek ise bu çalismanin yapildigi tarihler
disinda
Geçitköy'de
yakalanmistir-Yukaridaki
fotograf Bu örnege aittir).
Böhme ve Wiedl (7) Güney Kibris'dan elde
ettikleri bir örnekte supraciliar plaklardan olusan
kenarin, Pseudocerastes' te oldugu gibi çikinti
olusturdugunu belirtmelerine ragmen elimizdeki
Kuzey Kibris örneginde böyle bir özellik
gözlenmemistir. Kibris'taki örnekler Baran (41) ile
Basoglu ve Baran (42)' da oldugu gibi nominat irk,
Alkol materyelinde desen söyledir: Bas üstü V. l. lebetina olarak kabul edilmistir.
zemin renginden daha koyu, gövde üstünde
genellikle ayri olan lekeler yer yer birlesmistir. Yukarida tesbit edilen türlere ilaveten Eryx
Kuyruk üzerinde bu lekeler çogunlukla ayriktir. jaculus, (ZDEU 116/1960) ve Elaphe situla
Gövde üzerindeki leke sayisi 42'dir. Yan (ZDEU 28/1962) türlerine ait birer örnek ZDEU
taraflardaki
lekeler
sirt
lekeleri
ile kolleksiyonunda mevcuttur. Ancak simdiye kadar
Kibris ile ilgili dogrudan veya dolayli olarak
birlesmektedir.
yapilan çalismalarda (2, 4, 7, 41, 42) bu türlerin
mevcudiyeti
konusunda
kayit
Baran (41)'da belirtildigi gibi bu örnegin T. f. Kibris'da
bulunmamasi,
keza
örneklerin
eski
tarihli
alkol
cypriaca olarak alinmasi uygundur.
materyali olmasi ve simdiki çalismada da tesbit
edilememesi nedeni ile bu türlerin Adadaki yayilisi
Familya: Viperidae
simdilik süpheli karsilanmaktadir.
Vipera lebetina (Linnaeus), 1758
Materyal: N: 2, ZDEU 187/1984, 1, Mallidag
Köyü-Esentepe/Girne, [13*], 15.09.1984, Leg.
M.Kofali; ZDEU 38/1995, 1, Geçitköy/Girne,
[4], 06.05.1995, Leg. B. Göçmen.

Jüvenil alkol materyeli örnegimizde sirt lekeleri
4 sira halinde olmakla birlikte, ortadaki 2 sira
yer yer birbirleriyle birlesmis ve bunlar birbiri
ardina gelen lekelerle çogunlukla ince bir serit Tablo 1: Çalismada belirlenen türler, Yakalandiklari
olusturmustur. Kenardaki lekeler arasinda veya gözlendikleri lokaliteler (alti çizgili) ve bu türlerin
ventral plaklara yakin küçük boyda lekeler Kibrisli halk tarafindan verilen yerel isimleri.
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