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Sürüngenler ve Çift Yaşamlılar ile İlgili Genel Bilgiler
Sürüngenler sınıfı (Reptilia) kalakbaşlılar (Rhynchocephalia), kaplumbağalar (Chelonia,
Testudinata), timsahlar (Crocodilia), kertenkeleler (Sauria), kör kertenkeleler (Amphisbaenia) ve
yılanlar (Ophidia, Serpentes) olmak üzere altı gruptan oluşmaktadır (Başoğlu ve Baran, 1977, 1980). Bu
gruplardan kertenkeleler, kör kertenkeleler ve yılanlar, pullular (Ordo: Squamata) takımını
oluştururken, diğer üç grup ise ayrı birer takım adı altında temsil edilir (Budak ve Göçmen, 2005).
Sürüngenler, omurgalıların tetrapoda veya "kara omurgalıları" grubuna dahil edilmelerine karşın
yılanlarda ve bazı kertenkelelerde ayak bulunmaz. Bazı yılanlarda kloakın kenarlarında ayak kalınıtısı
olarak kabul edilen yapılar mevcuttur. (Baran, 2005). Embriyolojik gelişimleri açısından embriyolarının
etrafında bulunan amniyon zarından dolayı amniota grubunda yer alırlar (Budak vd. 2002).
Embriyolarında mezonefroz tip böbrek bulunurken, erginlerinde metanefroz tip böbrek bulunur
(Budak ve Göçmen, 2005). İki kulakçık ve 1 karıncıktan oluşan 3 gözlü kalpleri mevcuttur. Karıncığı ikiye
ayıran perde yavaş yavaş oluşmaya başlamış, timsahlarda ise küçük bir delik (foramen panizaa) dışında
bu perde tamamen oluşmuştur (Budak vd., 2002). Bu nedenle temiz kan ile kirli kan kısmen birbirine
karışır ve poikloterm (sabit vücut sıcaklıkları olamayan) canlılardır ve vücut sıcaklıkları ortamın
sıcaklığına göre belirlenir. Bununla birlikte, kış uykusundan uyandıklarında fizyolojilerini aktifleştirmek
için güneş ısısından yararlandıkları için helioterm canlılar olarakta bilinir (Budak ve Göçmen, 2005).
Genellikle ovipar olan sürüngenlerin yumurtalarının etrafında kalkerden oluşmuş sert bir kabuk vardır
(Baran ve Atatür, 1998). Bununla birlikte, vivipari (ör: Chalcides ocellatus veya Vipera kaznakovi ) veya
partenogenetik (Darevskia spp.) çoğalmada görülebilir (Başoğlu ve Baran, 1980). Yumurtalarını güneş
gören yerlerdeki toprak içine, kaya altlarına veya çatlaklarına, kumlu sahillere bırakırlar (Başoğlu ve
Baran, 1977, 1980). Gelişimlerinde larva safhası yoktur. Bu nedenle, metamorfoz gözlenmez. Tamamen
karasal habitatlara yaşamaya adapte olduklarından vücutları pul veya plak gibi keratinden oluşmuş
yapılar ile kaplıdır (Başoğlu ve Baran, 1980). Bazıları tamamen denizde yaşamaya adapte olurken (ör:
Caretta caretta) bazıları tatlısuda (ör: Natrix natrix) yaşayan türlerde mevcuttur (Baran, 2005).
Beslenme bakımından büyük çoğunluğu etçil (carnivor) olduğundan çeşitli larva, böcek, solucan, balık
ve yumurtalarını, kemiricileri besin olarak alırlar. Bazılarında ise kanibalizm (hemcinslerini besin olarak
alma) görülmektedir (Göçmen vd. 2008). Daha çok karada açık alanlarda görülen ve otçul (herbivor)
olan kaplumbağalar bitkilerin, çiçek ve yapraklarıyla beslenirler. Sürüngenlerin başlıca düşmanları bazı
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yırtıcı veya yırtıcı olmayan kuşlar, sansar, tilki, porsuk, kirpi, köpek gibi memeli hayvanlar ve bazı
hemcinsleridir (Budak ve Göçmen, 2005).
Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında bir köprü vazifesi görmesi ve bu coğrafyada çok farklı
habitat tiplerine sahip olması nedeniyle zengin bir flora ve faunaya sahiptir. Ülkemiz sınırları içerisinde
Kaplumbağalar (Chelonia) takımı 6 familya ve 11 tür, Pullular (Squamata) takımından Kertenkeleler
(Sauria) 8 familya ve 64 tür, Körkertenkeleler (Amphisbaenia) 1 familya ve 1 tür, Yılanlar (Serpentes)
ise 6 familya ve 55 tür ile temsil edilmektedir (Tablo 1).
Tablo 1. Ülkemizde dağılış gösteren sürüngen türleri
FAMİLYA*
Emydidae

Geoemydidae

GENUS

TÜR*

Trachemys

Trachemys scripta ( SCHOEPFF, 1792)

Emys

Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758)

Mauremys

Testudo hermanni GMELIN, 1789

Trakya Tosbağası

Mauremys caspica (GMELIN, 1774)

Testudinidae (Kara
Kaplumbağaları,
Tosbağagiller)

Testudo

Dermochelyidae

Dermochelys

Dermochelys coriacea (VANDELLI, 1761)

Caretta

Caretta caretta (LINNAEUS, 1758)

Chelonia

Chelonia mydas (LINNAEUS, 1758)

Cheloniidae (Adi Deniz
Kaplumbağaları)

Trionychidae
Trionyx
(Yumuşak Kabuklu
Kaplumbağalar)
Rafetus
Eublepharidae (Leopar
Eublepharis
Kelerigiller)
Asaccus

Gekkonidae
(=Geckonidae) (Ev
Kelerleri, Adi
Gekkolar)

Agamidae (Kaya
Kelerigiller)
Chamaeleonidae
(=Chamaeleontidae)
(Bukalemungiller)
Anguidae (Yılan
Kertenkelegiller)

Trionyx triunguis (FORSKÅL, 1775)

Cyrtopodion

Rafetus euphraticus (DAUDIN, 1801)
Eublepharis angramainyu ANDERSON &
LEVITON, 1966
Asaccus elisae (WERNER, 1895) (A. barani)
Mediodactylus heterocercus (BLANFORD,
1874)
Mediodactylus kotschyi (STEINDACHNER,
1870)
Cyrtopodion scabrum (Heyden, 1827)

Hemidactylus

Hemidactylus turcicus (LINNAEUS, 1758)

Stenodactylus

Stenodactylus grandiceps HAAS, 1952

Mediodactylus

Deri Sırtlı Deniz
Kaplumbağası
İribaşlı Deniz
Kaplumbağası
Yeşil Deniz
Kaplumbağası
Nil Kaplumbağası, Sini
Bağı
Fırat Kaplumbağası
Leopar Keleri, Urfa
Keleri
Yaprak Parmaklı Keler
Mardin Keleri
İnce Parmaklı Keler

Phrynocephalus
Trapelus

Stellagama stellio (LINNAEUS, 1758)
Paralaudakia caucasica (EICHWALD, 1831)
Phrynocephalus horvathi DE FILIPPI, 1863
Trapelus lessonae (DE FILIPPI, 1865)

Karinalı Keler
Geniş Parmaklı Keler,
Türk Keleri
Tombul Keler, Kocabaş
Keler
Dikenli Keler
Kafkas Keleri
Topbaş Keler
Bozkır Keleri

Chamaeleo

Chamaeleo chamaeleon (LINNAEUS, 1758)

Bukalemun

Anguis
Pseudopus

Anguis fragilis LINNAEUS, 1758
Pseudopus apodus (PALLAS, 1775)
Ablepharus bivittatus (MENETRIES, 1832)
Ablepharus budaki GÖCMEN, KUMLUTAS &
TOSUNOGLU, 1996

Yılan Kertenkele
Oluklu Kertenkele
Yayla Kertenkelesi
Budak'ın İnce
Kertenkelesi
Çernov İnce
Kertenkelesi
İnce Kertenkele
Benekli Kertenkele
Sarı Kertenkele,
Keçemen
Tıknaz Kertenkele

Laudakia

Ablepharus

Ablepharus chernovi DAREVSKY, 1953

Scincidae (Parlak
Kertenkelegiller)
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Mauremys rivulata (VALENCIENNES, 1833)
Testudo graeca LINNAEUS, 1758

TÜRKÇE ADI
Kırmızı Yanaklı Su
Kaplumbağası
Benekli Kaplumbağa
Hazer Çizgili
Kaplumbağası
Çizgili Kaplumbağa
Tosbağa

Chalcides

Ablepharus kitaibelii BIBRON & BORY , 1833
Chalcides ocellatus (FORSKAL, 1775)

Eumeces

Eumeces schneideri (DAUDIN, 1802)

Trachylepis

Heremites auratus (LINNAEUS, 1758)
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Ophiomorus

Heremites vittatus (OLIVIER, 1804)
Ophiomorus punctatissimus (BIBRON &
BORY DE ST. VINCENT, 1833)

Varanidae (Dev
Kertenkelegiller,
Varanlar)

Varanus

Varanus griseus (DAUDIN, 1803)

FAMİLYA*

GENUS

TÜR*
Acanthodactylus boskianus (DAUDIN, 1802)

Acanthodactylus

Acanthodactylus harranensis BARAN,
KUMLUTAS, LANZA, SINDACO, AVCI &
CRUCITTI, 2005
Acanthodactylus schreiberi BOETTGER, 1878
Anatololacerta anatolica (WERNER, 1902)

Anatololacerta
Apathya

Darevskia

Lacertidae (Eski Dünya
Adi Kertenkeleleri)
Eremias

Lacerta

Mesalina
Ophisops
Parvilacerta
Phoenicolacerta

Podarcis
Timon
Iranolacerta
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Anatololacerta danfordi (GÜNTHER, 1876)
Anatololacerta pelasgiana (MERTENS, 1959)
Apathya cappadocica (WERNER, 1902)
Darevskia armeniaca (MÉHELY, 1909)
Darevskia bendimahiensis (EISELT ,
SCHMIDTLER,DAREVSKY, 1994)
Darevskia clarkorum (DAREVSKY &
VEDMEDERJA, 1977)
Darevskia derjugini (NIKOLSKIJ, 1898)

Şeritli Kertenkele
Toprak Kertenkelesi
Dev Kertenkele, Çöl
Varanı

TÜRKÇE ADI
Tarak Parmaklı
Kertenkele
Harran Kertenkelesi
İskenderun Kertenkelesi
Anadolu Kaya
Kertenkelesi
Toros Kertenkelesi
Pelasg Kaya Kertenkelesi
Kayseri kertenkelesi
Hemşin Kertenkelesi
Bendimahi Kertenkelesi
Klark kertenkelesi

Artvin Kertenkelesi
Hopa Kertenkelesi,
Darevskia dryada (DAREVSKY & TUNIYEV, 1997)
Karnali Kertenkelesi
Darevskia mixta (MÉHELY, 1909)
Melez Kertenkele
Darevskia parvula (LANTZ & CYRÉN, 1913)
Kırmızı Karınlı Kertenkele
Darevskia praticola (EVERSMANN, 1834)
Çayır kertenkelesi
Darevskia raddei (BOETTGER,1892)
Radde Kertenkelesi
Darevskia rudis (BEDRIAGA, 1886)
Trabzon Kertenkelesi
Darevskia sapphirina (SCHMIDTLER, 1994)
Van Kertenkelesi
Darevskia unisexualis (DAREVSKY, 1966)
Ağrı Kertenkelesi
Darevskia uzzelli (DAREVSKY & DANIELYAN,
Uzzel Kertenkelesi
1977)
Darevskia valentini (BOETTGER, 1892)
Valentin Kertenkelesi
Eremias pleskei NIKOLSKY, 1905
Aras Kertenkelesi
Eremias strauchi KESSLER, 1878
Step Kertenkelesi
Eremias suphani BASOGLU & HELLMICH, 1968
Suphan Kertenkelesi
Lacerta agilis LINNAEUS, 1758
Kars kertenkelesi
Doğu Yeşil Kertenkelesi,
Lacerta media LANTZ & CYRÉN, 1920
Ortanca Yeşil Kertenkele
Antalya Yeşil
Lacerta pamphylica SCHMIDTLER, 1975
Kertenkelesi, Antalya
Kertenkelesi
Lacerta strigata EICHWALD, 1831
Çizgili kertenkele
İri Yeşil Kertenkele, Yılan
Lacerta trilineata BEDRIAGA, 1886
Ebesi
Yeşil Kertenkele, Zümrüt
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768)
Kertenkele
Kısa Burunlu Çöl
Mesalina brevirostris BLANFORD, 1874
Kertenkelesi
Tarla Kertenkelesi, Yılan
Ophisops elegans MÉNÉTRIÉS, 1832
Gözlü Kertenkele
Parvilacerta parva (BOULENGER, 1887)
Cüce Kertenkele
Phoenicolacerta cyanisparsa (SCHMIDTLER &
Mavi Lekeli Kaya
BISCHOFF, 1999)
Kertenkelesi
Hatay Kertenkelesi,
Phoenicolacerta laevis (GRAY, 1838)
Suriye Kertenkelesi
Podarcis muralis (LAURENTI, 1768)
Duvar Kertenkelesi
Podarcis siculus (RAFINESQUE, 1810)
İstanbul Kertenkelesi
Podarcis tauricus (PALLAS, 1814)
Trakya Kertenkelesi
Timon princeps (BLANFORD, 1874)
Siirt Kertenkelesi
Iranolacerta brandtii (DE FILIPPI, 1863)
İran Kertenkelesi

FAMİLYA*
GENUS
Amphisbaenidae (Kör
Kertenkeleler, Solucan Blanus
Kertenkeleler)
Boidae (Boa Yılanları
Eryx
ve Pitonlar)
Coronella
Dolichophis

Eirenis

Elaphe
Colubridae (Kırbaç
Yılanları)

Hemorrhois
Malpolon
Platyceps
Pseudocyclophis
Rhynchocalamus

Spalerosophis

TÜR*

TÜRKÇE ADI

Blanus strauchi (BEDRIAGA, 1884)

Kör Kertenkele

Eryx jaculus (LINNAEUS, 1758)
Coronella austriaca LAURENTI, 1768
Dolichophis caspius (GMELIN, 1789)
Dolichophis jugularis (LINNAEUS, 1758)
Dolichophis schmidti (NIKOLSKY, 1909)
Eirenis aurolineatus (VENZMER, 1919)
Eirenis barani SCHMIDTLER, 1988
Eirenis collaris (MÉNÉTRIÉS, 1832)
Eirenis coronella (SCHLEGEL, 1837)⃰
Eirenis decemlineatus (DUMÉRIL, BIBRON &
DUMÉRIL, 1854)
Eirenis eiselti SCHMIDTLER & SCHMIDTLER,
1978
Eirenis hakkariensis SCHMIDTLER & EISELT,
1991
Eirenis levantinus SCHMIDTLER, 1993
Eirenis lineomaculatus SCHMIDT, 1939
Eirenis modestus (MARTIN, 1838)
Eirenis punctatolineatus (BOETTGER, 1892)
Eirenis rothii JAN, 1863
Eirenis thospitis SCHMIDTLER & LANZA, 1990
Elaphe sauromates (PALLAS, 1811)
Hemorrhois nummifer (REUSS, 1834)
Hemorrhois ravergieri (MÉNÉTRIES, 1832)
Malpolon insignitus (GEOFFROY DE STHILAIRE, 1809)
Platyceps collaris (MÜLLER, 1878)
Platyceps najadum (EICHWALD, 1831)
Platyceps ventromaculatus (GRAY, 1834)
Pseudocyclophis persicus (BOETTGER, 1888)
Muhtarophis barani (OLGUN, AVCI, ILGAZ,
ÜZÜM & YILMAZ, 2007)
Rhynchocalamus melanocephalus (JAN,
1862)
Spalerosophis diadema (SCHLEGEL, 1837)
Telescopus fallax (FLEISCHMANN, 1831)

Telescopus

Zamenis

Telescopus nigriceps (AHL, 1924)
Zamenis hohenackeri (STRAUCH, 1873)
Zamenis longissimus (LAURENTI, 1768)
Zamenis situla (LINNAEUS, 1758)
Natrix natrix (LINNAEUS, 1758)

Natrix

Elapidae (Mercan
Yılanları+Kobralar)
Leptotyphlopidae
(İplisi Yılanlar)
Typhlopidae (Kör
Yılanlar)
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Natrix megalocephala ORLOV & TUNIYEV,
1987
Natrix tessellata (LAURENTI, 1768)

Walterinnesia

Walterinnesia morgani (MOCQUARD, 1905)

Myriopholis

Myriopholis macrorhyncha (JAN, 1860)

Lethobia
Typhlops
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Letheobia episcopus FRANZEN & WALLACH,
2002
Xerotyphlops vermicularis (MERREM, 1820)

Mahmuzlu Yılan, İki
Başlı Yılan
Avusturya Yılanı
Hazer Yılanı
Kara Yılan
Kırmızı Yılan
Bolkar Uysal Yılanı
Baran Cüce Yılanı
Yakalı Yılan
Halkalı Yılan
Çizgili Yılan
Eiselt Cüce Yılanı
Hakkari Cüce Yılanı
Levant Cüce Yılanı
Bodur Yılan
Uysal Yılan
Van Yılanı
Kudüs Yılanı
Van Uysal Yılanı
Sarı Yılan
Sikkeli Yılan
Kocabaş Yılan
Çukur Başlı Yılan
Toros Yılanı
İnce Yılan, Ok Yılanı
Benekli Yılan
İran Yılanı
Amanos Yılanı
Toprak Yılanı
Diadem Yılanı, Urfa
Yılanı
Kedi Gözlü Yılan
Siyahbantlı Kedi Gözlü
Yılan
Kafkas Yılanı
Eskülap Yılanı
Ev Yılanı
Yarı Sucul Yılan, Küpeli
Yılan
Hemşin Yılanı
Su Yılanı
Çöl Kobrasi, Siyah
Kobra
İpliksi Yılan
Basık Burunlu Kör Yılan
Kör Yılan

FAMİLYA*

GENUS
Macrovipera

Montivipera

TÜR*
Macrovipera lebetina (LINNAEUS, 1758)
Montivipera albizona NILSON, ANDREN &
FLÄRDH, 1990
Montivipera bulgardaghica (NILSON &
ANDREN 1985 )
Montivipera raddei (BOETTGER, 1890)
Montivipera wagneri (NILSON & ANDRÉN,
1984)
Montivipera xanthina (GRAY, 1849)
Vipera ammodytes (LINNAEUS, 1758)

Viperidae
(Engerekgiller)

Vipera anatolica EISELT & BARAN, 1970
Vipera barani BÖHME & JOGER, 1984
Vipera darevskii VEDMEDERJA, ORLOV &
TUNIYEV, 1986
Vipera

Vipera eriwanensis (REUSS, 1933)
Vipera kaznakovi NIKOLSKY, 1909
Vipera pontica BILLING, NILSON
&SATTLER,1990
Vipera transcaucasiana BOULENGER, 1913

TÜRKÇE ADI
Koca Engerek
Beyazbantlı Dağ
Engereği
Bolkar Engereği
Ağrı Engereği
Wagner Engereği
Şeritli Engerek, Osmanlı
Engereği
Burunlu Engerek,
Boynuzlu Engerek
Anadolu Engereği,
Küçük Engerek
Baran Engereği
Darevski Engereği
Bozkır Engereği, Erivan
Engereği
Kafkas Engereği
Çoruh Engereği
Kafkas Burunlu
Engereği, Kafkas
Boynuzlu Engereği

Amfibiler; (Çift Yaşamlılar) omurgalı hayvanların bir sınıfını teşkil eder. Balıklar ile sürüngenler
arasında yer alırlar (Özeti ve Yılmaz, 1994). Amfibiler sudan karaya gecen ilk omurgalı sınıf
olduklarından anatomik yapılarında önemli değişiklikler olmasına rağmen suyla ilişkilerini
kesmemişlerdir. Amfibiler veya çift yaşarlar ismi iki taraflı yaşayışı olanlar manasına gelir [amphi: İki
taraflı, bios: yaşam]. Çünkü birçok türü hayatlarını kısmen suda, kısmen karada geçirir. Amfibilerin
derilerinde pul, plak, kıl vb. bir yapı yoktur yani derileri çıplaktır ve nemli kalmasını sağlayan bol salgı
bezi içerir. İskeletleri kara yaşamına uyum sağlayacak şekilde gelişmiştir. Omuz ve kalça kemerleri, ön
ve arka bacakların sağlam bağlanmasına uygun şekildedir. Kaburgaları zayıf yapılıdır ve iyi
gelişmemiştir. Genellikle metamorfoz geçirerek ergin bir görünümünde yavru bir bireye dönüşürler.
Erginleri etçildir (karnivor). Kısmen kuraklık ve tuzluluğa adapte olmuş türler hariç, genellikle kuraklığa
ve tuzlu suya dayanamazlar (Budak, 2005). Amfibilerde besin alınmasında kullanılan dil iyi gelişmiştir.
Dilde bol salgı bezi bulunur ve yapışkandır. Akçiğerleri daha yüksek omurgalı türlerine göre daha basit
yapılıdır. Vücudun oksijen gereksinimini genellikle deri solunumu ile sağlarlar. Kalpleri iki kulakçık ve
karıncıktan olmak üzere 3 gözlüdür. Amfibiler, birbirinden oldukça farklı görünüşte olan ve günümüz
de yaşayan 3 tip hayvan vardır; kuyruksuz kurbağalar (anura), kuyruklu kurbağalar (semenderler)
(urodela) ve ilk bakışta yılan veya solucana benzeyen bacaksız kurbağalar (apoda)’dır (Budak ve
Göçmen, 2008).
Bazı Amfibi türleri renk desen bakımından yaşadıkları ortama çok iyi uymuşlardır. Bazı
amfibilere ise canlı ve parlak renkler dikkat çeker. Amfibilerin çoğu balıkçıl kuşlar, su kaplumbağaları
yılanlar, bazı yırtıcı kuş türleri ile memeli ve büyük tatlı su balıklarının besinlerini teşkil eder. Suda
yaşayan bazı böceklerin ve hayvan larvaların besinlerini kurbağa larvaları oluşturmaktadır. Amfibiler
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insanlar tarafından zararlı gibi algılansa da bazı böceklerin çoğalmasını önledikleri için yararlıdırlar
(Baran, 2005). Doğada besin zincirindeki ve besin ağlarındaki türler birbirilerine ekolojik etkileri
bakımından bağımlıdırlar. Bazı türler ise zincirde daha önemli bir etkiye sahiptir. Bu önemli etkiye sahip
türler sürdürülebilir için mutlaka gereklidir. Sürdürülebilirlik için özellikle sulak alanlarda amfibilerin
ekosisteme girdi ve çıktılarının incelenmesi gereklidir ve sürekli izlenilmelidir. Yine de amfibilerin en
büyük düşmanı insanlardır. Özellikle yaşam alanlarını tahrip etmesi yaşam şansını ortadan
kaldırmaktadır. Oysa insanlar ilkel zamanlardan bu güne kadar amfibilerle sıkı ilişkileri olmuştur. Örnek
olarak yöresel olarak verdikleri isimler, onları kilim ya da halılarda motif olarak işleme, antik Mısır’da
sihirbazlık işlerinde kullanma bunun göstergesi olabilir (Özeti ve Yılmaz, 1994).
Türkiye’de dağılış gösteren iki yaşamlılar; semenderler (kuyruklu kurbağalar) ve kurbağalar
(kuyruksuz) olarak ikiye ayrılır. Semenderlerin bir kısmı tamamen karasal hayata adapte olmuş ve
üreme için dahi suya gereksinim duymazlar. Lyciasalamandra cinsi türler bunlara örnek olarak
verilebilir. Bunun dışında kalan semenderler çoğunlukla üreme için suya ihtiyaç duyarlar (Baran, 2005).
Türkiye’de yaşan kuyruksuz kurbağaların tamamı üremek için suya ihtiyaç duyar. Karasal ortamlara
adapte olanlar üremeden sonra suyu terk ederken (ör: Bufotes, Hyla vb.) suya bağımlı olan türler her
zaman suyun içinde, kenarında veya yakınında gözlenebilir (ör: Rana, Pelophylax cinsleri). Amfibilerin
tamamı poikloterm (soğukkanlı) hayvanlar olup uygun olmayan sezonu zorunlu çeşitli yarık, çatlak, taş
altı, su altı, toprak altı gibi yerlerde hibernasyon (kış uykusu) halinde geçirirler. Türkiye’de 34 amfibi
türü yaşamaktadır. Bunların 17’si semenderlere ait, geriye kalan 17’side kuyruksuz kurbağalara ait
türlerden oluşmaktadır (Baran ve Atatür 1998, Budak ve Göçmen 2008). Ülkemizde yaşayan
semenderlerin tamamı tek bir aile (Salamandridae) altında sınıflandırılırken kuyruksuz kurbağalar 6
farklı ailede sınıflandırılmaktadırlar. Ülkemizde dağılış gösteren tüm türler Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Ülkemizde dağılış gösteren amfibi türleri
Familia

Genus

Species

Salamandra

Salamandra infraimmaculata (MERTENS,
1948)
Lyciasalamandra antalyana (BASOGLU &
BARAN, 1976)
Lyciasalamandra arikani GOÇMEN&AKMAN,
2012
Lyciasalamandra atifi (BASOGLU, 1967)
Lyciasalamandra billae (FRANZEN & KLEWEN,
1987)

Lyciasalamandra

Lyciasalamandra fazilae (BASOGLU & ATATUR,
1974)
Lyciasalamandra flavimembris (MUTZ
&STEINFARTZ, 1995)
Lyciasalamandra luschani (STEINDACHNER,
1891)
Lyciasalamandra irfani GOÇMEN, ARIKAN &
YALÇINKAYA, 2011

Salamandridae

Lyciasalamandra yehudahi GOÇMEN &
AKMAN, 2012
Mertensiella

Mertensiella caucasica (WAGA, 1876)

Neurergus crocatus COPE, 1862
Neurergus
Neurergus strauchii (STEINDACHNER, 1887)

Lissotriton

Lissotriton vulgaris (LINNAEUS, 1758)

Ommatotriton vittatus (GRAY ,1835)
Ommatotriton
Ommatotriton ophryticus (BERTHOLD, 1846)

Triturus

7

ODTÜ Erdemli Kampusu Herptilleri

Triturus ivanbureschi (STRAUCH, 1870)

ODTÜ Erdemli Kampusu Herptil Saha Araştırması
Herptiller (sürüngenler ve çift yaşamlılar) genelikle Mart-Ekim ayları arasında aktif olsalar da
özellikle sürüngenlerin hava sıcaklığının daha yüksekolduğu Mayıs-Ağustos aylarında özellikle
güneşin ilk doğuşundan saat 10:30’a ve öğleden sonra saat 16:00’dan itibaren güneşin batışına kadar
olan zaman diliminde güneş ışığını direkt olarak alan bölgelerde hem güneş ısısından faydalanmak hem
de dinlenmek için çalı ve ağaç altlarında dinlenirler. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Kampusunda
yaşayan sürüngen ve çift yaşamlı (herptil) türleri tespit edebilmek için türlerin sinonim isimleri de
göz önünde bulundurularak detaylı literatür taraması yapılmıştır. Tarama sonucunda çalışma sahası
sınırları içerisinde bulunan ve olması muhtemel türlerin koruma statüleri IUCN sınıflandırmasına göre
not edilmiştir (versiyon 2017.3, www.iucnredlist.org). Literatür çalışmalarının ışığında 2017 yılı
içerisinde 22 Nisan ve 21 Haziran, 2019 yılı içerisinde de 24 Nisan olmak üzere toplam üç arazi çalışması
gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları sırasında gözlenen, kampüs sınırları içerisinde daha önceden
gözlemciler tarafından fotoğraflanmış olan ve literature bilgisine gore çalışma alanı içerisinde
olması muhtemel olan türlerin bilimsel isimleri son yapılan çalışmalar ışığında güncel şekilleriyle
verilmiştir (Tablo 3). Ayrıca arazi çalışması sırasında gözlenen türlerin noktaları Şekil 1’de
gösterilmiştir. Saha çalışmaları en az 2 veya 3 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma esnasında mutlaka
iş eldivenleri takılmış ve olası yılan ısırmalarına karşı önlem almak adına bilek kısmını kapatacak
bot veya diz seviyesine kadar olan lastik çizmeler tercih edilmiştir. Çalışma esnasında zaman dilimi,
hava sıcaklığı, koordinat, habitat durumu, gözlemlenen türlerin isimleri ve birey sayısı gibi veriler
kayıt altına alınmıştır. Gerek duyulduğunda tür teşhisi yapabilmek için örnekler elle yakalanarak
dijital fotoğraf makinesi ile fotoğraflanmıştır (Şekil 2). Teşhis işlemi mümkün olduğunca kısa sürede
yapıldıktan sonra hayvan bulunduğu alana salıverilmiştir. Arazi çalışmaları sırasında aktif olarak
gözlemlenemeyen türlerin varlığını tespit edebilmek gerekse daha fazla sayıda birey
gözlemleyebilmek için çalışma yapılan alanda mümkün olduğunca fazla sayıda taş altları elle
kaldırılarak kontrol edilmiştir. Aynı zamanda taş altlarında sürüngenler ve çift yaşamlılar haricinde
de farklı yaşam formlarında canlılar bulunduğundan dolayıtaşlar kaldırıldığı şekilde yerine
koyulmuştur. Taş altlarını kontrol ederken olası yılan ısırılmalara veya akrep gibi farklı böcek
sokmalarına karşı önlem almak için taşı kendimize doğru kaldırarak uygun mesafeden alt kısmı
kontrol edilmiştir. Arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra gün içerisinde elle kayıt altına alınan
veriler ve çekilen fotoğraflar dijital ortama aktarılarak dosyalanma işlemleri yapılmıştır.
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Şekil 1: Arazi çalışmaları sırasında türlerin gözlendiği noktalar (Noktalara ait türler Tablo 1’de gösterilmiştir)

Şekil 2: Tür teşhisi için elle yakalanarak fotoğraflanan Dolicophis caspius türünden görünüm. Foto: M. KURT

Yapılan arazi çalışmalarında ve daha önceden fotoğraflanarak varlığı tespit edilen türlere
göre ODTÜ Erdemli Kampüsünün, literatur araştırmalarında belirlenen 32 türden 24’üne kesin
olarak ev sahipliği yaptığı belirlenmiştir (Tablo 3). Bununla birlikte çalışma sahasının habitat yapısı
göz önüne alındığında daha uzun süreli arazi çalışmaları ile gözlenemeyen sürüngenlerden bir
çoğunun tespit edilme olasılığı yüksektir. Diğer taraftan arazi çalışmalarının yapıldığı dönemde (22
Nisan – 21 Haziran) herhangi bir amfibi türüne aktif olarak rastlanılmaması, hava sıcaklıklarının
oldukça yüksek (33°C ve 39°C) olmasından dolayı kurbağaların kurak dönemi atlatabilecekleri geçici
su birikintilerinin yok olması ile ilişkilendirilebilir. Kampüs sınırları içerisinde uygun noktalarda
oluşturulacak küçük su havuzları ile amfibi türlerinin kurak dönemlerde de aktif şekilde kalmaları
9
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sağlanabilir. Amfibilerin bu şekilde aktif kalmalarını sağlamak özellikle sıcaklıkların yükselmesi ile
artan sivrisinekle mücadele anlamında da önemli bir katkı sağlayacaktır. IUCN değerlendirmesine
göre, kampüste sınırları içerisinde yaşayan Yeşil Deniz Kamplumbağası tehlike altında (EN), İribaşlı
Deniz Kamplumbağası ve Tosbağa ise hassas (VU) kategorilerindedir ve korunması öncelikli türler
arasında yer almaktadır. Yapılan arazi çalışmaları sırasında çok fazla sayıda ölü tosbağa örneklerine
rastlanılmıştır. Bu ölümlerin sebebinin predator, tarım ilaçları veya insan faktörü mü olup
olmadığını belirlemek adına kapsamlı bir çalışma yapılabilir. Diğer bir önemli konu ise kampüs
çalışanları ve özellikle lojmanlarda ikamet eden ailelerin yılanlardan fazlasıyla korkuyor
olmalarıdır. Yapılan literatur çalışmalarına gore ısırması durumunda insan sağlığını tehlikeye
sokacak olan tek yılan türü Macrovipera lebetina (Koca Engerek) olması ile birlikte arazi çalışmaları
sırasında bu türe rastlanılmamıştır. Keza kampüs çalışanları tarafından da daha once gözlenmediği
tespit edilmiştir. Gece yapılacak olan arazi çalışmaları ile türün varlığı hakkında daha net bir bilgiye
sahip olunabilir. Kampüs sınırları içerisinde varlığı kesin olarak bilinen 9 yılan türünden 6’sı
(Dolicophis jugularis, Dolicophis caspius, Eirenis modestus, Natirx tesellata, Platyceps najadum,
Xerotyphlos vermicularis) tamamen zehirsiz olup diğer 3’ü (Hemmorhois nummifer, Malpolun
insignitus, telescopes fallax) ise yarı zehirli olarak bilinen grup içeriside yer alır fakat ısırmaları
durumunda insan sağlığını tehdit edecek bir durum oluşturmaz. Ayrıca bu üç tür olası
karşılaşmalarda rahatsız edilmedikleri takdirde direk olarak insanlardan kaçar ve herhangi bir
saldırgan davranış göstermezler. Bu nedenle kampüs çalışanlarına, burada ikamet eden personel
ve ailelerine özellikle varlığı tespit edilen yılan türleri hakkında korkulmasına gerek olmadığı,
tamamen zararsız ve aksine özellikle fare populasyonunu dengede tutmak adına faydalı olduklarını
anlatan sunumlar yapılarak farkındalık yaratacak çalışmalar yapılabilir.
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Tablo 3. ODTÜ Erdemli Kampüsünde gözlenen ve gözlenmesi beklenen herptil türlerinin listesi. (* A: Arazi Çalışması, L: Literatür, F: Fotoğraf)
Bilimsel Adı

Türkçe Adı

İngilizce Adı

Kaynak*

Görülme
Sıkılığı

Üreme
statüsü

IUCN
statüsü

Bufotes variabilis

Değişken Desenli
Gece Kurbağası

Variable Toad

F+L

Yaygın

Olası

DD

-

Hyla savignyi

Levanten Ağaç
Kurbağası

Levantine Tree/Green Frog

L

Orta

Olası

LC

-

Pelophylax bedriagae

Levanten Ova
Kurbağası

Levantine Frog, Levantine
Marsh Frog

L

Orta

Olası

LC

-

Testudo graeca

Tosbağa

Mediterranean Spur-thighed
Tortoise

A+L

Seyrek

Kesin

VU

1, 8, 10, 12, 17,
18, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 30,
31

Caretta caretta

İribaşlı Deniz
Kaplumbağası

Loggerhead Turtle

F+L

Orta

Kesin

VU

-

Chelonia mydas

Yeşil Deniz
Kaplumbağası

Green Turtle

F+L

Yaygın

Kesin

EN

-

Trionyx triunguis

Nil Kaplumbağası

Nile Soft-shelled Turtle

A+L

Seyrek

Olası

Liste Dışı

28

Hemidactylus turcicus

Türk Keleri

Turkish Gecko,
Mediterranean House
Gecko

A+L

Seyrek

Kesin

LC

29

Mediodactylus kotschyi

İnce Parmaklı Keler

Kotschy's Gecko

A+L

Seyrek

Kesin

LC

34

Blanus strauchi

Kör Kertenkele

Anatolian Worm Lizard

A+L

Seyrek

Kesin

LC

9, 10
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Gözlem Noktası

Pseudopus apodus

Oluklu Kertenkele

European Glass Lizard

F+L

Seyrek

Olası

LC

-

Chamaeleo
chamaeleon

Bukalemun

Common Chameleon

F+L

Orta

Kesin

LC

-

Stellagama stellio

Dikenli Keleri

Roughtail Rock Agama

A+L

Seyrek

Kesin

LC

19

Anatololacerta
danfordi

Toros Kertenkelesi

Danford's Lizard

A+L

Seyrek

Kesin

LC

20

Ophisops elegans

Tarla Kertenkelesi,
Yılan Gözlü
Kertenkele

Snake-eyed Lizard

A+L

Yaygın

Kesin

Liste Dışı

1, 6, 13, 29

Phoenicolacerta laevis

Hatay Kertenkelesi,
Suriye Kertenkelesi

Hatay Lizard, Syrian Lizard

A+L

Yaygın

Kesin

LC

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,
11, 12, 14, 15,

Ablepharus budakii

Budak'ın İnce
Kertenkelesi

Budak's Snake-eyed Skink

A+L

Seyrek

Kesin

LC

4

Ablepharus chernovi

Çernov İnce
Kertenkelesi

Chernov’s Snake-eyed Skink

L

Seyrek

Olası

LC

Chalcides ocellatus

Benekli Kertenkele

Ocellated Bronze Skink

A+L

Yaygın

Kesin

Liste Dışı

Heremites auratus

Tıknaz Kertenkele

Golden Grass Mabuya,
Levant Skink

L

Orta

Olası

LC

-

Heremites vittatus

Şeritli Kertenkele

Bridled Mabuya

L

Orta

Olası

LC

-

Eryx jaculus

Mahmuzlu Yılan, İki
Başlı Yılan

Sand Boa

L

Seyrek

Olası

Liste Dışı

-

Dolichophis jugularis

Kara Yılan

Large Whip Snake

A+L

Orta

Kesin

LC
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17

32

Dolicophis caspius

Hazer Yılanı,
Bozyörük

Caspian Whipsnake

A+L

Yaygın

Kesin

Liste Dışı

Eirenis modestus

Uysal Yılan

Anatolian Dwarf Racer

F+L

Orta

Kesin

LC

-

Hemorrhois nummifer

Sikkeli Yılan

Coin-marked Snake, Coin
Snake

F+L

Seyrek

Kesin

Liste Dışı

-

Malpolon insignitus

Çukur Başlı Yılan

Eastern Montpellier Snake

A+L

Seyrek

Kesin

Liste Dışı

Natrix natrix

Yarı Sucul Yılan,
Küpeli Yılan

Grass Snake

L

Seyrek

Olası

LC

Natrix tesellata

Su Yılanı

Dice Snake, Tessellated
Water Snake

A+L

Seyrek

Kesin

LC

27

Platyceps najadum

İnce Yılan, Ok Yılanı

Dahl's Whip Snake

A+L

Yaygın

Kesin

LC

17

Telescopus fallax

Kedi Gözlü Yılan

Cat-eyed Snake, Cat Snake

F+L

Seyrek

Olası

LC

-

Xerotyphlops
vermicularis

Kör Yılan

Worm Snake, Blind Snake

F+L

Orta

Kesin

Liste Dışı

-

Macrovipera lebetina

Koca Engerek

Levantine Viper, Bluntnosed Viper

L

Seyrek

Olası

Liste Dışı

-
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16

33
-

Bufotes variabilis – Değişken Desenli Gece Kurbağası (PALLAS, 1769)
Sırt tarafı zeytin yeşili ve üzerinde kenarları siyah olan yeşil lekeler mevcuttur (Şekil 3). Gece
aktif olan bir türdür. Erkeklerin boğaz kısmında ses keseleri vardır. Kesintisiz ve uzun şekilde çıkan ses
tonu bekçi düdüğünü andırır. Nem bakımından oldukça yoğun bölgeleri tercih ederler ve taş altlarında
yuvalanırlar. Sadece üreme döneminde direkt olarak suya ihtiyaç duyarlar. Dişiler yumurtalarını ve
erkekler spermlerini suya bırakırlar. Yumurtaları koyu renkli ve 2 kordon halinde bırakılır (Şekil 4).
Geçici göletlerde görülen yumurtalardan veya koyu siyah renkli larvalardan türün varlığı teşhis
edilebilir (Şekil 5). İnsan sağlığını tehdit etmemekle birlikte sivrisineklerin doğal predatörleri olduğu
için faydaları vardır. Tür kampüs sınırları içerisinde daha önceden gözlenmiş ve fotoğraflanmış olup
arazi çalışmaları sırasında rastlanılmamıştır. IUCN tarafından DD kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 3: Bufotes variabilis türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA
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Şekil 4: Bufotes variabilis türüne ait ampleksus anı ve yumurtaların görünümü Foto: B. GÖÇMEN

Şekil 5: Bufotes variabilis türüne ait larvaların görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Hyla savignyi – Levanten Ağaç Kurbağası Audouin, 1827
Ağaçlarda ve otsu çalıların yapraklarında yaşarlar. Erkeklerde baş altlarında koyu renkli ses
keseleri mevcuttur. Hava ile şişirildiğinde oldukça büyür. Sesi en yüksek olan kurbağalardandır. Sırt
rengi ortama göre oldukça değişiklik gösterebilir. Genellikle Akdeniz bölgesinin doğusunda bulunan bu
türün habitatı Mersin bölgesinde Akdeniz’in batısında bulunan yakın akraba türü olan Hyla orientalis
ile kesişebilmektedir. Hyla orientalis türünden göz önünden başlayan koyu renkli şeritin kulak zarını
geçtikten sonra vücut yanlarında kasık bölgesine kadar uzanmaması ile ayrılır (Şekil 6). Arazi çalışmaları
sırasında türe rastlanılmamıştır. Kış aylarında yağan yağmur suları ile oluşan göletlerin korunması
durumunda türün yaşamını sürdürebileceği sazlık habitatlar bulunmaktadır. IUCN tarafından LC
kategorisinde sınıflandırılmıştır.
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Şekil 6: Hyla savignyi türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Pelophylax bedriagae – Levanten Ova Kurbağası (CAMERANO, 1882)
Erkek bireylerde ağzın hemen arkasında timpanal zarın hemen alt kısmında, gri renkli dış ses
keseleri bulunmaktadır. Yeşil sırt zemin rengi üzerinde koyu kahverengi benekler ve bacaklarıda enine
koyu kahverengi bantlar bulunmakla birlikte bulundukları ortama gore renklenmelerinde oldukça
farklı varyasayonlar görülmektedir (Şekil 7). Oldukça suya bağımlıdırlar, mecbur kalmadıkça suyu terk
etmezler. Eti yenmektedir ve düzlük yerlerdeki tüm iç tatlı sularda yaygın olarak bulunur. Arazi
çalışmaları sırasında türe rastlanılmamış olup türün yaşayabileceği sürekli bir sulak alan da
gözlenmemiştir. IUCN tarafından LC kategorisinde sınıflandırılmıştır.
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Şekil 7: Pelophylax bedriagae türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Testudo graeca – Tosbağa LINNAEUS, 1758
Tarım alanları ile birlikte, nemli ve rutubetli bozkırlarda, yarı bozkır ve ormanlık habitatlarda
yaşarlar. Gündüz aktif, karasal ve yavaş hareket eden tosbağadır (Şekil 8). İlkbaharın gelmesi ile üreme
dönemleri başlar ve genellikle Mart sonu, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşir. Bu dönemde erkek
bireyin dişiye sürekli toslamaları ve erkek tarafından ısırılması ile dişinin hareketsizleştirilmesi,
kopulasyona zorlanması ve kopulasyon sırasında boğuk bir ıslık şeklinde naralar atması şeklinde
karmaşık davranış şekilleri gözlenir (Şekil 9). Bulunduğu alanlarda aktif olarak sık rastlanan bir türdür.
Türkiye’de sahil şeridi boyunca bulunan alttürü, T. g. anamurensis olarak bilinir. Bulundukları
habitatların, özellikle aşırı ve bilinçsiz otlatılması ile popülasyonları tehlike altındadır. Ayrıca, evcil
hayvan ticareti, doğaya salınan yabanileşmiş köpekler özellikle yumurta ve juvenil bireyler için tehdit
oluşturmaktadır. Tehdit edildiklerinde güçlü nefes verişi ile tıslama şeklinde ses çıkarırlar. İnsan
sağlığını tehdit edecek davranışları yoktur. Kampüs sınırları içerisinde hemen her yerde (Şekil 10)
oldukça sık rastlanılan bir tür olmakla birlikte çoğunlukla ölü bireyler tespit edilmiştir (Şekil 11). Bu
durumun neden kaynaklandığını bilinmemekle olup ayrıca bir çalışma gerektirebilir. IUCN tarafından
VU kategorisinde sınıflandırılmıştır.
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Şekil 8: Testudo graeca türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 9: Testudo graeca türüne ait çiftleşme davranışından bir görünüm Foto: B. GÖÇMEN
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Şekil 10: Testudo graeca türünün gözlendiği habitat yapısı Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 11: Testudo graeca türüne ait ölü bireyden bir görünüm Foto: D. YALÇINKAYA

Caretta caretta – İribaşlı Deniz Kaplumbağası (LINNAEUS, 1758)
Boyları 1 m ye kadar ulaşan bu tür genellikle 50-150 kg arasında değişen ağırlığa sahiptirler.
Erkekler dişilere göre daha iri ve daha uzun kuyruğa sahiptirler (Şekil 12). Üreme döneminde dişiler
yumurta bırakmak için kumsala çıkarlar. Bu dönemde hayvanların kullandıkları üreme alanlarının en
iyi şekilde korunması gerekmektedir. Eti yenmez, fakat balıkçı ağlarına zarar verdiği gerekçesi ile
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maalesef öldürülürler. İnsan sağlığını tehdit etmezler. Mersin ili içerisinde ODTÜ Erdemli Kampüsünde
civarında dişilerin yumurta bırakmak için karaya çıktığı bilinmektedir. Arazi çalışmaları sırasında türe
rastlanılmamış olup yumurta bırakma dönemlerine uygun tarihlerde yapılacak olan saha çalışmaları ile
gözlenme olasılıkları yüksektir. IUCN tarafından VU kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 12: Caretta caretta türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: B. GÖÇMEN

Chelonia mydas – Yeşil Deniz Kaplumbağası (LINNAEUS, 1758)
Cheloniidae ailesinin en büyük bireyleri bu türe aittir. Sıcaklığı 20°C’nin üzerindeki tüm
denizlerde yayılış gösterebilir.80-130 cm arasında değişen kabuk boyları yaklaşık 146-160 kg arasında
değişen ağırlığa sahiptirler (Şekil 13). Geçmişte besin olarak tüketildiğinden nesli tehlike altında olan
bir türdür. Bu nedenle koruma altına alınmıştır. Mersin ili içerisinde Kazanlı ve ODTÜ Erdemli
Kampüsünde civarında dişilerin yumurta bırakmak için karaya çıktığı bilinmektedir. Arazi çalışmaları
sırasında türe rastlanılmamış olup yumurta bırakma dönemlerine uygun tarihlerde yapılacak olan saha
çalışmaları ile gözlenme olasılıkları yüksektir. IUCN tarafından EN kategorisinde sınıflandırılmıştır.
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Şekil 13: Chelonia mydas türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: B. GÖÇMEN

Trionyx triunguis - Nil Kaplumbağası, Sini Bağı (FORSKÅL, 1775)
Boyları 1 m’yi aşabilir. Kabuğun üst kısmı deri ile örtülüdür. Bu deri kısımda küçük, yuvarlak ve
sık sarı lekeler bulunmaktadır (Şekil 14). Türün tip lokalitesi Nil Nehri’dir. Tür ismini de buradan
almaktadır. Göl ve nehirlerde yaşayan bu tür, bazı zamanlar denizlere de açılabilmektedir. Mart-Eylül
ayları arasında aktif olarak gözlemlenebilirler. Besin kaynaklarını balık, kurbağa, yumuşakçalar,
böcekler, bitkiler ve meyveler oluşturmaktadır. Genel habitat biçimlerini su kenarları oluşturmaktadır.
Arazi çalışmaları sırasında türe marina kısmının kıyısında güneşlendiği esnada rastlanılmıştır. Bununla
birlikte türün bu bölgeye yumurta bırakıp bırkmadıkları konusunda kesin bir bilgi tespit edilmemiştir.
IUCN listesinde yer almamaktadır.
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Şekil 14: Trionyx triunguis türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Hemidactylus turcicus – Geniş Parmaklı Keler, Türk Keleri (LINNAEUS, 1758)
Gündüzleri taş altlarında veya oyukları arasında rastlanılsa da genellikle gece aktif olan bir türdür
(Şekil 15). Taşlık, kayalık alanlarda ve özellikle harabelerde görülür. Tamamen zararsız olmakla birlikte,
evlere girerek ışığa gelen sinek, kelebek ve diğer küçük böcekleri avlarlar. Kuyrukları çok hassas olup
tehlike anında savunma davranışı olarak kuyruklarını çok kolay bırakırlar. Arazi çalışmaları sırasında
türe sahil kısmına yakın taşlık alanda rastlanılmıştır (Şekil 16). IUCN tarafından LC kategorisinde
sınıflandırılmıştır.
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Şekil 15: Hemidactylus turcicus türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 16: Hemidactylus turcicus türünün gözlendiği habitat yapısından görünüm Foto: D. YALÇINKAYA

Mediodactylus kotschyi – İnce Parmaklı Keler (STEINDACHNER, 1870)
Gündüzleri taş altlarında rastlanılsa da genellikle gece aktif olan bir türdür. Bulundukları
habitata göre renk değişkenliği gösterirler (Şekil 17). Genellikle kuru taşlık ve bodur bitki örtüsünün
olduğu habitatlarda görülürler. Beslenmek için evlere girdikleri görülür. Kuyrukları çok hassas olup
tehlike anında savunma davranışı olarak kuyruklarını çok kolay bırakırlar. Tamamen zararsız bir
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türümüzdür. Arazi çalışmaları sırasında memeli türlerini gözlemlemek için kurulan fotokapanları
kontrol ederken kilit kutusu içerisinde gözlenmiştir. Habitat yapısı vejetasyonun oldukça yoğun olduğu
ve dikenli çalılıkların fazla bulunduğu taşlık bir alndan oluşmaktadır (Şekil 18). IUCN tarafından LC
kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 17: Mediodactylus kotschyi türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 18: Mediodactylus kotschyi türünün gözlendiği habitat yapısından görünüm Foto: D. YALÇINKAYA
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Blanus strauchi – Kör Kertenkele BEDRIAGA, 1884
Zehirsiz ve tamamen zararsız olan bacaksız bir kertenkele türümüzdür. 15-20 cm arasında boy
uzunluğuna sahiptirler. Gözleri sadece ışığa duyarlı olup görme olayı yoktur (Şekil 19). Toprak altında
açtıkları tünellerde yaşarlar. Havaların ısınması ile birlikte beslenme amaçlı (genellikle karınca) taş
altında aktif olacak şekilde toprak yüzeyine çıkarlar. Arazide aktif olarak gözlemleyebilmek için taş
kaldırmak gerekir. Vejetasyonun yoğun olduğu ve limon ağaçlarının bulunduğu alanda taş altında
gözlenmiştir (Şekil 20). IUCN tarafından LC kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 19: Blanus strauchi türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 20: Blanus strauchi türünün gözlendiği habitat yapısından görünüm Foto: D. YALÇINKAYA
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Pseudopus apodus – Oluklu Kertenkele (PALLAS, 1775)
Bir önceki tür gibi yine bacaksız ve tamamen zararsız bir kertenkele türümüzdür. Maksimum 1.5
m uzunluğuna erişebilirler. Ele alındıklarında hiçbir şekilde agresif bir tavır sergilemezler. Vücudun her
iki tarafında bulunan oluklardan dolayı bu ismi almıştır (Şekil 21). Bulunduğu yörelerde insanlar
tarafından maalesef yılan sanıldığı için öldürülmektedirler. Genç bireylerinin desenleri erginlere göre
oldukça farklıdır (Şekil 22). Bu nedenle farklı bir tür sanılabilmektedir. Arazi çalışmaları sırasında
gözlenmemiştir. IUCN tarafından LC kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 21: Pseudopus apodus türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 22: Pseudopus apodus türüne ait genç bireyin görünümü Foto: B. GÖÇMEN
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Chamaeleo chamaeleon – Bukalemun (LINNAEUS, 1758)
Oldukça iyi bir kamuflaja (bulundukları ortama uyum sağlamak için ani renk değişimleri
gösterirler) sahip oldukları için genellikle yer değiştirme sırasında toprak zemininde aktif olarak
gözlemlenebilirler. Yetişkin bireyler maksimum 30 cm uzunluğa erişebilirler. Çoğunlukla ağaç ve çalı
üzerinde bulunurlar. Halk arasında, savunma davranışı sırasında ağzını açtığında çıkardığı nefesin yüze
doğru gelmesi ile birlikte sarılık hastalığına sebep verdiğine inanılan türümüzdür (Şekil 23). Fakat bu
durumun kesinlikle doğru değildir. Yakalandığında çıkardığı ses ve ağız açma hareketi tamamen
kendisini savunmak adına olup, zehirsiz ve zararsız bir türümüzdür. Türü tehdit eden en başlıca unsur
evcil hayvan olarak doğadan toplanıyor olmasıdır. Ayrıca kentleşme ve turizm amaçlı yapılaşma da
türün yaşam alanlarını daraltmaktadır. Arazi çalışmaları sırasında gözlenmemiş olup türe uygun habitat
ortamı kampüs sınırları içerisinde bulunmaktadır. IUCN tarafından LC kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 23: Chamaeleo chamaeleon türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Stellagama stellio – Dikenli Keler (LINNAEUS, 1758)
Taşlık ve kayalık alanlarda bulunurlar. Sürüngenlerin aktif oldukları zamanlarda arazide
gözlemlenmesi oldukça kolay bir türdür. Yetişkin bireyler maksimum 40 cm uzunluğunda olur.
Güneşlenmek, bölge koruma ve kur davranışı sergilemek için kayalıklar üzerinde uzun süre vakit
geçirebilirler (Şekil 24). Zehirsiz ve tamamen zararsız bir türümüzdür. Arazi çalışmaları sırasında
kampüs sınırlarının kuzey kesiminde kayalık alanda gözlenmiştir (Şekil 25). IUCN tarafından LC
kategorisinde sınıflandırılmıştır.

27 ODTÜ Erdemli Kampusu Memelileri

Şekil 24: Stellagama stellio türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 25: Stellagama stellio türünün gözlendiği habitat yapısından görünüm Foto: D. YALÇINKAYA

Anatololacerta danfordi – Toros Kertenkelesi (GÜNTHER, 1876)
Sudan uzak olmayan ağaçlık yerlerde, kayalık ve yığma taşlardan yapılmış duvarlar arasında
yaşarlar. Küçük böcek ve çekirgeler ile beslenirler. İlkbaharda üreme döneminde boyun altları kiremit
kırmızısı renkte olur (Şekil 26). Nadiren de olsa erkeklerde mavi renkli olabilir. Ele alındıklarında
savunma davranışı olarak ısırmaya çalışsalar da herhangi bir zararı yoktur. Arazi çalışmaları sırasında
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kampüs sınırlarının kuzey kesiminde kayalık alanda gözlenmiştir (Şekil 27). IUCN tarafından LC
kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 26: Anatololacerta danfordi türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 27: Anatololacerta danfordi türünün gözlendiği habitat yapısından görünüm Foto: D. YALÇINKAYA

Ophisops elegans – Tarla Kertenkelesi, Yılan Gözlü Kertenkele MÉNÉTRIÉS, 1832
Genellikle taşlık, kayalık açık arazilerde bulunur. Evlere yakın tarla ve bahçelerde görülürler. Göz
kapaklarının bulunmamasından dolayı bu ismi almışlardır. Erkek bireyler dişilere göre renklenmeleri
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daha canlıdır. Özellikle üreme dönemlerinde boyun altları bariz turkuaz ve sarı renkte olur (Şekil 28).
Çok hızlı hareket ederler. Bulundukları alanlarda aktif olarak rahatlıkla gözlemlenebilir. Özellikle kumul
alanlarda kuyruk ve ayak izlerinden varlıkları anlaşılabilir. Çekirge gibi küçük böceklerle beslenirler.
İnsan sağlığını tehdit edecek davranışları yoktur. Arazi çalışmaları sırasında kampüsün hemen her
yerinde farklı habitat yapılarında (Şekil 29) yoğun bir şekilde gözlenmiştir. IUCN listesinde yer
almamaktadır.

Şekil 28: Ophisops elegans türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 29: Ophisops elegans türünün gözlendiği habitat yapısından görünüm Foto: D. YALÇINKAYA
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Phoenicolacerta laevis – Hatay Kertenkelesi, Suriye Kertenkelesi (GRAY, 1838)
Genellikle ormanlık bölgelere yakın veya orman açıklıklarında, yoğun çalıların, vejetasyonun bol
olduğu bölgelerde bulunur. Erkek bireyler dişilere göre renklenmeleri daha canlıdır. İlkbaharda üreme
dönemlerinde erkeklerde boyun bölgesi sarımsı veya kırmızımsı olabilir. Oldukça ergin erkek
bireylerde turkuaz rengi ile birlikte sarımsı-yeşil renklenmede görülebilir (Şekil 30). Çok hızlı hareket
ederler. Bulundukları alanlarda aktif olarak rahatlıkla gözlemlenebilir. Çekirge gibi küçük böceklerle
beslenirler. İnsan sağlığını tehdit edecek davranışları yoktur. Arazi çalışmaları sırasında kampüsün
özellikle sahil tarafında çam ve söğüt ağaçlarının olarak bulunduğu alanda fazla sayıda gözlenmiştir
(Şekil 31). IUCN tarafından LC kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 30: Phoenicolacerta laevis türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA
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Şekil 31: Phoenicolacerta laevis türünün gözlendiği habitat yapısından görünüm Foto: D. YALÇINKAYA

Ablepharus budaki – Budak’ın İnce Kertenkelesi GÖCMEN, KUMLUTAS & TOSUNOGLU, 1996
Parlak kertenkele grubuna dahil olan bu tür yılankavi hareket eder. Nadiren açık arazilerde taş
altlarında görülseler de özellikle ormanlık bölgelerde kurumuş dal ve yaprak altlarını severler.
Erkeklerde üreme döneminde karın altları kırmızı renklidir (Şekil 32). İnsan sağlığını tehdit edecek
davranışları yoktur. Arazi çalışmaları sırasında kampüsün özellikle sahil tarafında çam ve söğüt
ağaçlarının bulunduğu toprak zeminin kurumuş yapraklar ile yoğun bir şekilde örtüldüğü alanda
gözlenmiştir (Şekil 33). IUCN tarafından LC kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 32: Ablepharus budaki türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA
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Şekil 33: Ablepharus budaki türünün gözlendiği habitat yapısından görünüm Foto: D. YALÇINKAYA

Ablepharus chernovi – Çernov İnce Kertenkelesi DAREVSKY, 1953
Sırt taraf siyahımsı koyu kahve veya grimsidir. Vücut ve bacaklar ince yapılıdır (Şekil 34). Göz
kapakları bulunmaz. Budak’ın İnce kertenkelesinden farklı olarak, kulak deliği yarık şeklinde çok küçük
veya hiç yoktur. Kısa bitki örtüsü olan otluk yerlerde, maki ve seyrek ağaçlık ormanlık bölgelerde, taş
ve bilhassa çürümekte olan yaprakların altında, humuslu toprak zeminde yaşarlar. Ülkemizde Akdeniz
bölgesinde bulunmaktadır. Arazi çalışmaları sırasında A. budaki türünün gözlendiği alanda bir kaç
Ablepharus sp. örneği kurumuş yaprakların arasında hızlı bir şekilde kaçarken gözlendiğinden ve
yakalanamdığından dolayı tam teşhis yapılamamıştır. Türü A. budaki’den ayıran karekteristik özelliği
kulak deliğinin hiç olmaması veya çok küçük olması nedeni ile çalışma sahası sınırları içerisinde gözlenip
gözlenmediği hakkında net bir bilgi söylemek mümkün değildir. yakalanamadığından dolayı net olarak
teşhis yapılamamıştır. IUCN tarafından LC kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 34: Ablepharus chernovi türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA
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Chalcides ocellatus - Benekli Kertenkele (FORSKAL, 1775)
Türe ait erişkin bireylerin vücutları oldukça tombul, bacaklar gövdeye oranla kısadır. Sırt tarafları
açık gri veya kahverengi zemin renk üzerinde, enine düzenlenmiş beyaz çizgili koyu lekeler
bulunmaktadır (Şekil 35). Vivipari (canlı doğum) ile üreme görülür. Yürüme esnasında yılankavi
hareketler ile gövdesini sağa sola bükme davranışı gösterir. Taşlık, kayalık alanlar ile birlikte sahil
kesimlerde kumul alanlarda gözlenir. Arazi çalışması sırasında dikenli çalılıkların yoğun olarak
bulunduğusahile yakın kumul bir alanda (Şekil 36) taş altında kum içerisine gizlenmiş bir şekilde
gözlenmiştir. IUCN listesinde yer almamaktadır.

Şekil 35: Chalcides ocellatus türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA
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Şekil 36: Chalcides ocellatus türünün gözlendiği habitat yapısından görünüm Foto: D. YALÇINKAYA

Heremites auratus – Tıknaz Kertenkele (LINNAEUS, 1758)
Parlak kertenkele grubuna dahil olan bu tür yılankavi hareket eder ve oldukça hızlıdır. Açık
arazilerde taşlık kısımları tercih ederler ve nadir görülen bir türdür (Şekil 37). İnsan sağlığını tehdit
edecek davranışları yoktur. Türe uygun habitat ortamının bulunmasına karşın arazi çalışmaları
sırasında türe rastlanılmamıştır. IUCN tarafından LC kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 37: Heremites auratus türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA
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Heremites vittatus – Şeritli Kertenkele (OLIVIER, 1804)
Parlak kertenkele grubuna dahil olan bu tür yılankavi hareket eder ve oldukça hızlıdır.
Renklenmelerinde geniş varyasyon gözlenir (Şekil 38). Açık arazilerde taşlık kısımları tercih ederler.
İnsan sağlığını tehdit edecek davranışları yoktur. Türe uygun habitat ortamının bulunmasına karşın
arazi çalışmaları sırasında türe rastlanılmamıştır. IUCN tarafından LC kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 38: Heremites vittaus türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Eryx jaculus – Mahmuzlu Yılan, İki Başlı Yılan (LINNAEUS, 1758)
Boidae, Boa yılanları familyasından yurdumuzda yaşayan tek tür olması sebebi ile önemlidir.
Kuyrukları kısa ve küt konik şeklindedir. Baş ve kuyruk hemen hemen aynı kalınlıktadır (Şekil 39). Kurak,
kumlu ve çakıllı alanlarda yaşar. Ovovivipardır, bir defada 18-20 kadar yavru doğurur. Isırgan bir tür
değildir ancak çok sıkıştırıldığında üst üste defalarca ısırır. Zehirsiz olduğundan insanlara zarar vermez
(Budak ve Göçmen, 2005). Türe uygun habitat ortamının bulunmasına karşın arazi çalışmaları sırasında
rastlanılmamıştır. IUCN listesinde yer almamaktadır.
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Şekil 39: Eryx jaculus türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Dolichophis jugularis – Kara Yılan (LINNAEUS, 1758)
Türkiye’de bulunan yılanlar içerisindeki en büyük türümüzdür. Yetişkin bireyler 2 m boy
uzunluğuna sahip olmakla birlikte bunun üzerinde uzunluğa sahip olduğu söylenen bireylerinde
görüldüğünden bahsedilmektedir (Şekil 40). Genç bireylerde renk-desen durumu yetişkinlerden
oldukça farklıdır (Şekil 41). Bu sebeple farklı bir tür olduğu düşünülebilir. Taşlık, kayalık açık arazilerde
yarıklarda veya taş altlarında bulunurlar. Ayrıca tarım alanları ve evleri bahçelerinde de sık olarak
görülürler. Çok iyi fare avcılarıdır. Bulundukları bölgeyi çoğunlukla terk etmezler. Müdahale edildiğinde
kendilerini savunmak adına oldukça saldırgan bir tavır sergileyerek ısırma hareketinde bulunurlar. Aynı
zamanda oldukça hızlı bir türdür. Bununla birlikte zehirsiz bir tür olması nedeni ile ısırığı insan sağlığı
açısından büyük bir tehlike arz etmez. Dışarıdan müdahale edilmediği sürece saldırgan bir tavır
sergilemezler. Arazi çalışmaları sırasında ağaçlık ve çalılıkların yakınında yol üzerinde (Şekil 42)
güneşlenirken gözlenmiş olup bizleri farkettiği anda aniden kaçma davranışı göstermiştir. Bununla
birlikte sahil tarafında lojmanların bulunduğu alanda kampüs çalışanları tarafından daha önce
fotoğraflanmıştır. Ayrıca kampüs personelinden edinilen bilgi doğrultusunda oldukça sık gözlenen bir
tür olduğunu söylemek mümkündür. IUCN tarafından LC kategorisinde sınıflandırılmıştır.
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Şekil 40: Dolicophis jugularis türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: B. GÖÇMEN

Şekil 41: Dolicophis jugularis türüne ait genç bireyin görünümü Foto: B. GÖÇMEN
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Şekil 42: Dolicophis jugularis türünün gözlendiği habitat yapısından görünüm Foto: D. YALÇINKAYA

Dolichophis caspius – Hazer Yılanı (GMELIN, 1789)
Çoğunlukla taş altlarında veya kemirgen yuvalarında bulunurlar. Yetişkin bireyler 1.5-2 m
arasında değişen uzunluğa sahip olabilirler. Arazi çalışmaları sırasında sahil tarafında limon ağaçlarının
bulunduğu bulunduğu yoğun vejetasyon içerisinde (Şekil 43) aktif halde gözlenmiştir ve bireyin sırt
tarafında muhtemelen insan tarafından yapılan müdahele sonucunda oluşmuş yaralar tespit edilmiştir
(Şekil 44).Karayılana benzer şekilde tarım alanlarına zarar veren fare gibi kemirgenlerin predatörleridir.
Aynı şekilde oldukça ısırgan ve saldırgan olan bu türümüz zehirsiz olduğu için insan sağlığı açısından
bir tehlike arz etmez. Müdahale edilmediği takdirde saldırgan bir tavır sergilemez. IUCN listesinde yer
almamaktadır.
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Şekil 43: Dolicophis caspius türünün gözlendiği habitat yapısından görünüm Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 44: Dolicophis caspius türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Eirenis modestus – Uysal Yılan (MARTIN, 1838)
Çoğunlukla açık arazilerde taş altlarında bulunurlar. Boyları 30-40 cm arasında olabilir (Şekil 45).
Özellikle Nisan-Haziran ayları arasında sık rastlanır. Adından da anlaşılacağı üzere oldukça uysal bir
yılan türümüzdür. Yakalandıklarında çok nadir olarak ısırma davranışı sergileseler de diğer türler ile
kıyaslandığında bu davranışları yok denecek kadar azdır. Genellikle agresif bir tavır sergilemezler.
Zehirsiz oldukları için insan sağlığı açısından tehlike arz etmezler. Arazi çalışmaları sırasında
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gözlenmemiş olup kampüs çalışanları tarafından daha önce fotoğraflanmıştır. IUCN tarafından LC
kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 45: Eirenis modestus türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Hemorrhois nummifer - Sikkeli Yılan (REUSS, 1834)
Gövde kısmı kalın olan bir türdür. Boyun kısmı dar olup, sırt sarımsı veya kahverengi gri olup,
üzerinde art arda koyu lekeler bulunmaktadır. Sırtta bulunan bu esmer lekeler genellikle birbirleri ile
kaynaşmaksızın yuvarlağımsı ve madeni parayı (sikke) andırır (Şekil 46). Taşlık, kayalık nadiren orman
içi açıklıklarında bulunur. Arazi çalışmaları sırasında gözlenmemiş olup 27.05.2019 tarihinde Dr. Öğr.
Üyesi Korhan ÖZKAN tarafından kıyıya yakın bir alanda fotoğraflanmıştır (Şekil 47). IUCN listesinde yer
almamaktadır.
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Şekil 46: Hemorrhois nummifer türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 47: Hemorrhois nummifer türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: K. ÖZHAN
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Malpolon insignitus – Çukur Başlı Yılan (GEOFFROY DE ST-HILAIRE, 1809)
Taşlık, kayalık ve vejetasyonlu açık arazilerde bulunurlar. Baş kısmında bulunan çukurluktan
dolayı bu isimi almıştır. Erişkin bireylerde sırt pulları parlak metalik gri renktedir. Güneş ışığının
parıltısıyla yeşilimtrak bir görüntü kazanır (Şekil 48). Genç bireylerde sırt pulları zemin rengi ağırlıklı
olarak açık kahverengi olup belli bellirsiz enine koyu kahvereni bantlar bulunur. Ayrıca pullar üzerinde
boyuna beyaz çizgiler mevcutur (Şekil 49). Zehirli bir tür olmakla birlikte zehri insan için tehlikeli
değildir. Ancak kertenkele ve benzeri avlarını zehirleyerek avlamada etkilidir. Yakalandığında veya
müdahale edildiğinde agresif bir tavır sergileyerek güçlü şekilde tıslama sesi çıkarırlar. Müdahale
edilmediği takdirde direkt olarak saldırgan bir tavır sergilemez. Arazi çalışmaları sırasında kampüsün
kuzey kısmında bulunan sık çam ağaçlarının açıklık kısmında (Şekil 50) güneşlenirken genç bir bireye
rastlanılmıştır (Şekil 49). IUCN listesinde yer almamaktadır.

Şekil 48: Malpolon insignitus türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA
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Şekil 49: Malpolon insignitus türüne ait genç bireylerden görünüm Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 50: Malpolon insignitus türünün gözlendiği habitat yapısından görünüm Foto: D. YALÇINKAYA

Natrix tessellata – Damalı Su Yılanı, Su Yılanı (LAURENTI, 1768)
Dere ve göl kenarlarında veya buraların yakın bölgelerinde uygun çukurlarda yaşarlar. Nadiren
de olsa dere ve göl kenarlarından uzak nemli alanlarda bulunurlar (Şekil 51). Zehirli bir tür olmakla
birlikte zehir dişleri oldukça geride olduğu için avını yuttukları zaman zehri enjekte ederler. Agresif bir
tür değildir. Yakalandıklarında ısırma davranışı dahi göstermezler. Bu nedenle insan sağlığı için tehdit
oluşturmaz. Bununla birlikte savunma mekanizması olarak yakalandıklarında çok pis bir kokulu sıvı
veya gaz çıkarma veya ölü taklidi yapma davranışı sergilerler (Şekil 52). Su kurbağaları diyetlerinin
başında gelir. Arazi çalışmaları sırasında marina kısmında sazlık ve çalılıkların bulunduğu (Şekil 53)
yakın bir alanda ölü olarak (Şekil 54) gözlenmiştir. Sırt tarafında gözlenen yaralar göz önüne alındığında
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predator bir kuş tarafından öldürüldüğü söylenebilir. IUCN tarafından LC kategorisinde
sınıflandırılmıştır.

Şekil 51: Natrix tessellata türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 52: Natrix tessellata türüne ait yetişkin bireyin ölü taklidi görünümü Foto: D. YALÇINKAYA
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Şekil 53: Natrix tessellata türünün gözlendiği habitat yapısından görünüm Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 54: Natrix tessellata türüne ait yetişkin ölü bireyden görünüm Foto: D. YALÇINKAYA

Natrix natrix – Yarı Sucul Yılan, Küpeli Yılan (LINNAEUS, 1758)
Su yılanına göre dere ve göl kenarlarından biraz daha uzak yoğun nemli alanlarda bulunabilirler.
Kurbağa ve larvaları için predatörlerdir (Şekil 55). Zehirli bir tür olmakla birlikte zehir dişleri oldukça
geride olduğu için avını yuttukları zaman zehri enjekte ederler. Agresif bir tür olmamakla birlikte
mimikri yaparak kobra yılanı gibi baş kısmını yassılaştırarak korkutma hareketi sergileyebilir (Şekil 56).
Bununla birlikte savunma mekanizması olarak yakalandıklarında çok pis bir kokulu sıvı veya gaz
çıkarma veya ölü taklidi yapma davranışı sergilerler. İnsan sağlığı için tehdit oluşturmazlar. Su
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kurbağaları diyetlerinin başında gelir. Arazi çalışması sırasında türe rastlanılmamıştır. IUCN tarafından
LC kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 55: Natrix natrix türüne ait genç bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Şekil 56: Natrix natrix türüne ait genç bireyde mimikri davranışı görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Platyceps najadum – İnce Yılan, Ok Yılanı (EICHWALD, 1831)
Taşlık, kayalık açık araziler, ormanlık açıklıkları gibi farklı habitatlarda bulunabilirler. Çok hızlı
hareket eden ve agresif bir tür olmakla birlikte sadece tehdit edildiğinde ısırma davranışı sergilerler
(Şekil 57). Fakat zehirsiz olduğu için insan sağlığı açısından tehlike arz etmez. Çekirge gibi küçük
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böcekler ile beslenirler. Arazi çalışması sırasında sahil tarafında kıyıya yakın kumluk ve taşlık bir alanda
gözlenmiştir. IUCN tarafından LC kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 57: Platyceps najadum türüne ait genç bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Telescopus fallax – Kedi Gözlü Yılan (FLEISCHMANN, 1831)
Taşlık, kayalık açık araziler, ormanlık açıklıkları ve orman içi alanlar gibi farklı biyotoplarda
görülürler. Göz bebeklerinin dikey olmasından dolayı bu ismi almıştır (Şekil 58). Genellikle gece
aktiflerdir ve bu saatlerde avlanırlar, gündüzleri taş altında geçirirler. Zehirli bir tür olup zehrin etkisi
insanlar için zarar teşkil etmez. Aynı zamanda zehir dişleri ağız tavanın oldukça gerisinde olduğu için
avını yutma sırasında zehri enjekte edebilir. Müdahale edilmediği takdirde herhangi bir saldırganlık
göstermez. Tarımsal alanlar ve kentleşme türün yaşadığı biyotopların daralmasına sebep olmaktadır.
Arazi çalışması sırasında türe rastlanılmamış olup, kampüs çalışanları tarafından daha once
fotoğraflanmış ve bir yüksek lisasn öğrencisi tarafından da ölü olarak bulunmuştur. IUCN tarafından LC
kategorisinde sınıflandırılmıştır.

Şekil 58: Telescopus fallax türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA
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Xerotyphlops vermicularis – Kör Yılan (MERREM, 1820)
Solucana benzeyen sarımsı kahverengi, kısmen pembemsi renkte bir yılan türümüzdür. Kör
kertenkele gibi toprak altında yaşar ve nemli alanları tercih ederler (Şekil 59). Özellikle Mart-Haziran
aylarında arasında daha sık gözlemlenebilirken, havaların aşırı ısınması ile toprak derinine doğru
çekilmeye başlarlar ve nadir olarak görülür. Havaların ısınması ile birlikte toprak yüzeyine çıksa da aktif
olarak gözlemleyebilmek için taş altına bakılmalıdır. Gözleri körelmiş sadece ışığa duyarlıdır. Güneşe
çıkarıldıklarında sürekli karanlığa doğru toprakta açtıkları tünele doğru hareket ederler. Kuyruk ucunda
sert bir diken bulunur. Ele alındığında bu dikeni batırmaya çalışsalar da insan için bit tehlike arz etmez.
Arazi çalışması sırasında türe rastlanılmamış olup türe uygun habitat ortamı bulunmaktadır. IUCN
listesinde yer almamaktadır.

Şekil 59: Xerotyphlops vermicularis türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: D. YALÇINKAYA

Macrovipera lebetina – Koca Engerek (LINNAEUS, 1758)
Türkiye’de bulunan engerekler içerisinde ki en büyük türdür. Boyları genellikle 1 m’nin üzerinde
olan bu türümüzün 2 m ye ulaştığı da söylenmektedir. Diğer yılan türlerinden çok kolay ayırt
edilebilirler. Çok mecbur kalmadıkça kaçma davranışı göstermezler. Baş kısımları üçgensi ve kuyrukları
kısa küt şekillidir (Şekil 60). Zehirlerinin insan sağlığı için tehlikeli olması sebebi ile de ayrı bir önemi
bulunmaktadır. Hareketleri çok yavaş olmakla birlikte rahatsız edilmedikleri takdirde saldırgan
değillerdir. Tehdit edilse dahi saldırmadan önce uyarı olarak güçlü nefes alıp vererek ürkütücü bir
şekilde tıslama sesi çıkarır. Tehlikenin geçmediği durumlarda kendisini savunmak adına ısırma
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davranışı gösterir. Isırılma vakalarının birçoğu insanların karşılaştıkları hayvanları ciddi boyutta
rahatsız etmesi veya dalgınlık yüzünden gerçekleşmektedir. Isırılma durumunda uzun süre müdahale
edilmediği takdirde zehri öldürücü olabilir. Isırılma durumunda, mümkün olduğunca az ve yavaş
hareket edilmeli, ısırılan bölge kalp seviyesinden yüksek tutulmalı ve ısırılan kişi en yakın sağlık
kuruluşuna götürülmelidir. Arazi çalışması sırasında türe rastlanılmamış kampüs sınırları içerisinde türe
uygun habitat ortamı bulunmaktadır. Genellikle gece aktif olan bu tür için ayrıca gece arazi çalışmaları
düzenlenebilir. IUCN listesinde yer almamaktadır.

Şekil 60: Macrovipera lebetina türüne ait yetişkin bireyin görünümü Foto: B. GÖÇMEN
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