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Turizm ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi'nin yürütmekte olduğu 18/2012 Sayılı 

Çevre Yasası ve bu yasa tahtında çıkarılan Flora, Fauna Türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması 

Tüzüğü kapsamında ülkemizde birçok tür koruma altında tutulmaktadır. Ülkemize özgü ve nadir 

tüm canlıların bir araya toplanarak resimlendiği bu eserde, ülkemiz faunası ile ilgili kapsamlı ve 

güncel bilgilere ulaşılabilecektir. 

Bu kapsam çerçevesinde Cilt 2 olarak hazırlanan Kuzey Kıbrıs'ın Ambi ve Sürüngenleri “Fauna” 

kitabı tüm çevre bilimciler için önemli bir yol haritası olacaktır. 

Kitabın tüm okurlara faydalı olmasını diler, baskıyı büyük bir titizlikler gerçekleştiren herkese 

şükranlarımı sunarım. 

                                                                                                                            Dt. Ünal ÜSTEL

                                                                                                                    Turizm ve Çevre Bakanı

Many kinds of species are under protection in our country according to the Flora, Fauna Species and 

Wild Birds Regulation of the Environmental Law (no.18/2012) which is carried out by the 

Environmental Protection Department of the Ministry of Tourism and Environment.Comprehensive 

and up-to-date information about the fauna of our country will be available in this work, where all the 

unique and rare living things are gathered and illustrated.

Within this scope, the book entitled Amphibians and Reptiles of Northern Cyprus “Fauna”, which was 

prepared as Volume 2, will be an important roadmap for all environmental scientists.I wish the book 

will be useful to all readers, and I would like to express my gratitude to all those who have done the 

printing with great care.

                                                                                                                            Dt. Ünal ÜSTEL

                                                                                                           Minister of Tourism and Environment





Kıbrıs Adası doğal zenginlikleri ile yerli ve yabancı doğa severlerin ve çevre bilimcilerin uğrak yeridir.  

Bu kitap, ülkemiz faunasının detaylı olarak incelenerek yeni bilgilerin bilim insanlarına sunulmasına 

katkıda bulunacağına olan inancım sonsuzdur. 

Bu çerçevede Turizm ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi olarak yürüttüğümüz 

18/2012 Sayılı Çevre Yasası tahtında çıkarılan Flora, Fauna Türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması 

Tüzüğü kapsamında koruma altında bulunan birçok türe bu kitapta yer verilmiştir. 

Ülkemizde yaşayan türler ile ilgili çok ciddi bir çalışmanın eseri olan bu kitapta, türlerin habitat, 

biyolojik özellikleri ve dağılışı, bulunduğu ortam ile ilgili detaylı bilgi verilmiş ve fotoğraanmıştır. 

Kuzey Kıbrıs'ın Ambi ve Sürüngenleri adlı eserin hazırlanmasında emeği geçen herkesi 

canıgönülden kutlar, saygılar sunarım. 

                                                                                                        Abdullah AKTOLGALI

                                                                                                            Çevre Koruma Dairesi  Müdürü 

The island of Cyprus is a popular destination with natural riches for local and foreign nature lovers and 

environmental scientists. I believe that this book will contribute to the presentation of new information 

to scientists by studying the fauna of our country in detail.

Within this framework, many species that are under the Protection of Flora, Fauna Species and Wild 

Birds Regulation enacted under Article 18/2012 of the Environmental Law which we carry out as the 

Environmental Protection Department of the Ministry of Tourism and Environment, are included in 

this book.

Detailed information and photographs are included about the habitat, biological characteristics and 

distribution of the species and their environment in this book, which is the work of a very serious study 

on the species living in our country. I congratulate and pay my respects to all those who have 

contributed to the preparation of the work entitled “Amphibians and Reptiles of Northern Cyprus”.

                                                                                                                    Abdullah AKTOLGALI

                                                                                         Director of Environmental Protection Department



ÖNSÖZ

Bu kitap, doğal zenginlikleri ile adeta bir doğa cenneti olan ve Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir 

geçit bölgesi oluşturan, Kıbrıs Adası'nda yaşayan kurbağa ve sürüngen türlerini yerli ve yabancı 

doğaseverlere, keza bu konuda çalışan bilimcilere tanıtmak amacı ile hazırlanmıştır. Yazarlar 

tarafından 2001 yılında Kuzey Kıbrıs'ın Kurbağa ve Sürüngenleri adında bir kitap, Türkçe ve İngilizce 

olarak basıldı. Geçen 18 yılın ardından Kıbrıs adasında yaşayan kurbağa ve sürüngen türlerinin 

sistematikleri çok değiştiği gibi, Kıbrıs'ta yaşayan kurbağa ve sürüngenler hakkında da birçok çalışma 

yapıldı. Bu nedenle Kıbrıs'ın herpetofaunası hakkında daha güncel ve kapsamlı bir kitabın 

hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yazarlardan Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN kitabı hazırlamaya 

başladığı sıralarda kansere yakalandığını öğrendi. Yoğun geçen tedavi döneminde kitabı büyük 

ölçüde şekillendirmesine rağmen tamamlayamadı. 22 Mart 2019 tarihinde kansere yenik düşen 

merhum hocamızın kitabının tamamlanması biz öğrencilerinin boynunun borcuydu. Kuzey Kıbrıs'ta 

birlikte yaptığımız çalışmalardan da faydalanarak kitabı tamamlamak, hocamızı vakitsiz bir şekilde 

kaybetmenin hüznünü yaşarken oldukça zor oldu.

Kıbrısta'da 3 kuyruksuz kurbağa (Anura), 3 kaplumbağa (Testudinata), 11 kertenkele (Lacertilia) ve 

10 yılan (Ophidia) türü yaşamaktadır. Toplam 27 kurbağa (Amphibia) ve sürüngen (Reptilia) türü 

renkli fotoğraarı ile kısaca tanıtılmıştır. Bu kitaptaki bilgiler 1989-2013 yılları arasında yapılan Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yazarların veya öğrencilerinin yaptığı çalışmalardan ve adada yapılan 

diğer çalışamalardan derlenmiştir. Türlerin tanıtımda izlenen sıra şu şekildedir; en üstte türün ait 

olduğu familya ismi (büyük harerle, koyu), türün Latince ismi (koyu ve italik), yanında türü bilim 

dünyasına ilk tanıtan kişinin ismi ve türü adlandırma tarihi (eğer "cins" ismi sonradan değiştirilmiş 

ise yazar adı ve tarih parantez içinde), hemen yanında türün Türkçe ismi, bu ismin yanında eğer 

adada bu tür için yaygın olarak kullanılan isim var ise tırnak içerisinde, varsa sinonimi ve altında 

koyu başlıklar halinde tanımlama, habitat ve biyolojik özellikler ve dağılışı bulunduğu ortam 

verilmiştir.

Merhum hocamız bilimsel yönden iyi bir danışman, Parazitolog, Protozoolog ve Herpetolog 

olmasının yanı sıra iyi bir insandı. Biz öğrencilerine sağlamış olduğu maddi ve manevi her türlü 

destek ile kimi zaman bir arkadaş, bazen bir ağabey ve hatta bir baba olmuştur. Çok iyi bir doğa 

fotoğrafçısı olan merhum hocamız gerek Türkiye gerek Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan tüm kurbağa ve 

sürüngen türlerini fotoğraamayı başarmıştır. Bu kitaptaki tüm tür fotoğraarı kendi arşivinden 

seçilmiştir. 

Hocamızın danışmanlığını yaptığı Dr. Mert KARIŞ, Dr. Deniz YALÇINKAYA, Dr. Bahadır AKMAN, 

Dr. Naşit İĞCİ'ye ve Mehmet Anıl OĞUZ’a kitabın hazırlanmasına katkı sağladıkları için teşekkür 

ediyorum. Ayrıca kitabın basılmasını nanse eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre 

Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesine ve Bakanlık ile koordinasyonu sağlayan Prof. Dr. Salih GÜCEL'e 

ve yardımlarından dolayı Doç. Dr. Ayşe NALBANTSOY’a teşekkürü bir borç biliriz.

Bu kaynağın başta Kıbrıs olmak üzere tüm doğaseverlere katkı sağlamasını ümit ediyor ve hocamızı 

saygı ve rahmetle anıyoruz.

 

                                                                                                                  Öğrencileri adına…….

                                                                                                                        Ekim 2019,                

                                                                                                           Dr. Mehmet Zülfü YILDIZ



PREFACE

The aim of this book is to introduce the amphibian and reptilian fauna of a nature heaven, Cyprus 

Island (a transition zone amongst three continents: Asia, Europe and Africa), to the native and foreign 

nature lovers, and also to help scientists studying on this eld. In 2001, the book “The Amphibians and 

Reptiles of North Cyprus” was published in English and Turkish. As such the systematics of 

amphibians and reptiles species living in Cyprus Island have changed a lot after 18 years, many 

studies have been conducted on amphibians and reptiles living in Cyprus. Therefore, a more up to 

date and extensive edition has been naturally needed about the herpetofauna of Cyprus. Among the 

authors Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN has learned that he was diagnosed with cancer while he started to 

prepare the book. Although he had shaped the book almost nished, he would not be able to complete 

it due to the dense treatment period. Unfortunately he passed away on 22 March 2019 and as his 

sudents we took the responsibility to prepare the second edition. To upgrade the book by beneting 

from our studies we conducted together in North Cyprus has been really hard as we lost our lecturer. 

3 amphibian and toad species (Anura), 11 lizards (Lacertilia), 3 turtles (Testudinata) and 10 snakes 

(Ophidia) inhabit the island. All of the 27 reptile and amphibian species are represented with colour 

photos and short descriptions. The information within this book is mainly based on the studies 

conducted by the authors and their students in Turkish Republic of Northern Cyprus in the years 

1989-2013 and also from the other studies in island. The introduction is as following; at the top the 

family name that the species belong to ( Uppercase, bold), the Latin name of the species (bold and 

italic), and next line gives the name of the person who rst introduced the species to the science and 

the date of naming of the species (if the species name was changed later the name of the author and the 

date is in the parantheses), just next to it there is the Turkish name of the species (if there is a common 

name used for this type on the island, it will be in quotation mark, if there is a synonym a denition is 

given as bold titles underneath it , habitat and biological features and its widespread area.

As well as scientically our decedent lecturer was a good advisor, parasitologist, protozoologist and a 

herpetologist; he was also a very kind person. He used to be like our friend, brother and sometimes a 

father with his nancial and moral support to us. He was a very good nature photographer that he 

took the photos of all amphibians and reptiles species living in North Cyprus and also in Turkey. All 

the species photos in this edition was chosen from his own archive. 

I would like to present many thanks to Dr. Mert KARIŞ, Dr. Deniz YALÇINKAYA, Dr. Bahadır 

AKMAN, Dr. Naşit İĞCİ and Mehmet Anıl OĞUZ that our lecturer was their advisor for supporting 

the preparation of the book. Moreover, we would like to express our gratitude to Environmental 

Protection Department of Ministry of Tourism and Environment of Turkish Republic of Northern 

Cyprus who sponsored and also to Prof. Dr. Salih GÜCEL  for his coordination with the ministry and 

to  Assoc. Prof. Dr. Ayşe NALBANTSOY for her help.

We hope that this edition rstly contributes to Cypriots and all other nature lovers and we 

memorialize him.

                                                                                                               On behalf of his students…….

                                                                                                                       October 2019,                                                                    

                                                                                                              Dr. Mehmet Zülfü YILDIZ





Bufotes cypriensis - Bufo viridis 

Hyla savignyi - Hyla arborea 

Pelophylax cypriensis - Rana ridibunda, Pelophylax bedriagae 

Mauremys rivulata - Mauremys caspica 

Mediodactylus orientalis - Cyrtopodion kotschyi, Mediodactylus kotschyi 

Stellagama stellio - Stellio stellio, Laudakia stellio 

Phoenicolacerta troodica - Lacerta troodica 

Ablepharus budaki - Ablepharus kitaibelii 

Heremites vittatus - Mabuya vittata

Xerotyphlops vermicularis -Typhlops vermicularis 

Dolicophis jugularis - Coluber jugularis 

Platyceps najadum  - Coluber najadum 

Hemorrhois nummifer - Coluber nummifer 

Eirenis levantinus - Eirenis modestus 

Natrix tessellata - Coronella tessellata, Coluber idrus, Tropidonotus tessellatus, 

                            Coluber Xenochrophis tessellata reticulatus, Enhydris caspia 

Malpolon insignitus - Malpolon monspessulanus 

Macrovipera lebetina - Vipera lebetina  

SİNONİM / SYNONYM
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GİRİŞ

Kıbrıs'ın herpetofaunası hakkında bilhassa son yıllarda giderek artacak şekilde yapılan 

çalışmalarda (Schätti, 1985; Osenegg, 1989; Schätti ve Sigg, 1989; Wiedl ve Böhme, 1992; Böhme ve 

Wiedl, 1994; Göçmen et al., 1996a, Göçmen et al., 2002; Göçmen et al., 2008; Baier et al., 2009; 

Plötner et al., 2012; Yalçınkaya, 2013; Akman ve Göçmen 2019, Dufresnes et al., 2019) Kıbrıs için 

endemik olan yeni bir yılan türü, Hierophis cypriensis (Schätti, 1985); yeni bir kertenkele türü, 

Ablepharus budaki (Göçmen et al., 1996b); iki yeni kuyruksuz kurbağa türü, Pelophylax 

cypriensis (Plötner et al., 2012) ve  Bufotes cypriensis (Litvinchuk et al., 2019) tanımlanmıştır. 

Ayrıca Telescopus fallax, Macrovipera lebetina ile Natrix natrix'in taksonomik durumunun 

problemli olduğu belirtilmiştir. Başoğlu ve Baran (1977) tarafından Kıbrıs'taki Chamaeleo 

chamaeleon populasyonlarının nominat alttüre ait olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, Böhme 

ve Wiedl (1994) Ada'daki populasyonun Doğu Akdeniz'li bir form olan C. c. recticrista alt türü ile 

temsil edildiğini belirtmişlerdir. Aynı çalışmada Kıbrıs'daki Ophisops elegans populasyonunun 

Hatay (G. D. Anadolu) populasyonuna benzediği vurgulanmıştır.

Budak ve Göçmen (1995) tarafından Kıbrıs'daki Phoenicolacerta laevis populasyonunun düşük 

bir olasılıkla da olsa iki ayrı populasyon halinde olabileceği belirtilmiştir. Aynı araştırıcılar Kuzey 

Kıbrıs P. laevis populasyonunun Adana ve Mersin civarındaki nominat ırk, P. laevis laevis 

örneklerinden (Budak, 1976) bazı önemli morfolojik karakterler bakımından ayrıldığını ve 

Werner (1936)'in vermiş olduğu diagnostik karakterler ile iki populasyonun ayırt 

edilemiyeceğini ortaya koymuşlardır. Böylelikle Osenegg (1989) ile Schatti ve Sigg (1989)'in bu 

konudaki şüphelerini doğrulamışlardır. Budak ve Göçmen (1995) ayrıca saptanan farklılıkların 

tür düzeyinde olabileceğini ifade etmişler ve belki de Kıbrıs populasyonunun P. troodica 

şeklinde tür düzeyine çıkartılabileceğini söylemişlerdir. 1999'da yapılan serolojik bir çalışma 

(Tosunoğlu et al., 1999) ile Ada'daki Lacerta populasyonunun kesin olarak farklı bir tür olduğu ve 

P. troodica olarak isimlendirilmesi gerektiği açığa çıkartılmıştır. Dolayısı ile bu tür de Kıbrıs'ın 

endemik türleri arasına girmiştir.

Ada'da yaşayan Ablepharus populasyonu ise uzun yıllar komşu ana karalarda yaşayan ırk, 

Ablepharus kitaibelii kitaibelii olarak kabul edilmiş, ancak Göçmen et al. (1996b) buradaki 

populasyonun başka ve yeni bir ırk olduğunu, keza Türkiye ve Ermenistan'da dağılış gösteren A. 

k. chernovi'ye benzediğini belirtmişler ve buradaki ırkı A. k. budaki olarak isimlendirmişlerdir. 

Schmidtler (1997) daha sonra Türkiye ve Yakın Doğu'yu kapsayan bir bölgede tüm Ablepharus 

populasyonlarını gözden geçirmiştir. Kıbrıs'ta bulunan formun ayrı bir tür olduğunu ve akraba 

ırkların İsrail, Suriye ve Türkiye'de de dağılış gösterdiğini belirlemiştir. Bu yüzden araştırıcı 

önceden alttür olarak Göçmen et al. (1996b) tarafından tanımlanan A. k. budaki'yi, A. budaki 

şeklinde tür düzeyine çıkartmıştır. Scincidae (Parlakkertenkelegiller) ailesine dahil diğer bir tür 

olan Eumeces schneiderii'nin Kıbrıs'ta varlığı ilk kez Göçmen et al. (2002) tarafından yapılan 

çalışmada rapor edilmiştir. Bu çalışma ile birlikte Göçmen et al. (2008) tarafından yapılan 

çalışmada da türün Kıbrıs populasyonunun Anadolu'dan bilinen diğer alttürlerden farklı olması 

nedeni ile E. schneiderii ssp. olarak kabul edildiği ifade edilmiştir. Diğer taraftan Yalçınkaya 

(2013) yapmış olduğu doktora tez çalışmasında da Kıbrıs populasyonunun özellikle renk-desen 

bakımından gerek Daudin, 1802 tarafından tanımlanan nominat ırktan gerekse Anadolu'da 

bulunan diğer alttürlerden kesin olarak farklı olduğunu ifade ederek Kıbrıs populasyonunun 

yeni bir takson olarak isimlendirilmesinin uygun olduğunu ifade etmiştir.
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INTRODUCTION

A new snake species Hierophis cypriensis (Schätti, 1985) which is endemic for Cyprus and a new 

lizard species, Ablepharus budaki (Göçmen et al., 1996b ); two new  anurans species, Pelophylax 

cypriensis (Plötner et al., 2012) and   Bufotes cypriensis (Litvinchuk et al., 2019) were recently 

described, stemming from progressively increasing works on the herpetofauna of Cyprus 

(Schätti, 1985; Osenegg, 1989; Schätti & Sigg, 1989; Wiedl & Böhme, 1992; Böhme & Wiedl, 1994; 

Göçmen et al., 1996a, Göçmen et al., 2002; Göçmen et al., 2008; Baier et al., 2009; Plötner et al., 2012; 

Yalçınkaya, 2013; Akman ve Göçmen 2019, Dufresnes et al., 2019). It was also reported that the 

taxonomical states of Telescopus fallax, Macrovipera lebetina and Natrix natrix were still 

problematic. Basoglu & Baran (1977) included the Chamaeleo chamaeleon populations of Cyprus 

to the nominate race, but Böhme & Wiedl (1994) were of the opinion that they belong to C. c. 

recticrista, an eastern Mediterranean race. The same authors pointed to the similarity of Ophisops 

elegans from Cyprus to those from Hatay (SE Anatolia).

Budak & Göçmen (1995) found some signicant morphological differences between the 

Phoenicolacerta laevis from Northern Cyprus and the nominate race (P. laevis laevis) from 

Adana & Mersin (Budak, 1976), however it would not be possible to differentiate the two 

populations by using  Werner's (1936) diagnostic characteristics. Thus, they strengthen the doubts 

of Osenegg (1989) and Schatti & Sigg (1989) on this topic. According to Budak & Göçmen (1995), 

the established differences may be at species level, raising the Cyprus  form to P. troodica. A 

serological study of Tosunoglu et al. (1999) provided a signicant degree of certainty to the 

difference of  the two populations, suggesting the name P. troodica for the Island form. So now, it 

is one of the endemic species of the Island.

For a long time the Ablepharus populations of the Island were accepted as, Ablepharus kitaibelii 

kitaibelii, the race of adjacent mainland, until Göçmen et al.(1996b) pointed to the similarities of 

this form to A. k. chernovi from Turkey & Armenia, and named it as A. k. budaki. Later Schmidtler 

(1997) revised the genus Ablepharus  within its distribution area and concluded that the form from 

Cyprus is a distinct species, its relatives inhabiting Israel, Syria and Turkey, and raised it to species 

level as A. budaki. Eumeces schneiderii as another species included to the family of Scincidae was 

rst reported in a study conducted by Göçmen et al. (2002). As this species of Cypriot population is 

different from the other subspecies known in Anatolia in this study and also in Göçmen et al. 

(2008)'s study; it was reported as E. schneiderii ssp. On the other hand; in a study by Yalçınkaya 

(2013), the Cypriot population was reported as exactly different from other sub species in Anatolia 

and also from the nominate race dened by Daudin in 1802 in terms of colour-pattern which 

paved the way for suggesting to name it a new taxon. 
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Kıbrıs'ta soyunun tükenmiş olduğuna inanılan (Schmidtler, 1984; Schätti, 1985; Osenegg, 1989; 

Schätti ve Sigg, 1989) Yarısucul Yılan, Natrix natrix Güney Kıbrıs'ta üreyebilir bir populasyon 

halinde yeniden bulunmuş (Wiedl ve Böhme, 1992) ve ilk olarak Boulenger (1910) tarafından 

Ada'dan rapor edilen Platyceps najadum (İnce Yılan, Ok Yılanı) uzun yıllar sonra yeniden 

Kuzey Kıbrıs'ta saptanmıştır (Göçmen et al., 1996a). Göçmen ve Böhme (2002) tarafından yapılan 

bir çalışmada Natrix tessellata'nın bulunma durumu ile ilgili yeni kanıtların olduğunu gösteren 

bir çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte, Göçmen et al. (2008) tarafından Kuzey Kıbrıs'ta 

gerçekleştirilen herpetolojik gezi çalışmaları sırasında gözlenen türlerin arasında adada uzun 

yıllar gözlenmeyen Natrix tessellata ve Eirenis levantinus türleri de yer almaktadır. Kuzey 

Kıbrıs'ta uzun yıllar aradan sonra tekrar gözlenen bu türlerden Eirenis levantinus Schmidtler et 

al. (2009) ve Natrix tessellata ise Göçmen ve Mebert (2011) tarafından yapılan çalışmalarda 

detaylı olarak ele alınmıştır. 

Herpetofauna ile ilgili kitaplarda ambi ve sürüngenler birlikte ele alınırlar. Bu kitapta da Kuzey 

Kıbrıs'ta yaşayan sürüngen ve ambi türleri birlikte tanıtılmaya çalışılmıştır. Söz konusu iki 

grubun tanıtıcı genel özellikleri ile bunların çevreyle ilişkileri hakkındaki kısa açıklamalar 

aşağıda sırasıyla verilmiştir.

KURBAĞALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Ambiler (kurbağalar), balıklarla sürüngenler arasında yer alan bir omurgalı sınıfıdır. Çünkü 

bazı özellikleri balıklara, bazı özellikleri de daha üst gruplara benzemektedir. Nitekim 

embriyoları balık embriyosuna, dört ayaklarının bulunması da kara omurgalılarına benzer. 

Ambia Yunanca çift yaşamlı manasındadır. Çünkü kurbağaların bir kısmı kısmen suda, kısmen 

de karada yaşarlar. Gelişmeleri genellikle suya bağlıdır. Yumurtalarını genellikle suya bırakırlar, 

larva evreleri de genellikle suda geçer. Karada yaşayanlar da yumurta bırakmak üzere suya 

giderler. Balıklara benzer atadan meydana geldikleri kabul edilen ambiler, karada 

yaşayabilmek için bazı değişiklikler geçirmişlerdir. Örneğin yüzgeçler yerine bacaklar, 

solungaçlar yerine de akciğerler meydana gelmiştir.

Sudan karaya geçen grup olarak tanınan ambilerin bazı tipik özellikleri şöyle sıralanabilir. 

Derileri çıplaktır, yani deride pul, tüy ve kıl gibi yapılar bulunmaz. Derileri bol salgı bezi içerir Bu 

bezlerin salgıları ile deri devamlı olarak ıslak tutulur. Ayrıca derilerinde zehir etkisi yapan salgı 

bezleri de mevcuttur (Şekil 1).

Ergin kurbağalar boylarına göre diğer hayvan türlerini yiyerek beslenirler. Böcekler, solucan ve 

salyangozlar başlıca besinlerini teşkil eder. Larva devresinde kuyruklu kurbağalar etçil, 

kuyruksuz kurbağalar ise bitkisel besin alırlar. Gelişmeleri genel olarak metamorfozludur, yani 

gelişmelerinde bir larva devresi vardır. Metamorfoz evresi türlere, sıcaklık derecesine ve diğer 

dış şartlara göre uzun veya kısa olabilmektedir.
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On the other hand, Natrix natrix, which was found to be extinct in Cyprus (Schmidtler, 1984; 

Schätti, 1985; Osenegg, 1989; Schätti & Sigg, 1989), was again found as a breeding population in S 

Cyprus (Wiedl & Böhme, 1992); and after quite a long time, Platyceps najadum was reported once 

more from N Cyprus (Göçmen et al, 1996a) after its initial report from the Island by Boulenger 

(1910). Göçmen and Böhme (2002) held a study that shows new proves about Natrix tessellata's 

existence. Additionally; Göçmen et al. (2008) had herpetological trips and observed Natrix 

tessellata and Eirenis levantinus species which were not observed for many years on the island. 

Eirenis levantinus as the species of observed types after many years in North Cyprus was 

analyzed by Schmidtler et al. (2009) and also Natrix tessellata by Göçmen and Mebert (2011).

Amphibians and reptiles are considered together in books on the herpetofauna. That is the way 

we tried to introduce and describe the amphibians and reptiles of North Cyprus in this Book. Short 

explanations on their descriptive general characteristics and relations with the environment are 

given below.

GENERAL CHARACTERISTICS OF AMPHIBIANS

Amphibians are a class of vertebrates between sh and reptiles, resembling in some aspects the 

sh and in some others the higher groups; i.e., amphibian embryos resemble those of sh and their 

usual four limbs are similar to those of terrestrial vertebrates. Amphibia (Greek Amphibios) 

means “living a double life”. They live in water during an early stage of development and on land 

during the adult stage, but always dependent on water. They are thought to be originated from 

sh-like ancestors but then adapted to a living on land; for example, the adults have legs instead of 

paired ns, the gills of larvae disappear and the adults develop lungs.

The skin of an amphibian is naked; i.e., it does not contain scales, feathers or hairs; it is always kept 

moist by secretions of a lot of skin glands, some of which are poison glands (Fig. 1).

Adult amphibians are carnivorous; insects, earthworms and some land snails being their main 

diet. While in their larval stages urodeles are carnivorous but anurans are herbivorous.

They usually metamorphose during their development; i.e., after the embryo they experience a 

larval stage, the duration of which is dependent on species, also on temperature and some other 

extrinsic conditions.
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Kuyruklu kurbağa türlerinin çok canlı renklerde olmasına karşılık, kuyruksuz olanlarda vücut 

rengi ortama uyum sağlamıştır. Örneğin Bufotes cypriensis (Kıbrıs Gece Kurbağası) türünün 

yanından geçerken ancak hayvanın sıçraması sonucunda fark edilmesi mümkündür.

Kurbağalar iki faktöre tahammül edemezler. Bunlar kuraklık ve tuzluluktur. Bu nedenle 

kurbağalar denizlerde bulunamazlar. Yine kurbağalar deri yapıları ve diğer özellikleri nedeniyle 

kurak yerlerde yaşayamazlar.

Şekil 1.  Bir erkek kurbağanın yandan genel görünüşü (Arnold Burton, 1978'den değiştirilerek).

KURBAĞALARIN ÇEVREYLE İLİŞKİLERİ

Tabiatta kurbağaların da düşmanları vardır. Bazı kuşlar, su kaplumbağaları, yılanlar, memeli 

türleri ve büyük tatlı su balıkları kurbağaları yiyerek beslenirler. Bazı böcek türleri de 

kurbağaların sudaki larvalarına önemli zarar vermektedirler.

Günümüzde birçok hayvan türü için olduğu gibi kurbağaların da en büyük düşmanı insanlardır. 

Diğer taraftan kurbağalar böceklerle beslendiklerinden, bazı zararlı böceklerin çoğalmasını 

önledikleri için insanlara yararlı olmaktadır. Buna karşılık insanlar kurbağaların doğal 

dengedeki önemini yeterince kavrayamadıklarından, bilerek veya bilmeyerek kurbağalara 

önemli zararlar vermektedirler. Örneğin yaşama ortamları olan sulak alanlar yok edilmektedir. 

Tatlı su sistemleri (nehir veya göller) hızla ve tehlikeli bir şekilde kirletilmektedir. Bu nedenle, 

kurbağa populasyonlarının soylarını devam ettirmeleri imkansız hale gelmektedir.
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The urodeles exhibit various lively colours, while in anurans the colouration is in accordance with 

the environment. For example, Bufotes cypriensis is so well camouaged in its environment, one 

notices it only when it jumps away.

Amphibians cannot tolerate aridness and salinity in their environments. That is why they do not 

live in the seas and would not survive if their skins become dry.

Figure 1. A generalized male frog in dorsolateral view (slightly modied from Arnold & Burton, 1978). 

RELATIONS OF AMPHIBIANS WITH THE ENVIRONMENT

Amphibians have some natural enemies; some birds, aquatic turtles, snakes, several mammals, 

even some large freshwater sh predate on amphibians, also their aquatic larvae are seriously 

harmed by some insects. 

But of course, the greatest adversary of amphibians is man. On the other hand, amphibians are 

benecial to man, consuming large quantities of harmful insects, thus keeping under control some 

agricultural pests and some pathogenic vectors. Being usually ignorant of the benets of 

amphibians in maintaining a natural equilibrium, we greatly harm them intentionally or 

unintentionally; i.e., we destroy or obliterate wetlands, their natural habitats, or seriously pollute 

some freshwater systems (rivers and lakes). Thus, irreversibly deplete the natural stocks of the 

amphibian populations.
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SÜRÜNGENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Sürüngenler (Reptilia) ambilerle kuşlar arasında yer alan bir omurgalı grubudur. Kara hayatına 
uyum sağlamışlardır. Derileri kuru ve derilerinde salgı bezi yok denecek kadar azdır. Derilerinin 
üstü keratin tabakası ile örtülüdür. Keratin tabaka vücudun değişik yerlerinde pul ve plaklar 
halinde yapılar teşkil eder. (Şekil 2, 3, 4, 5, 6). Bu tabaka zaman zaman atılarak yenilenir.
Sürüngenlerin bir kısmı 4 bacaklı, bir kısmı da bacaksızdır. Bacaklı olanlarda bile vücut yere 
değecek kadar alçaktır. Sürüngenlerin büyük bir kısmı karada, bazıları da suda yaşar. Ancak suda 
yaşayanlar da akciğerle solunum yaparlar.

Sürüngenlerde genellikle çiftleşme organı bulunur. Bu nedenle de döllenme içte gerçekleşir. Çoğu 
yumurta bırakır. Yumurtalar dayanıklı elastiki kabuklu yahut kuş yumurtası gibi kolayca 
kırılabilir tiptedir. Bazı sürüngen türleri canlı doğurur, gelişmelerinde de bir larva evresi 
bulunmaz. Yumurtadan çıkan yavrular minyatür erginlere benzerler.

Sürüngenler genellikle diğer hayvanları avlayarak beslenirler. Bazı kara kaplumbağaları ile bazı 
kertenkele türlerinin esas besinlerini bitkisel maddeler teşkil eder.

Şekil 2. Kaplumbağada Baş plakları: A,B-Başın üstten, C-Başın yandan görünüşü. Pf: Praefrontale, F: Frontale, 
N: Nasale, M: Massetericum. T: Tympanicum (Baran ve Atatür, 1988; Başoğlu ve Baran, 1977'den 
değiştirilerek).

Şekil 3. Genel bir kaplumbağa şeklinde keratin plaklar: A- Üst kabuk (karapas), B- Alt kabuk (plastron) N: 
Nuchale, V1-V5: Vertebralia, C1-C4: Costalia, M1-M11: Marginalia, Sc: Supracaudalia, G: Gulare, H: Humerale, 
P: Pectorale, Ab: Abdominale, F: Femorale, An: Anale, Ax: Axillare. In: Inguinale (Başoğlu ve Baran, 1977'den 
değiştirilerek).
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GENERAL CHARACTERISTICS OF REPTILES

Reptiles are a class of vertebrates between amphibians and birds, adapted to a terrestrial life style. 

Their skins are dry, almost without any skin glands. Over their skins a keratinous layer is present, 

which forms scales and plates at different parts of the body (Figs. 2,3,4,5,6). From time to time, this 

layer is completely renewed.

Reptiles usually have four limbs, but some of them are limbless. Even those with limbs have very 

low bodies so that they are in contact with the ground. The majority of them live on land, but some 

are aquatic, however even those have lungs.

Reptiles usually have copulation organs so they have internal fertilization. They are usually 

oviparous, i.e., the females lay their eggs to suitable places in their environment. The eggs are 

either covered with deformable elastic skins or with hard, brittle shells. Some reptiles give birth to 

live young. They never have a larval stage during their development, the young emerging from 

the eggs are like miniature copies of the adults. Reptiles are mainly carnivorous, however some 

turtles and some lizards feed mainly on plant material.

Figure 2. Head plates in a turtle: A, B-Dorsal, C-Lateral views. Pf: Praefrontale, F: Frontale, N: Nasale, M: 

Massetericum. T: Tympanicum (slightly modied from Basoglu & Baran, 1977). 

Figure 3. Keratin plates in a generalized turtle shell: A- Carapace, B- Plastron. N: Nuchale, V1-V5: Vertebralia, 

C1-C4: Costalia, M1-M11: Marginalia, Sc: Supracaudalia, G: Gulare, H: Humerale, P: Pectorale, Ab: 

Abdominale, F: Femorale, An: Anale, Ax: Axillare. In: Inguinale (slightly modied from Basoglu & Baran, 1977). 
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Şekil 4. Kertenkelelerde baş ve karın plakları: A- Yandan, B- Üstten, C-Alttan görünüşü, D-Arka bacak 
bölgesinin alttan görünüşü. An: Anale, Co: Collaria, F. Frontale, Fp: Frontoparietalia, Im: Inframaxillaria, In: 
Internasale, Ip: Interparietale, FeP: Femoral Delikler, KC: Kloak Yarığı, L: Loreal Plaklar, M: Massetericum, Me: 
Mentale, MG: Median Gularia, N: Nasale, O: Occipitale, P: Parietalia, Pan: Preanale, Pf: Prefrontalia, Pn: 
Postnasalia, Po: Preoculare, R: Rostrale, SG: Supraciliar Granüller, Su: Sulcus Gularis, Sl: Supralabialia, Sn: 
Supranasalia, So: Suboculare, Soc: Supraocularia, SP: Supraciliar Plaklar, St: Supratemporalia, T: Tympanicum, 
TP: Temporal Pullar, V: Ventralia (Başoglu ve Baran, 1977 ve Baran ve Atatür, 1998'den değiştirilerek).

Şekil 5. Tipik bir yılanda baş ve karın plakları: A- Üstten, B- Yandan, C- Alttan görünüş. 1: Rostrale, 2: 
Internasalia, 3: Praefrontalia, 4: Frontale, 5: Supraocularia, 6: Parietalia, 7: Nasale, 8: Frenale, 9: Preocularia, 10: 
Postocularia, 11: Temporalia, 12: Posttemporalia, 13: Supralabialia, 14: Sublabialia, 15: Mentale, 16: Ön 
Inframaxillaria, 17: Arka Inframaxillaria, 18: Gularia, V: Ventrale (Başoğlu ve Baran, 1978'den değiştirilerek).
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Figure 4.  Head and abdominal plates in a lizard: A-Lateral, B-Dorsal, C-Ventral views, D-Ventral view of hind 
leg region. An: Anale, Co: Collaria, F. Frontale, Fp: Frontoparietalia, Im: Inframaxillaria, In: Internasale, Ip: 
Interparietale, FeP: Femoral Pores, KC: Cloacal Cleft, L: Loreal Plates, M:Massetericum, Me: Mentale, MG: 
Median Gularia, N: Nasale, O: Occipitale, P: Parietalia, Pan: Preanale, Pf: Prefrontalia, Pn: Postnasalia, Po: 
Preoculare, R: Rostrale, SG: Supraciliar Granules, Su: Sulcus Gularis, Sl: Supralabialia, Sn: Supranasalia, So: 
Suboculare, Soc: Supraocularia, SP: Supraciliar Plates, St: Supratemporalia, T: Tympanicum, TP: Temporal 
Scales, V: Ventralia (slightly modied from Basoglu & Baran, 1977 and Baran & Atatür, 1998). 

Figure 5. Head plates in a typical snake: A- Dorsal, B- Lateral, C- Ventral views. 1: Rostrale, 2: Internasalia, 3: 
Praefrontalia, 4: Frontale, 5: Supraocularia, 6: Parietalia, 7: Nasale, 8: Frenale, 9: Preocularia, 10: Postocularia, 
11: Temporalia, 12: Posttemporalia, 13: Supralabialia, 14: Sublabialia, 15: Mentale, 16: Anterior Inframaxillaria, 
17: Posterior Inframaxillaria, 18: Gularia, V: Ventrale (slightly modied from Basoglu & Baran, 1978). 
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Şekil 6. Kıbrıs'ta bulunan yılan familyalarında kuyruğun alttan görünüşü. A-Typhlopidae (Xerotyphlops 
vermicularis), B-Colubridae (Dolichophis jugularis), C-Viperidae (Macrovipera lebetina). Ay: Anüs yarığı, An: 
Anale, S: Subcaudale (Başoğlu ve Baran, 1978'den değiştirilerek).

SÜRÜNGENLERİN ÇEVREYLE İLİŞKİLERİ

Doğada sürüngenlerin de düşmanı çoktur. Bunlar yırtıcı kuşlar ve bazı memeli hayvan türleridir. 
Daha sonra açıklanacağı üzere günümüzde sürüngenlerin en büyük düşmanı insanlardır.

Sürüngenler içinde bazı kertenkele türleri ile yılan türleri zehirlidir. Kertenkelelerden zehirli olan 
Heloderma türleri orta Amerika'da yaşar. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bazı varan (Varanidae) 
türlerinin de zehirli olabileceği yönünde bulgular elde edilmiştir. Dolayısıyla Kıbrıs'ta yaşayan hiçbir 
kertenkele türü zehirli değildir. Ancak yılanlardan bir kısmı zehirlidir. Zehirli yılan türleri Kıbrıs'taki 
yılan türlerinin yaklaşık %30'nu teşkil etmesine rağmen insanlar için tehlikeli tek tür Macrovipera 
lebetina (Koca Engerek, Gu)’dır. Ada’daki diğer zehirli yılanların zehri ancak kendi avları üzerinde 
etkili olup, insan için tehlikeli değildir. Buna rağmen tüm yılanlardan korkulur ve görüldükleri 
yerlerde de öldürülürler. Yine Kıbrıs'ta bulunmayan, fakat Kıbrıs'a komşu ana karalarda yaşayan 
yılan görünüşünde bacaksız kertenkele çeşitleri de (örneğin Oluklu kertenkele, Pseudopus apodus) 
yılan sanılarak öldürülmektedirler.

Sürüngen türleri daha çok sıcak bölgelerde bulunurlar. Soğuk bölgelere gidildikçe tür sayıları azalır. 
Yine deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça, buralardaki sürüngen tür sayıları da azalmaktadır.
Değişik ortamlara uyum sağlamış sürüngen türlerinden bazıları ağaçlarda, bazıları da suda 
yaşamaktadır.

Sürüngenlerin insanlarla olan ilişkileri diğer hayvan gruplarından biraz farklıdır. Çünkü daha önce 
de temas edildiği üzere, bazı yılan türleri zehirli olduğundan insanların çoğu yılanlardan korkarlar. 
Bu korku sonucunda da sadece %30'u zehirli olan bütün yılanları gördükleri yerlerde öldürürler. 
Böylece yılan populasyonlarına büyük zarar vererek doğal dengenin bozulmasına sebep 
olmaktadırlar. İnsan aktiviteleri sonucunda sürüngenlerin yaşadıkları ortamlar kirletilmekte, 
daraltılmakta veya ortadan kaldırılmaktadır. Dolayısıyla sürüngenlere de en çok zarar veren canlı 
grubu insanlardır. Ayrıca yine insanlar bazı sürüngenlerin derilerini ayakkabı, çanta v.b. eşya 
yapımında kullandıklarından, bu türleri insafsızca ve plansız olarak avlamaktadırlar. Bilinçsiz 
avlama sonucunda da bazı türlerin nesilleri yok olacak kadar azalmaktadır.

Sürüngenler eski jeolojik devirlerde (Mesozoik) çok gelişip çeşitlenerek Dünyaya hakim olmuştur. 
Ancak daha sonra azalmışlar ve günümüze de küçük bir grubu gelebilmiştir. Bundan dolayı da diğer 
hayvan gruplarına göre sayıları belirgin şekilde daha azdır.
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Figure 6. Ventral views of tails in snake families found in Cyprus Island. A-Typhlopidae (Xerotyphlops 

vermicularis), B-Colubridae (Dolichophis jugularis), C-Viperidae (Macrovipera lebetina). Ay: Anal cleft, An: 

Anale, S: Subcaudale (slightly modied from Basoglu & Baran, 1978).

RELATIONS OF REPTILES WITH THE ENVIRONMENT

Some birds of prey and some mammals are the natural enemies of reptiles. But again, their most 

dangerous enemy is man.

Some of the snake and lizard species are venomous. Venomous lizards belonging to the genus 

Heloderma live in Middle America, i.e., no lizard living in Cyprus Island is poisonous. According to the 

recent studies, there are ndings about  some of varanidae species being venomous. Although  

approximately 30% of the Cyprus snake species are venomous the only human threatening species is 

Macrovipera lebetina. The venom of venomous snakes living on island is only effective on their prey 

but not on humans. However, almost everybody is afraid of the snakes and they are usually 

indiscriminately killed whenever seen. Some limbless lizards inhabiting the adjacent mainland, but 

which do not exist in Cyprus, for example European Glass Lizard, (Pseudopus apodus) are also 

usually get killed, being mistaken with snakes.

Reptiles prefer warm to hot regions, their species and numbers diminish towards colder areas. A 

lessening in abundance is also observed with increasing altitude. Some specially adapted reptiles live 

on trees or in water.

The relations of reptiles with man are a little different from those of other animal groups. As 

mentioned before, some of the snakes are venomous, so the majority of the human population is afraid 

of snakes and tries to kill them if possible, without discriminating the venomous from the harmless 

ones. In so harming the general snake populations, we also destroy the equilibrium of nature. Some 

people are also using various snakes as pet trade material, which also depletes natural snake 

populations, and as a result, mice and rats in nature get out of control, causing much harm to our 

various agricultural crops.

Some human activities pollute, reduce or completely destroy habitats suitable for snakes. Also, the 

skins of some snakes are used in the manufacture of shoes, belts, etc., resulting in uncontrolled hunting 

of these species, seriously endangering their survival.

Reptiles developed and evolved into many diverse groups up to and during Mesozoic, thus becoming 

the masters of our planet; but in later geological ages a lot of reptile groups became extinct, so today 

only a small percentage of those diverse groups survive. Compared with other vertebrates, reptile 

species are signicantly fewer both qualitatively and quantitatively.
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KURBAĞA ve SÜRÜNGENLERİN İNSANLAR İLE İLİŞKİLERİ

Kıbrıs'ta yaşayan kurbağa ve sürüngen (kaplumbağa, kertenkele, yılan) türlerinin çok büyük bir 
kısmı zehirsizdir. Ada'daki yılan türlerinden iki tür; Malpolon insignitus (Çukurbaşlı Yılan) ve 
Telescopus fallax (Kedigözlü Yılan) bir çift olan zehir dişlerinin üst çenenin gerisinde olması nedeni 
ile ince vücut kısımlarını (parmak v.s.) ısırmadığı sürece zararsızdır. Bu türler daha çok fare v.s. 
küçük memeli hayvanları zehirleyip, tüketerek ziraata ve çevre sağlığına katkıda bulunurlar. 
Kıbrıs’ta insan için tehlikeli olabilecek tek sürüngen türü, daha önce de bahsedildiği gibi Koca 
Engerek (Macrovipera lebetina)’tir.

Diğer kurbağa ve sürüngen türleri de tarım zararlısı birçok böcek, sivrisinek larvası ve küçük memeli 
(Tarla Faresi, Sıçan v.s.) türlerini besin olarak tüketmek suretiyle, biyolojik mücadelede önemli bir 
yere sahiptirler.

Sazlık-bataklık çevrelerinin kimyasal kirlenmesi sonucu sucul kurbağa ve kaplumbağa 
topluluklarının azalması ile orantılı olarak, aynı ortamda yaşayan çeşitli zararlı böcek ve larvaların 
sayısı artmaktadır ki, bunları yok etmek için oldukça pahalıya mal olan önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Yine aynı şekilde kertenkele ve yılan türlerinin, tanınmamaktan kaynaklanan korku 
neticesinde bilinçsiz bir şekilde yok edilmesi, önceden de bahsedildiği gibi birçok hastalık taşıyan 
sıçan ile tarım zararlısı fare ve böcek türlerinin ortamda sayıca artmalarına yol açmakta ve bunlarla 
mücadelenin gereği, ekonomik kaybın hiç de küçümsenemeyecek düzeyde olduğu bilinmektedir. 
Unutulmaması gereken bir husus da gerek kurbağa gerekse sürüngen türleri, insanlar ile ortak besin 
kaynaklarını paylaşmamakta ve özellikle kertenkele ve yılanlar kendisine zarar verilmediği veya 
ürkütülmediği zamanlarda insanlara hiçbir zararı dokunmamaktadır.

Özellikle kırsal kesimde yaşayan kişilerin nadiren de olsa karşılaşabileceği varsayılan Koca Engerek 
(Macrovipera lebetina) bir çift olan büyük zehir dişlerinin üst çenenin ön kısmında olması ve bu 
yüzden kolay ısırabilmesi nedeni ile insanlar dahil, küçük ve büyük baş memeli hayvanlar için 
tehlikeli olabilir.

Ada'da yılan türlerinin bulunması ve zehirli veya zehirsiz bir yılan tarafından ısırılma ihtimali 
karşısında yapılması gerekenler ve alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir.

Isırılan kişi ısıran yılanı yakalamaya çalışmamalıdır. Çünkü bu durum tekrar ısırma ve yaralanmaya 
neden olabilir. Her yılan ısırması zehirli bir yılan ısırması olduğu anlamına gelmez. Çoğu kez insanlar 
zehirsiz yılanlar tarafından ısırılır. Hatta zehirli bir yılan ısırsa bile her zaman zehir enjekte 
etmeyebilir.

Yılan türlerinin ısırmalarında, şayet zamanında önlem alınırsa, ölümün önüne geçilebilmektedir. 
Tedavi edilmemiş engerek ısırmalarında dahi 24 saat içinde bir ölüm olayı ihtimali düşüktür. 
Bununla birlikte yılan ısırmaları ciddiye alınmalıdır. Çünkü vücuda kalıcı hasarlar verebilir ve kişinin 
bağışıklık sistemine bağlı olarak, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanma ihtimali de bulunmaktadır. 
Şayet yarım saat içinde ısırılan yerde bazı belirtiler (morarma, kan toplama, şişme, ağrı) ortaya çıkarsa 
bir zehirlenme ihtimali var demektir. Bu durumda tedaviye geçmek için vakit kaybedilmemelidir. En 
iyisi bir ısırılma durumunda hemen en yakın sağlık kuruluşuna doğru hareket etmektir. Ancak 
telaşlanma ve heyecan aynı şekilde tehlikeli olabilir. Zira kan dolaşımı hızlanır ve zehrin vücuda 
erken dağılmasına, diğer bir deyişle zehrin daha hızlı etkin bir rol oynamasına neden olunabilir. 
Isırılan yerin kesilmesi ve sıkı bir şekilde turnike yapılması ikincil riskleri doğurduğundan tavsiye 
edilmemektedir.
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THE RELATIONSHIPS OF AMPHIBIANS AND REPTILES WITH HUMANS  

The great majority of the amphibian and reptilian fauna of Cyprus Island is without poison or venom.

Two species of the Island's snakes; Telescopus fallax (Cat Snake) and Malpolon insignitus 

(Montpellier Snake) are usually harmless unless they bite thin regions (like ngers) because their 

paired fangs are way back in their upper jaws. They usually feed on small rodents like mice, thus they 

are effective in saving some agricultural crops and help in keeping the general hygienic properties of 

the environment. The only reptile species dangerous for humans in Cyprus is Macrovipera lebetina as 

mentioned before.

Some of the other reptilian and amphibian species are potential biological pest controllers, feeding on 

various insect and rodent pests. Decreases in the populations of amphibians and aquatic turtles caused 

by chemical pollution in their wetland habitats result in a proportional increase in various insect pests 

sharing the same environment, eradication of which is an expensive process. Similarly, fear of snakes 

resulting from ignorance causes the local people to kill any snake on sight, removing important rodent 

controllers from the environment.One should always keep in mind that these amphibian and reptilian 

species do not share common food sources with man, and various lizard and snake species never harm 

us, unless provoked or stepped-on accidentally, etc. 

However; the Blunt-nosed Viper, Macrovipera lebetina, which may be encountered especially during 

the night time in open grasslands, rocky-stony areas in Cyprus, may be dangerous to small and large 

mammals, even to man, being venomous and having a large pair of fangs in front of its upper jaw.

Taking into consideration the presence of both poisonous and non-poisonous snakes on the Island, 

and the probability of being bitten by any one of them, at least some basic information and rst-aid 

procedures should be given.

A bitten person should not try to catch the culprit, which may lead to further bitings. Any snake can 

bite a man and usually the majority of snake bites are done by non-venomous species, even the bite of a 

venomous snake does not always inject an effective amount of venom into the wound. 

With the proper and timely precautions, death from snake bites on the island would be very rare 

indeed. Even in untreated viper bite cases, death in the rst 24 hours is almost impossible. However 

such bites should be considered seriously and treated accordingly, because it might cause permanent 

harms to the body, if it isn't treated according to the immune system of the person; there is a possibility 

of death. There may appear some observable symptoms (empurpling, hyperemia, swelling, pain) at 

the bite area within half an hour and they may indicate the possibility of poisoning. In case of a bite the 

best way is to go to the nearest hospital. Then no time should be lost in getting treatment, bearing in 

mind that over-excitement and panic can also be harmful. As cutting the bitten area and having a very 

stretch tourniquet might cause secondary risks; they are not advised. 
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Yılan Isırmalarında Gözlenen Belirtiler:

Zehirsiz bir yılan da ısırmış olsa, ilk ve bazen tek belirti şok olabilir, bu durumda kişi haf baygınlık 

geçirir. Ekstrem durumlarda ise ısırılan kişi yarı baygın, kendini bilmez durumdadır. Terleme, nabız 

yavaşlaması ile solunum artışı görülebilir. Bu durum temelde kişinin korkusu ile ortaya çıkmaktadır.

Gerçekten bir zehirlenme söz konusu ise birkaç dakika içinde ısırılan yer şişmeye, morarmaya ve kan 

toplamaya başlar. Bu belirtiler engerek ısırmaları için tipiktir. Ayrıca ısırılan yerde ağrı da 

hissedilebilir.   

Daha sonra genel belirtiler, örneğin terleme, kusma, karın ağrısı ve ishal ortaya çıkar.

Zehirli Yılan Isırması Halinde Yapılacak İlk Yardım: 

Ÿ Isırılan insan rahatlatmalı ve sakinleştirilmelidir. Isırılan vücut kısmı hareketsiz tutulmalıdır, 

çünkü hareket zehrin daha çabuk dağılmasına neden olur.

Ÿ Mümkün olduğunca çabuk bir şekilde tıbbi yardım imkanlarını araştırarak ve en faydalısı da yılan 

anti-serumlarının (panzehir) bulunabileceği veya gerekli tıbbi önlemlerin mevcut olduğu 

hastahanelere müracaat edilmelidir..

Ÿ Eğer yaklaşık bir saat kadar sonra tıbbi yardıma ulaşılabiliyorsa, ısırılan yerin 8-10 cm üzerinden 

çok fazla sıkmaksızın bir mendil vs., en iyisi bir bandaj ile geniş bir şekilde bağlanabilir. Bu yolla 

kanın vücuttaki akışı yavaşlatılır ve zehrin çabuk dağılması engellenir. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta, tek bir noktada sıkı turnike şeklinde bir uygulama yapılmamalıdır. Bu sefer de 

ısırılan yerin kangren olma riski doğmaktadır.

Ÿ Steril bir jilet ile yaranın kesilmesi, olası bir şok tehlikesi nedeni ve enfeksiyon riski ile her zaman 

tavsiye edilmez. Yara asla emilmemeli veye emdirilmemelidir. Çünkü ağız yolu ile sekonder 

zehirlenme mümkündür. Isırılma yeri, tıbbi yardım öncesinde herhangi bir çözelti veya potasyum 

permanganat eriyiği ile muamele edilmemelidir.

Ÿ Bazı hassas kimselerde (yılan zehrine aşırı duyarlı) ısırılma olayından hemen sonra kasılmalar 

ortaya çıkar, bu durumlarda mümkün olduğunca çabuk tıbbi yardım gereklidir.
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In case of poisoning the rst symptoms are:

The rst and sometimes the only symptom may be shock, which can also result from the bite of a non-

poisonous snake. The victim usually feels weak but in extreme cases can become semi-conscious with 

cold, damp skin, weak pulse and rapid, shallow breathing. This situation occurs within the fear of the 

person.  

In case of a real poisoning, the bite area swells, empurples and hyperaemia within several minutes. 

These indications are typical for viper bites. Also, pain can occur in the bitten area. 

Later; sweating, vomiting, abdominal pains and diarrhea may appear.

The rst-aid procedure should be:

Ÿ Victim should be reassured and calmed.

Ÿ  The bite area should be immobilized, movement may spread the venom.

Ÿ Prompt medical attention should be sought, preferably at If medical attention is likely to be delayed 

for over an hour, a rm (but not tight) ligature can be applied 8-10 cm above the bite area to retard 

the spreading of venom. A stretch tourniquet application on one point should not be done as there is 

a risk of bitten part to be gangrene. 

Ÿ Cutting with a sterile razor or sucking of the wound is not recommended since the former may lead 

to shock, infection risk and the latter to secondary poisoning. Washing the wound with strong 

disinfectants or with potassium permanganate solution should also be avoided.

Ÿ In some highly sensitive people (to snake venom) the bite is immediately followed by a collapse. 

Medical attention should be given to them as soon as possible.
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