
COLUBRIDAE

Hemorrho�s numm�fer (Reuss, 1834) 
T. S�kkel� Yılan, Batsal�

Esk� Adı (S�non�m�): Coluber numm�fer  (Reuss, 1834) 

Morfoloj�k Özell�kler: Büyük başlı, vücut boyu 150 cm kadar olab�l�r. Preocular�a 
ekser�yetle 3, postocular�a genell�kle 2, bazen 3 nad�ren de 4 taned�r. Supralab�al 
plaklar ekser�yetle 9 bazen 8 veya 10 olab�l�r. Göz bebeğ� yuvarlak, kar�nalı sırt 
pulları gövde ortasında 23-25 sıralıdır. Ventral�a 196-214, subcaudal�a 79-89 
arasında değ�ş�r. Sırt taraf sarımsı veya gr� kahvereng� olup, genell�kle yuvarlağımsı 
esmer lekel�d�r. Sırt lekeler� bazen b�t�ş�k olab�l�r. Başın üstü ve yanlarında da koyu 
lekeler bulunur. Gövde yanlarında �k� sıra leke mevcuttur. Sırt ve lateral lekeler 
kuyrukta ç�zg� teşk�l ederler. Alt taraf sarımsı beyaz, s�yahımsı noktalıdır.

B�yoloj�k-Ekoloj�k Özell�kler: Az b�tk�l� taşlık bölgelerde yaşar. Genell�kle 
kertenkele, küçük memel� ve kuşlar �le beslen�r. Toprak damlı evler�n tavan 
kısımlarında Gekkon�dae türler�n� yakalar. Hareketler� hızlı ve ısırıcıdırlar, ancak 
zeh�rs�zd�r. B�r d�ş� 5-10 kadar yumurta bırakır.

Coğrafi Dağılış: Kıbrıs, Sur�ye, Lübnan, İsra�l, Ürdün, Mısır, Ege Den�z� Adaları ve 
Türk�ye'de yayılmıştır. Vert�kal dağılışı 2000 m.ye çıkar. Türk�ye'de Batı, Güney, Orta 
Anadolu'nun batı kısımlarında yayılmıştır (Göçmen et al., 1996a; Baran ve Atatür, 
1998; Göçmen et al., 2008). Kuzey Kıbrıs'ta oldukça yaygındır.

Tür koruma altındadır.
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COLUBRIDAE

Hemorrhois nummifer (Reuss, 1834) 
E. Coin Snake

Previous Name (Synonym): Coluber nummifer (Reuss, 1834) 

Identi�cation: Head large and distinct; total length up to 150 cm. Pupils round. 
Usually 3 preoculars; usually 2, sometimes 3 and rarely 4 postoculars; usually 9, 
sometimes 8 or 10 supralabials. 23-25 rows of keeled dorsal scales at mid-body. 
Ventrals and subcaudals between 196-214 and 79-89 respectively. e dorsum is 
yellowish or gray brown, usually with roundish dun-coloured maculations, which 
sometimes join together. Dark markings on top and sides of head. Flanks with two 
rows of dark blotches. Dorsal and lateral markings form stripes or lines on tail. e 
venter is yellowish-white with blackish spots.

Habitat - Biology: Prefers rocky areas with scanty vegetation. Usually feeds on 
lizards, small mammals, birds and chicks; also on gekkonids, occurring at the 
cearthen roofed houses. A quick moving and readily biting species, but poisonless. A 
female lays 5-10 eggs.

Distribution: Widespread in Cyprus Island, Syria, Lebanon, Israel, Jordan, Egypt, 
Turkey and Aegean islands; with a vertical distribution to 2000 m (Göçmen et al., 
1996a; Baran and Atatür, 1998, Göçmen et al., 2008). It is very widespread in North 
Cyprus.

Protected spec�es.

102



Hemorrho�s numm�fer    

103



COLUBRIDAE

E�ren�s levant�nus  (Schm�dtler, 1993) 
T.  Levant Uysal Yılanı

Esk� Adı (S�non�m�): E�ren�s modestus (Mart�n, 1838)  

Morfoloj�k Özell�kler: Vücut boyu 70 cm kadar olab�len, �nce yapılı b�r yılan 
türüdür. Preocular�a ekser�yetle 1, nad�ren 2, postocular�a 2, nad�ren 1 veya 3, 
supralab�al�a 7, nad�ren 8 taned�r. Göz bebekler� yuvarlak, sırt pullarının gövde 
ortasındak� sayıları genell�kle 17 nad�ren 19 sıralıdır. Ventral�a 143-189, subcaudal�a 
51-81 arasında değ�ş�r. Sırt taraf sarımsı kahvereng�, baş ve ensedek� s�yah lekeler 
gençlerde bar�z, yaşlı erg�nlerde s�l�k veya bel�rs�zd�r. Sırt genell�kle lekes�z, ancak 
bazılarında az veya çok esmer lekeler bulunur. Alt taraf lekes�z sarımsı beyazdır.

B�yoloj�k-Ekoloj�k Özell�kler: Az b�tk� örtüsü olan taşlık araz�de yaşar. Taş altlarında 
g�zlen�r. Bes�nler�n� böcek, örümcekler bazen de solucan v.b. hayvanlar teşk�l eder. 
B�r d�ş� 3-8 yumurta bırakır.

Coğrafi Dağılış: Kıbrıs, Kaasya, Kuzeybatı İran, Türk�ye, Sur�ye, Lübnan, bazı Ege 
Adaları'nda yayılmıştır. Vert�kal dağılışı 2000 m'ye kadar çıkar (Schm�dtler, 1984; 
Osenegg, 1989; Baran Atatür, 1998). Kıbrıs'ta yaygın olmayan türlerden b�r�s�d�r. 
Kuzey Kıbrıs'ta sadece Lapta-G�rne'de (Göçmen 1997) ve Lapta-Selv�l� Tepe 
(Kornos)'ta gözlenm�şt�r ( Göçmen et al., 2008).

Tür koruma altındadır.
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COLUBRIDAE

Eirenis levantinus  (Schmidtler, 1993) 
E. Levant Dwarf Racer

Previous Name (Synonym): Eirenis modestus (Martin, 1838)  

Identi�cation: A slender bodied species with a total length up to 70 cm. Pupils 
round; usually 1 rarely 2 preoculars; 2 postoculars, rarely 1 or 3; 7 supralabials, rarely 
8. Usually 17, rarely 19 rows of dorsal scales at mid-body. Ventrals and subcaudals 
between 143-189 and 51-81, respectively.
e dorsum is yellowish-brown; black blotches on the head and nape distinct in 
young, not so or completely lacking in mature and old specimens. e dorsum 
usually immaculate, but in some with more or less dun-coloured markings. e 
venter is yellowish-white, without maculations.

Habitat - Biology: Lives in rocky areas with sparse vegetation. Shelters under stones. 
Feeds on insects and spiders, even earthworms etc. A female lays 3-8 eggs.

Distribution: Is widespread in Cyprus, the Caucasus, NW Iran, Turkey, Syria, 
Lebanon and in some Aegean islands; with a vertical distribution up to 2000 m. 
(Schmidtler, 1984; Osenegg, 1989; Baran Atatür, 1998). In Cyprus, it is apparently an 
uncommon species. In North Cyprus it is observed in Lapithos-Kyrenia (Göçmen 
1997) and Lapithos-Cypress Hill (Kornos) ( Göçmen et al., 2008).

Protected spec�es.
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COLUBRIDAE

Natr�x natr�x (L�nnaeus, 1758)
T. Yarı Sucul Yılan 

Morfoloj�k Özell�kler: Boynu bar�z şek�lde �nce olan bu türün vücut boyu 150 cm 
kadar olab�l�r. Preocular�a 1, nad�ren 2, postocular�a 3, nad�ren 2 veya 4 olab�l�r. 
Supralab�al�a 7, nad�ren 6 veya 8 taned�r. Kar�nalı sırt pulları gövde ortasında 
genell�kle 19, nad�ren 17 veya 18 sıralıdır. Ventral�a 162-184, subcaudal�a 50-80 
arasında değ�ş�r. Sırt taraf gr� veya esmer kahvereng�, nad�ren s�yah, ender olarak 
alb�no fertlere de rastlanır. Sırtta �k� açık renkl� boyuna ç�zg� genell�kle mevcut, 
bazen de fark ed�lmez. Bu ç�zg�ler�n arasında ve yanlarında s�yah lekeler bulunur. 
Başın arka yanlarında sarı ay lekeler� genell�kle bar�zd�r. Gövde yanlarında da b�r sıra 
s�yah leke bulunur. Alt taraf sarımsı beyaz, sık veya seyrek s�yah lekel�d�r.

B�yoloj�k-Ekoloj�k Özell�kler: Daha çok suya yakın çayırlık ve taşlık kısımlarda 
yaşar. Durgun ve akarsularla, tarla ve bahçe araları �le evlerde de bulunur. 
Yakalandıklarında ısırmazlar ancak fena kokan gazla karışık b�r sıvı salarlar. Bazen 
de sırt üstü yatıp ağzını açarak ölü takl�d� yaparlar. Bes�nler�n� kurbağa türler�, küçük 
balık ve kem�r�c�ler teşk�l eder. B�r d�ş� 6-13 yumurta bırakır. Bazen aynı yere çok 
sayıda d�ş� yumurta bırakır.

Coğrafi Dağılış: Kıbrıs Adası, Avrupa, Kuzeybatı Afr�ka ve doğuya doğru Orta 
Asya'ya kadar yayılmıştır. Vert�kal dağılışı 2400 m'ye kadardır. Bu tür sucul 
ortamlara uyumu neden�yle, Kıbrıs'ın en nad�r görülen, keza en naz�k ve tükenme 
tehl�kes� altında olan yılanlarından b�r�s�d�r. 1960'lı yıllardan ber�d�r soyunun 
tükend�ğ�ne �nanılmıştı (Schm�dtler, 1984; Osenegg, 1989; Schätt� ve S�gg, 1989). 
W�edl ve Böhme (1992) görünüş olarak h�ç dokunulmamış ve üreyeb�len b�r 
populasyonu Troodos Dağlarının kuzey etekler�nde (Leoşa Bölges�) yen�den 
keşfetm�şlerd�r. Ada'nın güney�nde bu türün alttür durumu açık değ�ld�r (Natr�x n. 
cypr�aca) (Böhme ve W�edl, 1994). Kuzey Kıbrıs'ta canlı örneğe rastlanmamış 
olmakla b�rl�kte, Kıbrıs'ta olduğu b�l�nen bu yılanın b�rkaç kanıt örneğ�nden b�r� 
Gönyel�-Leoşa'dandır (ZDEU 117/1960). Bu durum, türün önceler�, ş�md�k� g�b� 
daha yüksek ve daha soğuk �rt�falara sınırlanmasından z�yade, daha gen�ş b�r dağılış 
sahasına sah�p olduğunu �şaret eder. El�m�zdek� müze örneğ�ne dayanarak Kuzey 
Kıbrıs'ta N. n. persa (Pallas, 1814) alttürünün bulunduğu söyleneb�l�r (Göçmen et 
al., 1996a).

Tür koruma altındadır.
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COLUBRIDAE

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
E. Grass Snake 

Identi�cation: A distinctly slender necked snake, with a total length up to 150 cm. A 
single preocular, rarely 2; 3 postoculars, rarely 2 or 4; 7 supralabials, rarely 6 or 8. 
Usually 19, rarely 17 or 18 rows of keeled dorsal scales at mid-body. Ventrals and 
subcaudals between 162-184 and 50-80, respectively. e dorsum is gray or buff-
brown, rarely black. Over this ground colouration, usually two light coloured 
longitudinal lines present, but sometimes not distinct or absent. Between and lateral 
to these lines, black blotches are seen. Yellow half-moons usually distinct at 
posterolaterals of head. A row of black markings on �anks. e venter is yellowish-
white, more or less with black markings.

Habitat - Biology: Prefers grasslands and rocky-stony places close to a water body; 
also seen in calm waters or streams, in gardens and cultivated �elds, barns or houses. 
When handled does not bite, but secretes an evil smelling liquid from anal gland; 
sometimes plays dead, lying on back with mouth open. Feeds on frogs and toads, 
small �sh and rodents. A female lays 6-13 eggs, sometimes a lot of eggs are laid in the 
same nest by more than a few females.

Distribution: Its range extends from Europe, NW Africa towards east to Middle 
Asia, including Cyprus; with a vertical distribution to 2400 m. It is the rarest snake of 
Cyprus and, due to its adaptation to aquatic habitats, also the most vulnerable and 
endangered one. Believed to be extinct since the sixties (Schmidtler, 1984; Osenegg, 
1989; Schätti and Sigg, 1989). Wiedl and Böhme (1992) rediscovered a seemingly 
intact, reproducing population in the northern foothills of Mt. Troodos (District 
Nicosia). e subspeci�c status of this population in the southern part of the Island is 
not clear (Natr�x natrix cypriaca). However, among the few voucher specimens of 
this snake known from Cyprus, there is a record from Gönyeli-Nicosia (Northern 
Cyprus) (ZDEU 117/1960). is indicates a formerly wide distribution rather than a 
restriction to higher and therefore cooler elevations. is specimen belongs to N. n. 
persa (Pallas, 1814) (Göçmen et al., 1996a).

Protected spec�es.
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