
CHELONIIDAE

Caretta caretta (L�nnaeus, 1758)
T. İr� Başlı Den�z Kaplumbağası

Morfoloj�k Özell�kler: Kabuk boyu 1 m. olab�len büyük den�z kaplumbağasıdır. 
Başın üstünde 2 ç� prefrontal plak bulunur. Üst kabukta 5 ç� costal plak mevcut. 
Nuchal plak 1. costale �le temastadır. Yüzmeye yarayan kürek şekl�ndek� bacakların 
dış kenarlarında en fazla 2 tırnak bulunur. Genell�kle del�k �çermeyen üç ç� 
�nframarg�nal plağı mevcuttur. Sırt taraf genell�kle kırmızımsı kahvereng�d�r. Karın 
taraf beyazımsı veya açık sarı renkted�r.

B�yoloj�k-Ekoloj�k Özell�kler: Bes�nler�n� balık, kabuklular v.b. den�z hayvanları 
teşk�l eder. B�r d�ş� yüz veya daha fazla yumurtayı kumsallara açtığı yuvaya bırakır. 
Yuva yapmak üzere kumsala gece çıkarlar. Yaklaşık 2 aylık kuluçka evres�nden sonra 
yuvalardan çıkarak den�ze dönerler. Sah�l kumsallarının tur�zm, yerleş�m ve sanay� 
neden�yle bozulması sonucu Akden�z'de Caretta caretta türü çok azalmıştır Bu 
nedenle Uluslararası Akden�z Eylem Planı gereğ�nce nesl�n�n yok olmasını önlemek 
�ç�n koruma altına alınmıştır.

Coğrafi Dağılış: Okyanusların sıcak bölgeler� �le Akden�z'de yayılmıştır. Bazen 
Marmara ve Karaden�z'de de görülürler. Yuvalarını genell�kle Türk�ye'n�n Akden�z 
sah�ller�ndek� ve Kuzey Kıbrıs'n�n kuzey�nde, b�lhassa G�rne'den Karpaz’a kadar 
uzanan kumsallara yaparlar (Göçmet et al., 2008).

Tür koruma altındadır.
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CHELONIIDAE

Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
E. Loggerhead Turtle 

Identi�cation: Marine, carapace up to around 100 cm in adults. Two pairs of 
prefrontal plates on the head; 5 pairs of costal plates on the carapace; nuchal plate in 
contact with the �rst costals. On the outer edges of the �ipper-like limbs two claws at 
most. Usually 3 pairs of inframarginal plates, without pores. e dorsum is usually 
reddish-brown; the venter whitish to light yellow.

Habitat - Biology: Feeds on �sh, molluscs and coelenterates. A female deposits 
around a hundred eggs to nests dug into beach sands.  e hatchlings emerge during 
the night aer an incubation period of approximately two months and enter the sea. 
Because of the touristic, urban and industrial usage of suitable nesting beaches, the 
Mediterranean populations are gravely endangered. To prevent their extinction, 
they are now protected under “Mediterranean Action Plan” (MAP).

Distribution: Widespread in warm and temperate oceans, also in the 
Mediterranean; sometimes seen in the Sea of Marmara and the Black Sea. e nests 
of the Mediterranean populations are usually built on the southern sandy shores of 
Anatolia and the northeastern shores of Northern Cyprus between Kyrenia and 
Dipkarpaz. (Göçmet et al., 2008).

Protected spec�es.
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CHELONIIDAE

Chelon�a mydas (L�nnaeus, 1758)
T. Yeş�l Den�z Kaplumbağası-Çorba Kaplumbağası

Morfoloj�k Özell�kler: Kabuk uzunluğu 140 cm olab�len büyük den�z 
kaplumbağasıdır. Başın üstünde yalnız 1 ç� prefrontal plak bulunur. Nuchal plak 1. 
costale �le temas etmez. Üst kabukta 4 ç� costal�a mevcuttur. Yüzgeç şekl�n� almış 
bacakları genell�kle b�rer tırnaklıdır. Genell�kle 4 ç� �nframarg�nal plakları bulunur. 
Sırt taraf gr� kahvereng� ve genell�kle sarımsı veya kahvereng�ms� lekel�d�r. Alt kabuk 
açık sarı veya beyazımsıdır.

B�yoloj�k-Ekoloj�k Özell�kler: Erg�nler den�z b�tk�ler� �le yavrular hayvansal 
maddelerle beslen�r. B�r d�ş� kumsala açtığı yuvaya 200 kadar yumurta bırakab�l�r. 
Y�ne b�r d�ş�n�n b�r üreme sezonunda beş ayrı yuvaya 568 yumurta bıraktığı tesp�t 
ed�lm�şt�r. Et� çok lezzetl� olduğundan fazla avlanarak t�caret� yapılmıştır. Bu 
nedenle de populasyonu çok azalmıştır. Ayrıca yuva yaptığı kumsalların da başka 
amaçlarla kullanılması ve tahr�p ed�lmes� sonucunda türün nesl�n� devam ett�rmes� 
Akden�z'de tehl�keye g�rm�şt�r. Bu nedenle Caretta caretta türünde olduğu g�b�, 
Uluslararası Akden�z Eylem Planı gereğ�nce koruma altına alınmıştır.

Coğrafi Dağılışı: Okyanusların sıcak bölgeler� �le Akden�z sah�ller�nde yayılmıştır. 
Nad�ren Karaden�z'de de görülür. Türk�ye'de yalnız Doğu Akden�z sah�ller�nde, 
Kuzey Kıbrıs'ta �se Yayla (=Kum Köy) (Güzelyurt), Acapulco Tat�l Köyü (G�rne) ve 
Yen� Erenköy (Karpaz) Sah�ller�nde yuva yaparak yavru çıkarırlar.

Tür koruma altındadır.
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CHELONIIDAE

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
E. Green Turtle

Identi�cation: One of the bigger marine turtles with a carapace length up to 140 cm. 
Only one pair of prefrontals on head; nuchal plate does not contact the �rst costals; 4 
pairs of costals on carapace. Each of the �ipper-like limbs contain at most only one 
claw. Usually 4 pairs of inframarginal plates. e dorsum is grayish-brown, usually 
with yellowish or brownish markings. e venter is light yellow to white.

Habitat - Biology: e adult usually feeds on turtle grass and other seaweed, the 
young is carnivorous. A female deposits around 200 eggs to its nest dug in the beach, 
usually laying more than one batch (in one breeding season, up to 5 batches with a 
total 568 eggs have been observed). For a long time the species had an economical 
importance because of its edible meat and fat, so its populations dangerously 
decreased. e usage of its nesting sites with various aims further endangered the 
survival of the species in the Mediterranean basin, so now, like the loggerhead, the 
green turtle is also protected under MAP.

Distribution: Warm oceans, also present in the Mediterranean, rarely seen in Black 
Sea. Nesting sites in Turkey and Northern Cyprus exclusively in the eastern 
Mediterranean coasts. In Northern Cyprus, they especially nest in the sandy shores 
of Yayla (=Kum Köy) (Güzelyurt), Acapulco Holiday Village (Kyrenia) and Yeni 
Erenköy (Karpaz Region).

Protected spec�es.
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