
TYPHLOPIDAE

Xerotyphlops verm�cular�s (Merrem, 1820) 
T. Kör Yılan, Dem�r Yılanı

Esk� Adı (S�non�m�): Typhlops verm�cular�s (Merrem, 1820)

Morfoloj�k Özell�kler: Solucana benzeyen �nce vücutlu b�r yılandır. Baş ve kuyruk 
kısmının b�rb�r�nden ayrılması zordur. Ağız başın altındadır. Gen�şl�ğ�ne eş�t boyda 
olan kuyruğun ucunda küçük b�r d�ken bulunur. Gözler plak altında ve s�yah nokta 
hal�nde bell� olurlar. Rostral plak baş gen�şl�ğ�n�n 1/3'ü kadar, başın üstünde 
takr�ben göz h�zasına kadar uzanır. Nasale kısmen bölünmüş, preoculare mevcuttur. 
Supralab�al�a 4 taned�r. Sırt ve karın pulları cyclo�d şek�lde ve benzer yapıda, gövde 
etrafındak� pul sayısı 21-24, pulların arka uç tarafında koyu renkl� b�r nokta bulunur. 
Vücut uzunluğu 25-35 cm en�ne çapı �se 1 cm kadar olab�l�r. Sırt taraf pembems� 
kahvereng� veya sarımsı kahvereng�, karın taraf sarımsıdır.

B�yoloj�k-Ekoloj�k Özell�kler: Neml� toprak �ç� ve taş altlarında yaşar. Toprak �ç�nde 
tüneller kazarak böcek arar, ayrıca karınca yuvalarında da görülür. Ele alındığında 
kuyruk ucundak� d�ken� batırmaya çalışır. Üreme b�yoloj�s� hakkında fazla b�lg� 
yoktur. 4-8 kadar yumurta bırakır. Bes�nler�n� böcek larvaları ve karıncalar teşk�l 
eder.

Coğrafi Dağılış: Afgan�stan'dan batıya doğru Kıbrıs, Türk�ye, Yunan�stan, Güney 
Bulgar�stan, Arnavutluk ve Güney Yugoslavya'da yayılmıştır. Vert�kal dağılışı 1500-
1600 m. kadardır. Kıbrıs ve Türk�ye'n�n hemen her tarafında bulunur (Böhme ve 
W�edl, 1994; Göçmen et al., 1996a; Baran ve Atatür, 1998; Göçmen et al., 2008). 
Akman ve Göçmen (2019) tarafından yapılan çalışmada Anadolu ve Kuzey Kıbrıs 
populasyonları arasında bazı farklılıklar tesp�t ed�lm�ş ve bu popılasyonlar bazı 
phol�dol�al özell�kler ve geometr�k morfometr�k çalışmalarıyla b�rb�r�nden 
ayrıldığını, dolayısıyla bu güne kadar monot�p�k olarak b�l�nen türün Kıbrıs 
Adası'nda yaşayan populasyonunun farklı b�r takson adı altında �s�mlend�r�lmes�n�n 
uygun olduğu sonucuna varmıştır. 
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TYPHLOPIDAE

Xerotyphlops vermicularis (Merrem, 1820) 
E. Worm Snake

Previous Name (Synonym): Typhlops vermicularis (Merrem, 1820)

Identi�cation: A slender snake rather like an earthworm. Head inconspicuous, not 
easily distinguishable from the tail; mouth subterminal; very short tail wide as long, 
with a small spine at tip. Eyes underneath scales, visible as two small black dots; 
Rostral plate approximately 1/3 of the head width, reaching up to the level of eyes on 
top of head; nasal partly divided; preocular present; 4 supralabials. Dorsal and 
ventral scales quite similar and cycloid shaped, in 21-24 rows around body, a dark 
spot at the posterior edge of each scale. Total length of the cylindrical snake around 
25-35 cm, diameter may up to be 1 cm. e dorsum is pinkish or yellowish-brown; 
the venter yellowish.

Habitat -Biology: Mainly subterranean, inhabits damp soils or found under stones, 
fossorially preys on insect larvae and ants. When handled, tries to sting with the 
small spine at the end of its tail. No detailed data on its breeding biology, a female lays 
4-8 eggs.

Distribution: Westwards from Afghanistan, widespread in Cyprus, Turkey, Greece, 
E Bulgaria, Albania and the southern parts of former Yugoslavia; with a vertical 
distribution to 1500-1600 m (Böhme and Wiedl, 1994; Göçmen et al., 1996a; Baran 
and Atatür, 1998; Göçmen et al., 2008). In a study by Akman and Göçmen (2019); 
some differences have been detected between Anatolia and North Cyprus 
population and those populations have been separated through geometric 
morphometric studies and also through some pholidolial features. erefore, it has 
been resulted that it is better to name the known monotypical species living in 
Cyprus under a different taxon. 

SNAKES IN CYPRUS
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COLUBRIDAE

Dol�coph�s jugular�s  (L�nnaeus, 1758) 
T. Kara Yılan

Esk� Adı (S�non�m�): Coluber jugular�s L�nnaeus, 1758 

Morfoloj�k Özell�kler: Baş kısmı bar�z, vücut 3 m. kadar olab�l�r. Kıbrıs'dak� en uzun 
boylu yılan türüdür: Preocular�a genell�kle 2, bunlardan üsttek� büyüktür. 
Postocular�a ekser�yetle 2, nad�ren 3, supralab�al�a genell�kle 8, nad�ren 7 taned�r. 
Göz bebekler� yuvarlak, kar�nasız sırt pullarının gövde ortasında sayıları 19 sıralıdır. 
Ventral�a 189-2 15. subcaudal�a 99-128 arasında değ�ş�r.

Gençler�n sırt tarafı gr� kahvereng� olup, esmer ve s�yah lekel�, erg�nlerde �se parlak 
s�yahtır. Erg�nlerde başın altı lekes�z sarımsı kırmızıdır. Karın taraf �se kırmızı olup, 
üzer�nde yuvarlağımsı s�yah lekeler bulunur (Türk�ye'de Batı Anadolu ve Ege 
Adaları'ndak� norm�nat formda). Gençlerde karın taraf sarımsı beyaz olup, yalnız 
yanlarda s�yahımsı lekeler bulunur.

B�yoloj�k-Ekoloj�k Özell�kler: Ovalarda taşlık dere kenarları, yamaç ve tarlalar �le 
bataklıklarda yaşar. Ayrıca bağ ve bahçe araları �le mezarlıklarda da görülürler. Taş 
altı ve kem�r�c� yuvalarında g�zlen�rler. Bes�nler�n� kem�r�c�ler, kuş ve yavruları �le 
kertenkeleler teşk�l eder. Bazen d�ğer yılanları da yerler.

Çabuk ısıran yılanlardır, ancak zeh�rs�zd�rler. İnsanlarla karşılaşınca kaçmadan ses 
çıkararak kend�n� savunmaya çalışır. B�r d�ş� b�r defada 7-11 kadar yumurta bırakır. 
Tarım ürünler�ne zarar veren kem�r�c�ler� yed�ğ�nden, fare mücadeles�nde 
yararlanılan b�r yılan türüdür.

Coğrafi Dağılış: Tür Kıbrıs, Türk�ye, Sur�ye, Irak, Lübnan, Ürdün ve İsra�l'de 
yayılmıştır. Esas olarak düz ovalarda yaşayan bu yılan türü den�z sev�yes�nden 1000 
m yüksekl�kte de görülür. Kuzey Kıbrıs'ta her yerde karşılaşılır. Bu tür, Kıbrıs'ta ada 
�ç�n endem�k b�r alttür, Dol�coph�s j. cypr�acus Z�nner, 1972 �le tems�l ed�l�r. Karın 
taraf neredeyse tamamen s�yah renkl� olup, hafif b�r kırmızılık sadece başın yan ve alt 
kısmında görülür (Böhme ve W�edl, 1994; Göçmen et al., 1996; Baran ve Atatür, 
1998; Göçmen et al., 2008).

Tür koruma altındadır.
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COLUBRIDAE

Dolicophis jugularis (Linnaeus, 1758) 
E. Large Whip Snake 

Previous Name (Synonym): Coluber jugularis  (Linnaeus, 1758) 

Identi�cation: Head well de�ned; total length up to 300 cm, being the longest snake 
of Cyprus. Pupils round. Usually 2 preoculars, the upper one bigger; usually 2, rarely 
3 postoculars; usually 8, rarely 7 supralabials. 19 rows of smooth dorsal scales at mid-
body. Ventrals and subcaudals between 189-215 and 99-128 respectively.
e dorsum of young gray brown with dun-coloured and black maculations, in 
adults bright black. Under of head in adults yellowish-red, without maculations. e 
venter is red with roundish black markings (in the nominate race on Turkey and 
Aegean islands) . In young the venter is yellowish-white, with blackish markings only 
at the edges.

Habitat - Biology: Lives in dry, open places, meadows, rocky river banks, rocky-
stony slopes, �elds and swamps; can also be seen in gardens, vineyards and 
cemeteries. Hides under stones and in rodent galleries. Feeds on rodents, birds, 
chicks and lizards; sometimes even on other snakes.
Not poisonous, but bites readily. Usually does not retreat and tries to defend itself by 
producing a hissing sound. A female lays 7-11 eggs. Quite useful in agricultural pest 
control, consuming crop-harming rodents.

Distribution: Widespread in Cyprus, Turkey, Syria, Iraq, Lebanon, Jordan and Israel; 
with a vertical distribution to 1000 m. Occurs in North Cyprus anywhere (Böhme & 
Wiedl, 1994; Göçmen et al., 1996a; Baran & Atatür, 1998). It is represented with the 
race, Dol�coph�s j. cypriacus Zinner, 1972 characterized with mostly black venter, 
anteriorly speckled with some red, on Cyprus. It is an endemic subspecies for Cyprus 
(Böhme and Wiedl, 1994; Göçmen et al., 1996; Baran and Atatür, 1998; Göçmen et 
al., 2008).

Protected spec�es.
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COLUBRIDAE

Platyceps najadum (E�chwald, 1831) 
T. İnce Yılan, Ok Yılanı

Esk� Adı (S�non�m�): Coluber najadum (E�chwald, 1831)

Morfoloj�k Özell�kler: İnce vücutlu ve total boyu 140 cm kadar olab�l�r. Preocular�a 
2, nad�ren 1 veya 3, postoculare 2, supralab�al�a genell�kle 8, bazen 9 veya 7 olab�l�r. 
Göz bebekler� yuvarlak, vücut etrafındak� pullar düz, gövde ortasında sayıları 
genell�kle 19, nad�ren 17 sıralıdır. Ventral�a 200-236, subcaudal�a 100-140 arasında 
değ�ş�r. Vücudun ön kısmında sırt reng� gr� veya mav�ms� kahvereng�, arka 
kısımlarda �se sarımsı veya kırmızımsı kahvereng�d�r. Boyun yanlarında kenarları 
açık, �ç� s�yah leke sıraları bulunur. Bu lekeler ger�ye doğru küçülür ve gövde 
yarısından önce kaybolurlar. Gözler�n ön ve arka kenarları sarımsı �nce b�r bantla 
çevr�l�d�r. Alt taraf lekes�z sarımsı beyazdır.

B�yoloj�k-Ekoloj�k Özell�kler: Genell�kle taşlık ve çalılık kuru ortamlarda yaşar. 
Bazen bahçe araları, tarla kenarları ve evlere yakın yerlerde de görülürler. Çalı ve 
ağaçlara tırmanab�l�r. Kertenkele ve böceklerle beslen�r. B�r d�ş� 3-5 yumurta bırakır. 
Çok süratl� hareket eder, hızla g�derken gövden�n ön kısmını yukarı kaldırır. Bu 
nedenle halk arasında “ok yılanı” adı da ver�l�r. Zeh�rs�z ve gündüz faald�r.

Coğrafi Dağılış: Tür Kuzey Kıbrıs, Balkan Yarımadası'nın güney tara�arı, Türk�ye, 
Sur�ye ve İran'da yayılmıştır. Den�z sev�yes�nden 1800 m yüksekl�klere kadar 
görülür. Bu türün Kıbrıs'ta bulunduğuna �l�şk�n �lk kayıt Boulenger (1910) 
tarafından ver�lm�şt�r. Kuzey Kıbrıs (Küçük Kaymaklı, Leoşa)'dan tek örnek, 
ZDEU (Zooloj� Departmanı Ege Ün�vers�tes�) koleks�yonunda muhafaza 
ed�lmekted�r. Lapta-G�rne'de görülen örnekten sonra (Göçmen et al., 1996a) 
Göçmen et al. (2008) tarafından yapılan herpetoloj�k çalışmalar sırasında Lapta-
Selv�l� Tepe'de gözlenm�şt�r. Bu türün de adadak� soyu, Sarı Kertenkele, Eumeces 
schne�der�� ve Yarı Sucul Yılan, Natr�x natr�x g�b� tükenme tehl�kes� �le karşı 
karşıyadır.

Tür koruma altındadır.
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COLUBRIDAE

Platyceps najadum (Eichwald, 1831) 
E. Dahl's Whip Snake

Previous Name (Synonym): Coluber najadum (Eichwald, 1831)

Identi�cation: A slender snake with a total length up to 140 cm. Eyes large, with 
round pupils. 2 preoculars, rarely 1 or 3; 2 postoculars; usually 8, sometimes 9 or 7 
supralabials. Usually 19, rarely 17 rows of smooth dorsal scales at mid-body. Ventrals 
and subcaudals between 200-236 and 100-140, respectively. e dorsum is gray or 
bluish-brown anteriorly, yellowish or reddish-brown posteriorly. Sides of neck with a 
row of roundish black markings, the rims of which are lighter coloured; these get 
smaller posteriorly and disappear before reaching the body. e front and back edges 
of the eyes are surrounded with a thin yellowish band. e venter is immaculate, 
yellowish-white.

Habitat - Biology: Usually found in dry, stony and bushy places; also seen in gardens, 
at the edges of cultivated �elds and quite near to houses. Can climb on bushes and 
trees. Feeds on lizards and insects. Very quick moving, keeps anterior part of its body 
above ground while speeding along, hence nicknamed as “arrow snake”. A non-
venomous diurnal species, females of which lay 3-5 eggs.

Distribution: Known from Northern Cyprus, the southern parts of the Balkan 
Peninsula, Turkey, Syria and Iran; with a vertical distribution to 1800 m. First record 
on the presence of this snake in Cyprus was reported by Boulenger (1910). An 
alcohol material dated from 1962 collected from K. Kaymakli-Nicosia (Northern 
Cyprus) is present in the ZDEU (Zoology Department of Ege University, Izmir, 
Turkey) collection. Aer the sample seen in Lapethos-Kyrenia (Northern Cyprus) 
by Göçmen in 1996 (Göçmen et al., 1996a), he then observed it in Lapithos-Cypress 
Hill dring his herpetological trips (Göçmen et al. (2008). Apparently, this snake 
species faces a serious threat of extinction in Cyprus as the Schneider's Skink, 
Eumeces  schneider�� and the Grass Snake, Natrix natrix.

Protected spec�es.
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