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Özet 
 
Günümüze kadar tek bir lokalitede yayılış gösterdiği bilinen Van Kertenkelesi, Darevskia sapphirina (Schmidtler, et 
al. 1994), IUCN’nin türlere ait Kırmızı listesinde LC (Yaygın bulunan) kategorisinde yer almaktadır. Ayrıca CITES 
sözleşmesi eklerinde yer almazken BERN sözleşmesi EK 3’e göre koruma altındadır. 
Kaya kertenkeleleri arasında en kısa boya sahip olan Van kertenkelesi (99 mm) kesikli occipital çizgi ve 5-7 mavi 
lateral lekelere sahip olmasıyla diğer Darevskia türlerinden rahatlıkla ayrılmaktadır. Sırt kısmı yeşil tonlarda olup 
üzerinde ince ve enine dalgalı düzensiz lekeler bulunmaktadır. Kirli beyaz renklenmeye sahip karın kısmı üzerinde 
açık kahverengi lekeler bulunmaktadır. Bu tür partenogenetik olarak ürer yani sadece dişi bireylerden oluşur.  
Proje kapsamında Ağrı ve Van illerinde yaşayan türün yayılış alanları, türü tehdit eden etmenler ve bunlar için 
alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Öncelikli olarak neme duyarlı olan türün neslini devam ettirebilmesi için 
1800-2000 m yükseklikte yayılış gösterdiği vadilerin kenarındaki kayalık alanların korunması gerekmektedir. 
Bu çalışma ‘Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı XIV. Bölge Müdürlüğü Van Şube Müdürlüğü Van İli Van kertenkelesi (Darevskia sapphirina) Tür 
Eylem Planı Hazırlanması’ projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
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On the Distribution, Taxonomy and Biology of Van Lizard (Darevskia sapphirina) 
 

 
Abstract  
 
Up to now, it was known only one locality of Van Lizard; Darevskia sapphirina was listed as LC (Least Concern) at 
red list of IUCN. In addition, CITES convention are not included it but Van lizard is protected by Bern Convention 
Annex 3.  
Van lizard has the shortest body size (99 mm) in other rock Lizards. It is distinguishable from the other Darevskia 
species by has partly with a tendency of forming an occipital stripe and at each side of the dorsum, 5-7 large blue 
spots. Dorsum is a fine transverse vermiculation on greenish ground. Ventral is dirty white. This species reproductive 
parthenogenetic that means, populations consists of only females.  
Within the project, distribution areas of the species living in the provinces of Van and Ağrı, threatened species and 
prevention should be taken to these factors are determined. As a priority, Van lizard is sensitive to humidity. In order 
to be maintained life of this species, rocky areas on the edge of the valley in which species distributed in should be 
protected from being destroyed.  
This study is produced within the project “Republic of Turkey Ministry of Forest and Water Affairs General 
Directorate of Nature Conservation and National Parks 14. Regional Directorate Van Branch Office, Van lizard 
(Darevskia sapphirina) Species Action Plan Preparation in Van Province”. 
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