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ÖNSÖZ
Herpetoloji dersi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Öğretim
Programı’nda 1970’ li yıllardan itibaren okutulmaktadır. Dersin açılmasına öncülük yapan
ve 1980 yılına kadar işleyen, Hocamız Merhum Prof. Dr. Muhtar BAŞOĞLU’dur. Kendisinin
gerek manuskript halindeki ders notlarından, gerekse yayımlamış olduğu çalışmalarından
bu eserde büyük ölçüde yararlanılmıştır.
Kitap esas olarak, yurdumuzda temsilcileri bulunan grupların morfolojileri,
anatomileri, üreme biyolojileri, dağılışları ve teşhisleri üzerine tesis edilmiştir. Bunlar, Urodela
(Kuyruklu Kurbağalar), Anura (Kuyruksuz Kurbağalar), Testudinata (Kaplumbağalar),
Sauria (Kertenkeleler) ve Ophidia (Yılanlar)’dır. Her bir türün ve üst kategorilerinin
Latince veya latinceleştirilmiş isimlerinin Türkçe anlamları da ilave edilmiştir. Kitapta
Rhynchocephalia (Kalak Başlılar) ve Crocodilia (Timsahlar) gruplarının kısa tutulması,
ayrıca dünyada yaygın pek çok kurbağa ve sürüngen türünden ancak en bilinenlerinden
bahsedilmesinin nedeni, kitabın bir yarıyıllık ders programını aşmaması ile ilgilidir.
Yurdumuz Flora ve diğer Fauna elementleri bakımından olduğu gibi, Amphibi
ve Reptil türleri bakımından da, çok önemli Zoocoğrafik konumdadır; Trakya’dan
Avrupalı, Kafkaslar ve Doğu Anadoludan Asyalı, Suriye ve Irak’dan Afrikalı kurbağa
ve sürüngen türlerinin adeta harmanlandığı emsali olmayan bir kara parçasıdır.
Çevremizi, yurdumuzu tanımak, diğer değerler yanında bunların da kaçırılmasını, yok
edilmesini önlemek görevlerimiz arasında olmalıdır.
Diğer bir husus, yılanlar genelde sevilmeyen ve korkulan hayvan türleridir.
Yurdumuzda büyük çoğunluğu zehirsiz olduğu halde zehirli tür zannedilerek görüldüğü
yerde öldürülmektedir. Bu, bilgisizlikten ileri gelir. Yok edilmeleri Doğa’daki dengeli
düzeni bozar, besinlerini teşkil eden tarla fareleri ve başka hayvan türlerinin biyolojik
kontrolünü güçleştirebilir. Kaldı ki, zehirli yılan türlerinden sağlanan zehir pek çok ilaç
içeriğinde kullanılmaktadır. Bu nedenle bazı ülkeler Serpentarium (Yılan çiftliği) kurmak
suretiyle yılan zehrini bilimin ve insanlığın hizmetine sunarak ekonomik katkı da
sağlamaktadır. Unutmayalım ki, yılan sadece taciz edildiğinde saldırır.
Bir kitabın ortaya çıkışı sadece yazarları ile sınırlandırılamaz. Başlangıçta bizi
bilgilendiren, katkıda bulunan hocalarımıza ve meslektaşlarımıza gönül borcumuzu
özellikle belirtiriz. Fotoğraf temininde yardımcı olan ve manuskript ile ilgili uyarılarından
yararlandığımız, değerli dostumuz ve meslektaşımız Prof. Dr. Mehmet K. ATATÜR’e çok
teşekkür ederiz.
Kitabımızın, başta dersi alan Zooloji öğrencilerinin yanında ilgi duyanlara (biyolog,
ekolog, ziraatçi, bazı askeri birimler v.b.) da yararlı olacağına inanıyoruz. Gösterilen
dikkate rağmen bazı yazım ve kavram hatalarının metin ya da şekillere sızmış olması olasılığı
kaçınılmazdır. Bu yöndeki meslektaşlarımızdan ve öğrencilerimizden gelecek düzeltme
önerilerini memnuniyetle karşılayacağımızı belirtir, şimdiden teşekkür ederiz.
Kitabın basımı esnasında göstermiş oldukları büyük gayret ve titiz çalışmadan
ötürü Ege Üniversitesi Basımevi personeline şükranlarımızı sunuyoruz.
Bornova – 12 Mart 2005

Abidin BUDAK - Bayram GÖÇMEN
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GİRİŞ
Herpetoloji, kurbağa ve sürüngen bilimi olup, “herpeton” Eski
Yunanca’da sürüngen, logos ise bilim anlamındadır. Herpeton sürüngen
olduğuna göre bu bilim kolunun yalnız sürüngenleri kapsaması icap eder.
Fakat amfibiler de dahil edilmiştir. Bunun bazı nedenleri vardır: bu iki sınıf
(Classis) birbirine çok yakındır. Her ikisi de omurgalılardan kara omurgalılarının
(Superclassis: Tetrapoda) iki aşağı sınıfını teşkil ederler. Her iki sınıf da
“poikilotherm” (poikilo: değişken, therm: sıcaklık), yani “soğukkanlı” hayvanlardır.
Aorta yayları çift, kalpleri iki kulakçık (atrium) ve tek karıncıktan (ventriculus)
yapılmıştır. Diğer bir sebep ise zoolojideki uzmanlaşma ile ilgili geleneksel
olan tutumdur. Bu tutuma göre omurgalılar; Mammaloji, Ornitholoji, İchthyoloji ve
Herpetoloji şeklinde gruplandırılır. Bu şekilde gruplamanın bir sebebi de bu
hayvan grupların tür sayısı bakımından büyüklüğü ile ilgilidir. Sözgelimi;
Memeliler
3200 tür,
Kuşlar
8600 tür,
Sürüngenler
6000 tür ve
Kurbağalar
2100 türdür.
Görüleceği gibi en az tür sayısı amfibilerdedir. Bunlar bir ek olarak reptillere
ilave olmuştur.
Eski sistematikçiler de memeli, kuş, ve balıkları ayırdığı halde kurbağa ve
sürüngenleri tek grup altında toplamışlardır. Örneğin LINNAEUS 1758 tarihli
“Systema Naturae” adlı eserinde, omurgalıları sadece Mammalia, Aves ve Amphibia
diye sınıflara ayırmıştır.

HERPETOLOJİNİN TARİHÇESİ
1. ARISTO (M.Ö. 384- 322): İlk çağda yaşamıştır (Y. Aristoteles: değerli, kıymetli).
Biyolojinin ve sistematiğin öncüsü olmuştur. Büyük İskender’e hocalık yapmış,
imparatorluğun genişlemesiyle Mısır’dan Hindistan’a kadar bilinmeyen hayvan
ve bitki türlerini inceleme fırsatı bulmuştur. Hayvanlar ve bitkiler hakkında
gözlemlere dayanarak eserler yazmıştır. Ve ilk defa hayvanları sınıflara ayırmıştır.
Aristo’nun sınıflandırması şöyledir:
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A. KANLILAR ( Omurgalılar):
1- Vivipar 4 ayaklılar (“Memeliler”)
2- Kuşlar
3- Ovipar 4 ayaklılar ve ayaksızlar→1. Pullular (=Squamata) (“Sürüngenler”)
→2. Pulsuzlar (=Amphibia) (“Kurbağalar”)
4- Balıklar
B. KANSIZLAR (Omurgasızlar)
Görüldüğü gibi Aristo da reptil ve amfibileri bir arada almıştır. Aristo tablo
halinde bir gruplama yapmamıştır. Hayvanlar hakkında yazdığı kitaplardan bu
şekilde bir tablo çıkarılmıştır. Eserlerinden sonradan tablo çıkarıldığı için günümüz
kitapları arasında tam bir uyum yoktur.
2. PLINIUS (=Gajus PLINIUS SECUNDUS, M.S. 23- 79): Tabiat tarihi hakkında
bir eser yazmıştır. Aristo gibi sistematik yapmamış ve hayvanları “karada ve
suda yaşayan hayvanlar” olarak ele almıştır. Eseri gözlemlere dayanmaz.
Gerçek olmayan konulardan da bahsetmiştir. Aristo ile birlikte, ortaçağda uzun
zaman otorite olarak kabul edilmiştir. Her ikisinin de manuskript (el yazısı)
olan eserleri 15. yüzyılda matbaanın icadıyla ilk basılan kitaplar arasında yer
almıştır. Genç yaşta ölümü ile kitap tamamlanamamıştır. Kitabının adı
“Naturalis Historiae” dir. Aristo’nun eserinin adı ise “Historia Animalium” dur.
Her iki eser de Latince olarak basılmıştır.
3. Conrad GESNER (1516-1565): İsviçrelidir. Yeni çağın başlangıcında yaşamış
bu bilim adamı önce hekimlik yapmış, sonra Zürich Üniversitesi’nde Tabiat
Tarihi profesörlüğünde bulunmuştur. “Historia Animalium” isimli 5 ciltlik ve
ilk kez “elle çizilmiş” resimler içeren bir eser vermiştir. Kitapta Latince bazı
isimler olmasına karşın, bu durum sistematik anlamda değildi. Örneğin “Rana
perfecta” derken “tam veya ergin kurbağa”, “Foetus ranae caudatus” derkende,
“kurbağanın kuyruklu yavrusu” kastedilmiştir.
4. Edward TOPSEL: Rahip olan bu bilim adamı 1609’da “Historie of Serpentes”
adlı eseri yazmıştır. Bu eserde “Serpentes” geniş manada (Sensu lato) kullanılmıştır;

GİRİŞ

3

yalnız yılanları değil diğer zehirli hayvanları da kapsar, kitapta örümcek ve
akreplerden de bahsedilmektedir.
5. John RAY (1628-1705): İngiliz’dir. Linnaeus’dan evvel, en büyük sistematikçi
olarak bilinir. Kitabının adı “ Synopsis Methodica Animalium Quadripedum et
Serpentini Generis” (Dört Ayaklı Hayvanlar ve Yılan Cinsleri Hakkında Metodik
Özet)’tir. Bu eserde kurbağa ve sürüngenler bir arada alınıp incelenmiştir.
Ayrıca morfolojik özelliklerine göre zehirli ve zehirsiz yılanların nasıl ayırt
edileceğinden bahsedilmektedir.
6. Carolus LINNAEUS (Carl Linné, 1707-1778): Canlıların sınıflandırılmasına
ilişkin ilk sistematik kategorileri (classis, ordo, genus, species, varietas) koymuş ve
“Binominal Nomenklatür”ü (İkili İsimlendirme Kuralı) getirmiştir. Ünlü eserinin
adı “Systema Naturae” (Tabiatın Düzeni)’dir. Kitabında hayvan, bitki ve mineralleri
sınıflandırmıştır. Bir cildi hayvanlara aittir ve Memeliler, Kuşlar, Amphibia olmak
üzere 3 sınıf (classis) yapmıştır. Linné, bu kitabında amfibileri tavsif ederken 194.
sayfasında; “çoğu tiksinilen, pis derili, korkunç görünüşlü, sahtekar gözlü, rahatsız
edici kokulu, müthiş zehirli, Tanrı bereket bunlardan fazla yaratmamış” gibi bazı
ilginç ve komik terimler kullanmıştır. 194. sayfanın bir paragrafı aynen şöyledir:
“AMPHIBIA pleraque horrent, Corpore frigido, Colore hurido, Sceleto cartilagineo,
Cute foedo, Facie torva, Obtutu meditabundo, Odero tetro, Sono rauco,
Loco fqualido veneno horrendo; non iraque in horum numerum fefe
jaεtavit eorum Auεtor”.

Buradaki tanımlamaların Türkçe karşılıkları aşağıdaki şekildedir:
- pleraque horrent (korkunç görünüşlü)
- corpore frigido (soğuk vücutlu)
- colore hurido ( renkleri sarı)
- sceleto cartilegineo (kıkırdak iskeletli)
- cute foedo ( koyu derili)
- facie torva (korkunç görünüşlü)
- obtutu meditabunda (sahtekar görünüşlü)
- odore tetro (pis kokulu)
- loco fqualido (lokaliteleri pis)
- veneno horrendo (müthiş zehirli)
- “non iraque in horum numerum fefe Jaεtavit Auεtor” (Bereket Yaratan bunlardan az
yaratmış).
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7. Alexandre BRONGIART (1770-1847): Fransız’dır. Sorbon ve Paris
üniversitelerinde Tabiat Tarihi profösörlüğü yapmış olmakla birlikte, esas dalı
mineroloji idi. Kitabının adı “Essai d’une classification naturelle des reptiles”
(sürüngenlerin tabii sınıflandırılması üzerine bir deneme)’dir.
Amfibilerin, reptillerden ayrılması hakkında çeşitli tarihler bulunmaktadır.
8. P. V. TERENTJEV (1903-1970) & S. A. CHERNOV (1903-1964): Bu iki Rus
araştırıcı, “Amphibi ve Reptillerin Tayin Anahtarı” (1949) isimli kitaplarında, Amphibi
ve Reptillerin 1800 yılında ayrıldığını belirtmişlerdir. Larousse’ta ise bu tarih 1805’dir.
Bir takım olarak Amphibia, 19. yüzyıl başında Brongiart tarafından ayrılmıştır.
9. Henri Marie D. BLAINVILLE (1777-1850): “Prodrome d’une nouvelle
distribution an du régne animal” adlı eserinde Amphibi ve Reptilleri “classis
olarak” ayıran Fransız bilim adamıdır. Bu araştırmacı Fransız Bilimci Cuvier’in
bir dersine girmiş ve Tabii Bilimler sahasında çalışmıştır. Tabiat Tarihi Müzesi
ve Üniversite Fen Fakültesinde profesör olmuştur.
Amphibiler sınıf olarak ayrılınca başka bir isim vermek gerekmiştir.
Amphibi bilimi anlamına gelen ve bugün de kısmen de olsa kullanılan
“Batrachologia” denmiştir (Grek. Batrachos: kurbağa). Bu şekilde yazılmış
kitaplara Boulenger’in “Cataloque of Batrachia, Salientia” (Sıçrayıcı Kurbağaların
Kataloğu), “Cataloque of Batrachia, Gradientia” (Yürüyen Kurbağaların Katoloğu)
ve Dotters (1963)’in “Les Batraciens et reptil d’Europe (Avrupa’nın Kurbağa Ve
Sürüngenleri) örnek olarak verilebilir.
Aslında bugünkü nomenklatür kaidelerine göre bu Amphibia tabirini
(Batrachia) kullanmamak gerekir. Zira Linnaeus bu terim altında hem
kurbağaları, hem sürüngenleri, hem de daha başka hayvanları dahil etmiştir. Bu
durumda Linnaeus’un “prioritesi (önceliği)” kabul edilemez. Fakat bugün
tutum bu şekildedir. Herpetologia denince “hem Amphibia hem de Reptilia”
bilgisi anlaşılmaktadır.
10. André Marie C. DUMERIL (1774-1860): Fransız hekimdir. Bilim
Akademisi’nde bulunmuş ve 10 ciltlik “Erpetoloji General” (Genel Herpetoloji)
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diye bir eser yazmıştır. Kendisi bir herpetolog olmakla birlikte, kitabını başka
daldan bir meslektaşı Gabriel BIBRON (1806-1848) ile beraber yazmıştır. Eserin
yazarları, Literatürde daima Duméril et Bibron şeklinde geçmektedir.
11. George Albert BOULENGER (1858-1937): Aslen Belçikalı’dır. Uzun seneler
(1882-1920) British Museum’da çalışmıştır. Esas olarak Herpetolojik eseler yazmıştır.
British Museum’da bulunan koleksiyonları incelemiş ve 9 ciltlik bir katalog
neşretmiştir. Herpetolojide bu eserler ilk müracaat kitaplarıdır.
12. Edward Drinker COPE (1840-1897): Amerikalı bir araştırıcı olup, zooloji
ile paleontolojide değerli araştırmalar yapmıştır. Bugün bu araştırmacı adına
“Copeia” adlı periyodik bir dergi çıkarılmaktadır.
Herpetoloji’de önde gelen diğer bazı araştırmacılar şunlardır:
-

Franz WERNER (1867-1939): Brehms’in kitabında Amphibi ve Reptiller
kısmını yazmıştır.

-

Otto WETTSTEIN (1892-1967): “Herpetologia Aegaea” (Ege Herpetolojisi)
adlı kitabı vardır. Her ikisi de Avusturyalı’dır.

-

Robert MERTENS (1894-1975): “Die Amphibien und Reptilien Europas”,
Senkenberg, Frankfurt- (Avrupa’nın Amphibi ve Reptilleri) adlı bir kontrol
listesi (checklist) yazmıştır.

-

Walter HELLMICH (1906-1974): Türkiye Amphibi ve Reptilleri üzerinde
çalışmaları vardır. Münih Zoolojik Devlet Müzesinde uzun yıllar çalışmıştır.
Mertens ve Hellmich Alman bilim adamlarıdır.

TÜRKİYE HERPETOFAUNASI TARİHÇESİ
Anadolu’ya ait herpetolojik araştırmalar 1810’lu yıllarda başlamış ve
artan orijinal makaleler zamanla bir araya gelerek telif eserler halinde bastırılmıştır.
- 1902’de Franz WERNER (1867-1939) “Die Reptilien und Amphibien von
Kleinasien” (Küçük Asya’nın Reptil ve Amfibileri) adlı eseri yazmıştır.
- 1922-1923’de Gerhard VENZMER (1893- ? ) tarafından “Neues Verzeichnis
der Amphibien und Reptilen von Kleinasien” (Küçük Asya’nın Amfibi ve
Reptillerinin Yeni Listesi),
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- 1936’da C. G. BIRD tarafından “The Distribution of Reptiles and Amphibians in
Asiatic Turkey” (Asiatik Türkiye’de Reptil ve Amfibilerin Dağılışı”,
- 1944’de Frederick Simon BODENHEIMER (1897-1959) tarafından “Introduction

into the Knowledge of the Amphibia and Reptilia of Turkey” (Türkiye Amphibi
ve Sürüngen Bilgisine Giriş) yazılmış olup bu kitap Prof. Dr. Muhtar Başoğlu
tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Bodenheimer Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesinde 2 yıl hocalık yapmış olup aslen Musevi’dir. Esas çalışma alanı
entomolojidir ve “Türkiye’nin Coccidea’ları” hakkında bir eseri vardır.
- Josef EISELT (1912-2001): Uzun yıllar Viyana Tabiat Tarihi Müzesi’nde
çalışmış Avusturyalı herpetolog’tur. Anadolu’da bilimsel gezilerde bulunmuş,
Türkiye herpetofaunası hakkında eserler yazmıştır. Önceleri Josef Friedrich
SCHMIDTLER (Münih) ve daha sonra Ilya S. DAREVSKY (Petersburg)
ile müştereken bilhassa Lacertid kertenkeleler üzerine araştırmalarını
Türkiye’de zoolojik gezi sonuçları (Ergebnisse zoologischer sammelreisen in
der Turkei) adı altında yayınlamıştır.
- Prof. Dr. Muhtar BAŞOĞLU (1913-1981): Yurdumuzda Herpetoloji’nin

öncüsüdür. İstanbul Üniversitesi (1941-1961) ve Ege Üniversitesi’nde (19611981) çalışmış ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nin kurucularındandır. Walter
HELLMICH (Münih) ile birlikte Doğu Anadolu Herpetofaunası üzerine
çalışmıştır (Auf herpetologischer Forschungsfahrt in Ost-Anatolien, 1958). Ayrıca
Türkiye’nin Amphibileri (Prof. Dr. Necla ÖZETİ ile müşterek) ve Türkiye’nin
Reptilleri (Prof. Dr. İbrahim BARAN ile müşterek) üzerine toplam 3 ciltden
oluşan kitapları vardır. Adına yazılmış pek çok eser ve tanımlanmış pek çok
takson mevcuttur. Örneğin;
- Ophisops elegans basoglui BARAN & BUDAK, 1978: Akdeniz - Yılan gözlü
kertenkelesi.
- Lacerta cappadocica muhtari EISELT, 1978: Güneydoğu Anadolu - Kayseri
Kertenkelesi,
- Mertensiella luschani basoglui BARAN & ATATÜR, 1980: Kaş - Kara Semenderi,
- Entodinium basoglui ÖKTEM & GÖÇMEN, 1996: İşkembe silli protozoonu.
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Classis 1: Amphibia (=Batrachia)
(Kurbağalar, İki Yaşamlılar, Amfibiler)
Amphibia iki taraflı yaşayışı olanlar anlamına gelir [amphi: İki taraflı,
bios: yaşam, hayat]. Derileri çıplaktır ve nemli kalması için bol salgı bezi içerir.
Gelişmeleri genel olarak metamorfoz iledir. Erginlerin ekserisi etçildir.
Kuraklık ve tuzluluğa tahammülleri yoktur. Bu sınıfın kapsamına, birbirinden
oldukça farklı görünümde olan ve günümüzde yaşayan 3 tip hayvan dahildir:
Bunlar: Kuyruksuz Kurbağalar (Anura= Salientia), Kuyruklu Kurbağalar
(=Semenderler) (Urodela= Caudata) ve ilk bakışta yılan veya solucana benzeyen
Bacaksız Kurbağalar (Apoda= Gymnophiona)’dır (Şekil 1).

Şekil 1: Günümüzde yaşayan amfibi gruplarına ilişkin temsili örnekler. (a): Bir kuyruklu
kurbağa, Kaplan Semenderi (Ambystoma tigrinum) (Ordo: Urodela); (b): Bir
kuyruksuz kurbağa, Leopar Kurbağası (Rana pipiens) (Ordo: Anura); (c): Bir
bacaksız kurbağa, Icthyophis glutinosus (Ordo: Apoda) (Budak ve ark., 2002’den).

Sınıfa Amphibia denmesi yaşam tarzı ile ilgilidir. Zira birçok türü
hayatlarını kısmen suda, kısmen karada geçirir. Çoğu tür hem suda kısmen de
karada yaşar. Bununla birlikte bütün hayatlarını tamamen suda (Typhlomolge,
Perennibranchiata) veya karada (Mertensiella) geçirenler de vardır. Kara
kurbağaları gençlik evrelerini suda, ergin evrelerini ise tamamen karada geçirirler.

8 HERPETOLOJİ

Ergin olarak karaya çıktığında çokları yine üreme zamanında suya gider. Genellikle
dişi yumurtalarını suya bırakır.
Kurbağaların Başlıca Özellikleri:
1. Fosil türler (Icthyostegalia grubu) hariç, vücut üzeri tamamen çıplaktır: pul,
tüy, kıl gibi deri türevleri bulunmaz. Yalnız Apoda (Bacaksız Kurbağalar)’da
deri içinde küçük pullar vardır.
2. Derileri bol bez içerir. Bazı bezlerin saldığı mukus maddesi (sümüksü salgı)
deriyi ıslak ve kaygan tutar (Mukus Bezleri). Ayrıca zehir salgılayan bezler
de vardır (Seroz Bezler) (Şekil 2). Genelde süt renginde salgısı olan zehir
bezleri, ancak basınç veya hayvanın hırpalanması halinde aktiftir. Sözgelimi, 2
cm kadar olabilen bir ağaç kurbağası, Dendrobates’de zehir bezleri çok
gelişmiş ve etkilidir. Orta Amerika yerlileri bu zehri ok zehri yapımında kullanır.
3. Balıklarla beraber omurgalıların Anamnia grubuna dahildir. Zira embriyoları
çıplak olup amnion zarı yoktur. Vücut sıcaklığı çevreye bağlı olarak değişiklik
gösterir (Poikilotherm).

Şekil 2: Büyütülmüş bir stereogramda bir kurbağa derisinin yapısı (Vücut ana eksenine 45o’lik
bir açıda geçen kesitte) (Budak ve ark., 2002’ye göre Storer ve ark., 1979’dan).

4. Kalpleri 2 kulakçık (atrium) ve bir karıncık (ventrikulus) olmak üzere 3
gözlüdür. Perennibranchiata [perenni: daimi, her dem; branch: solungaç]
grubu hariç, vücut ve akciğer olmak üzere iki ayrı dolaşıma sahiptirler. İlkine
“Büyük Dolaşım”, ikincisine “Küçük Dolaşım” denir (Şekil 3). Alyuvarları oval
ve nukleusludur.
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Şekil 3: Balıklar ve amfibilerde dolaşım sistemlerinin karşılaştırılması. Koyu ve noktalı
alanlar kirli kanı, açık ve noktalı alanlar ise temiz kanı işaret eder (Budak ve
ark. 2002’ye göre Storer ve ark., 1979’dan).

5. Perennibranchiata grubu hariç, genelde 4 tip solunum görülür. 1. Akciğer
Solunumu (erginde), 2. Solungaç solunumu (larvada), 3. Deri Solunumu ve
4. Ağız içi-Yutak Boşluğu Solunumu (Buccopharyngeal) (ergin ve karasal
formlarda) ile yapılır.
6. Bunlar sudan karaya geçen ilk omurgalı grubu olmasına rağmen, karasal olanlar
dahi ergin safhada, üreme zamanı suya girerler. Çoğu halen yumurtalarını
suya bırakır, gençlerin gelişmesi suda tamamlanır. İlginç bir özellik ise,
yumurta karaya bırakılsa bile, sürüngen ve kuşlarda olduğu gibi sert kabuk
bulunmaz, sadece yumuşak jelatinimsi kılıf bulunur. Yumurta suda bulunduğu
için sert kabuğa ihtiyaç yoktur. Üreme zamanında erkek ve dişi arasında, iki
eşey arasında Ascaphus cinsi (Anura takımı) ve Apoda takımı hariç,
kopulasyon yoktur. Kucaklaşma denilebilecek ve günlerce sürebilen “Amplexus
(Ampleksus)” görülür. Bu olaydan sonra kuyruksuz kurbağaların çoğunda
(Ascaphus cinsi hariç), bazı semenderlerde (örneğin Sirenidae ailesinde) ve
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bacaksız kurbağalarda genelde dişi yumurtalarını, erkek de spermatozoitlerini
genellikle suya bırakır ve döllenme suda olur. Diğer bir deyişle türlerin çoğunda
dış döllenme vardır. Bununla birlikte Ascaphus cinsi kuyruksuz kurbağalarda,
Sirenidae ailesi dışındaki semenderlerde ve bacaksız kurbağaların çoğunda
dahili döllenme görülür. Gelişmelerinde genellikle bir “larva” (ergine benzemeyen
gençlik safhası) safhası vardır. Nadiren bazılarında direkt gelişme görülür, yani
doğan yavru erginin bir minyatürü gibidir (Plethodon). Ovipari her ne kadar
sınıf içinde yaygın bir üreme şekli ise de pek çok türde, ovovivipari
(Salamandra salamandra), keza vivipari görülür (Mertensiella luschani) ve
larvalar çoğunlukla suya bırakılır. Bazılarında ise sucul larva evresi yoktur.
8. Amfibiler suda ve karada bulunur. Fakat karada yaşayanlar bile ancak
rutubetli yerlerde barınabilirler. Kuraklığa dayanamazlar. Suda yaşayanları
da tipik tatlısu hayvanlarıdır. Tuzluluğa toleransları yoktur. Denizde ve tuzlu
göllerde hiç rastlanmaz. Ancak içlerinde çok az acısuya ve çok hafif tuzlu
suya dayanıklı olanlar olabilir. Böyle ekstrem türlere örnek olarak, kurak
bölgelere kadar toprak içine gömülme ile sokulan ve yağmur mevsiminde
ortaya çıkan, geceleyin aktif Pelobates syriacus’u ve tuzlu sahillerde görülen
Bufo marinus’u verebiliriz.
9. Beslenme erginlerde genellikle etçil (karnivor) olup boylarına göre çeşitli
hayvanları: örneğin solucan, salyangoz, hatta büyük olanlar küçük balık, sürüngen
ve küçük memelileri avlarlar (Rana goliath, Bufo spp.). Larval safhada
beslenme gruba göre farklıdır. Semender larvaları erginleri gibi etçil, kuyruksuz
kurbağa larvaları ise ilk safhalarda bitkiseldir, gelişme ile etçil beslenmeye
geçerler. Buna uygun olarak bağırsak kısalır ve çene yapıları değişir.
10. Amfibiler deniz seviyesine yakın yerlerde yaşadığı gibi, bazıları yüksek
dağlarda da bulunabilir. Örneğin Bufo viridis Himalaya’da takriben 4500
m’de bile bulunmuştur.
11. Bu sınıfın ilginç olan bir tarafı da omurgalılar arasında orta bir yer işgal
etmesidir. Yani tamamen suda yaşayan balıklar ile kara hayatına uymuş
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sürüngenler arasında bulunmasıdır. Bununla beraber sürüngenlerden de tipik
su hayatına uymuş formlar (örneğin, su yılanları, deniz kaplumbağaları gibi)
vardır. Fakat bunlar yine de kara hayatından tam uzaklaşmamış olup akciğerleriyle
solunum yaparlar ve sert kabuklu yumurtalarını karaya bırakırlar.

Şekil 4: Bir ağaç kurbağasının (Hyla) ortamdaki genel sesleri ve türüne ait çağrıları algılamada iş
gören dış ve orta kulak yapısı(Supraskapula’nın ön üyelerin bağlı bulunduğu göğüs
yahut omuz kemerinin bir elemanı olduğuna dikkat ediniz) (Budak ve ark., 2002’ye
göre Storer ve ark., 1979’dan).

12. Vokalizasyon (Ses Çıkarma) ve İşitme: Karasal formlarda ses çıkarma
telleri çok iyi bir şekilde gelişmiştir. Ses üretimi kuyruklu ve bacaksız
kurbağalarda son derecede kısıtlıdır. Urodela grubunda bazı plethodontid
(akciğersiz) semenderlerin yumuşak sesleri, Siren ve Amphiuma cinslerinin
kendilerine özgü ıslıkları; Ambystoma gibi bazı cinslerin çıkardığı ses
tipleri korunma yahut orientasyonda yardımcı unsurlardır. Kuyruksuz
kurbağaların çoğu eşlerini cezbetmede, bölgelerini duyurmada yada tehlike
ifade etmede rol oynayan çeşitli sesleri çıkarabilen iyi gelişmiş vokal organlara
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sahiptirler. Tetrapodların çoğunda Larynx (Larinks, Gırtlak) apareyi aracılığıyla
ses üretilir. Genelde bu yapı, ses tellerini içinde barındıran kıkırdak bir kapsülden
oluşur. Bu aparey, akciğerlerle ağız boşluğu arasında yer alır. Ciğerleri terk
eden hava, yapraksı ve ipliksi, bağ dokusundan yapılar, yani ses telleri ve
bunlarla ilişkili kıkırdaklar üzerinden geçerek bu yapıların titreşmelerine
neden olur. Bu titreşimler, hava sütununda “pulslanmalara” yol açar ki, biz
bu olayı ses olarak algılarız. Anurlarda işlevsel larinks apareyleri hem dişi
hem de erkek bireylerde mevcuttur, ancak bu yapılar erkeklerde çok daha iyi
gelişmiştir. Ayrıca sadece erkek cinsiyette, ses rezonatörleri (amplifikatörleri)
olarak iş gören ses keseleri vardır.
Ses algılama amacıyla, akustik sinyallerin seçici olarak işleme tabi
tutulabilmeleri için kuyruksuz kurbağalarda kendilerine özgü karmaşık bir
reseptör ve periferal sinir sistemi gelişmiştir. Türlerin çoğunluğunda, primer
ses reseptörleri dış kulaklardır; ancak ön üyeler de ses algılamada iş görür.
Kuyruksuz kurbağaların çoğunda salgı bezi içermeyen, ince deriden yapılı,
büyükçe Timpanik Zarlar (Kulak Zarları, Tympanum) dış kulağı oluşturur. Bu
dış kulak, hava ile taşınan ses dalgalarının reseptörüdür ve ses dalgalarının
basıncını orta kulaktaki Columella kemiğinin titreşimlerine dönüştürür. Bu
titreşimler de iç kulak sıvısına aktarılır. Tympanum-Columella ikilisi, frekansı
1000 Hz’den yüksek ses dalgalarının algılanmasında işlevseldir. Frekansı 1000
Hz’den düşük ses dalgalarının algılanmasındaysa iç kulağın operkulumu ve
buna bağlı kaslar (Musculus opercularis) iş görür (Şekil 4). Bu durumda ses
dalgalarının reseptörü ön üyelerdir. Operkulum sadece amfibilerde işitmeye
katılır. Daha yüksek omurgalılarda ise yoktur.
Evrimleri: Amphibia, omurgalılar içinde sudan kara hayatına geçişi temsil
eden bir gruptur. Yani ne sudan tamamen kurtulmuşlar, ne de karaya tam
uyabilmişlerdir. Bu hayat tarzları bunların ilk geldiği ortamın su olduğunu
gösterir. Paleontolojik bilgilere göre Amphibia, Crossopterygii denen balık
grubundan orijinlenmiştir. Olasılıkla Devonien zamanında bu hayvanlar sudan
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karaya çıkmışlar ve kara ortamına ayak uydurmak için bunlarda bir takım
değişiklikler olmuş ve yeni özellikler kazanmışlardır. Sudan karaya geçişte belli
başlı 3 esas sistemde: 1. Solunum Sistemi, 2. Dolaşım Sistemi ve 3. Ekstremitelerde
değişiklikler meydana gelmiştir.
1. Solunum Sistemindeki Değişiklik: Solunum sisteminde solungaçlar yerine
akciğerler iş görmeğe başlamıştır. Bütün kara omurgalılarındaki akciğerler bazı
balıklarda, örneğin Dipnoi (Çift Solunumlu Balıklar, Akciğerli Balıklar) grubunda,
görülen hava keseleriyle homologtur (Homolog=orijini aynı olan, aynı yapıya
sahip demektir). Zira her iki yapının da orijini sindirim borusunun ön kısmıdır.
Dipnoi grubu kemikli balıklar, solungaçlardan başka hava kesesi ile solunum
yapmağa ve doğrudan doğruya havanın O2’ninden faydalanmağa başlamışlardır.
Kurbağalarda daha da ileri giderek, bu hava kesesi ilksel akciğer şeklini almıştır.
Aşağı yukarı basit bir torba gibidir.
2. Dolaşım Sistemindeki Değişiklik: Balıkta tek dolaşım vardır. Kalpte daima
kirli kan bulunur. Daha sonra temizlenmek üzere solungaçlara gönderilir, orada
temizlendikten sonra dorsal aortaya geçip vücudun çeşitli yerlerine gider ve kirli
olarak kalbe döner. Kurbağaların erginleri dahil akciğerli olan kara omurgalılarında
ise kalbe kirli olarak gelen kan, temizlenmek için önce akciğerlere gönderilir ve
oradan tekrar kalbe döner, buna “Küçük Dolaşım” denilmektedir. Ondan sonra
kan kalpten vücudun diğer yerlerine gönderilir ve oralardan da tekrar kalbe döner,
bu da “Büyük Dolaşım”dır. Kara omurgalıları için tipik olan bu çift dolaşım, tüm
hayatları boyunca solungaçlara sahip olan Perennibranchiata grubu hariç, ilk kez
Amphibia’da görülmeğe başlar. Yine balıkta tek olan kalpteki atrium, akciğerlerin
gelişimiyle birlikte, ilk kez Amphibia’da iki odacıklı bir hal alır ve bu nedenle çift
atrium bulunur.
3. Ekstremitelerdeki Değişiklik: Bilindiği gibi Chondrichthyes’ten (Kıkırdaklı
Balıklar) itibaren balıklarda, pektoral (göğüs) ve pelvik (kalça) yüzgeçler olmak
üzere, çift yüzgeçler görülür. Bunlar ancak suda hareketi sağlamaya yarayabilir.
Halbuki Amphibia’da ekstremiteler hem karada yürümeye elverişli hem de vücudu
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yerden kaldıracak şekildedir. Fakat bugün yaşayan amfibiler ile bugün yaşayan
balıklar arasında ekstremiteler bakımından karşılaştırma yapılacak olursa, bir
benzerlik görmek zordur. Zira bugün yaşayan balıkların çoğundan, özellikle
Teleost balıklardan, Amphibia bacakları çıkmış olamaz. Zira iskeletleri buna
müsait değildir. Çünkü, çift yüzgeçler kemerlere birkaç kemikle bağlıdır.
Yapılarında benzerlik yoktur. Bu nedenle amfibilerin bacaklarının orijinini
başka grupta aramak gerekir. Balıklardan eski bir grup olan Crossopterygii’nin
ekstremite iskeleti ile ilksel amfibi bacak iskeleti aynı yapıdadır. Her ikisinde
de kemere bağlantı tek kemik iledir. Buna göre amfibi bacağı Crossopterygii
yüzgecinden çıkmıştır. Çünkü ikisinde de homolog kısımlar vardır.
Amphibia’nın Sınıflandırılması: Amfibilerin sınıflandırılması konusunda
çok değişik sistemler bulunmaktadır. Storer ve ark. (1979), amfibileri 5 altsınıfa
ayırır: Bunlar Labyrinthodontia, Lepospondyli, Salientia (Anura), Urodela
(=Caudata, Gradientia) ve Gymnophiona (=Apoda)’dır. Bununla birlikte
bugün yaşayan amfibiler sadece son 3 altsınıf içinde bulunur. Diğerleri fosildir.
Salientia altsınıfı içinde 2 takım (Ordo: Proanura ve Anura), Urodela altsınıfı
içinde 1 takım (Ordo: Caudata= Gradientia) ve Gymnophiona altsınıfı içinde
ise yine 1 takım (Ordo: Gymnophiona= Apoda) takım bulunur. Salientia içinde
alınan Proanura takımı da fosil amfibileri içerir. Dersimizin kapsamı dikkate
alınarak, burada sadece aktüel temsilcileri olan gruplara değinilecektir.
Bugün yaşayan kurbağalar 3 takım halinde olup, çoğu otör tarafından
Lissamphibia [liss: düz, pulsuz) adı altında gruplandırılırlar. Bunlar:
Ordo 1: Apoda (=Gymnophiona, Coecilia) (Bacaksız Kurbağalar) [pod:
bacak; gymn: çıplak; ophio: yılan]
Ordo 2: Urodela (=Caudata, Gradientia) (Kuyruklu Kurbağalar) [uro,
cauda: kuyruk; gradien: yürümek]
Ordo 3: Anura (=Salientia) (Kuyruksuz Kurbağalar) [salien: sıçramak: An,
A: -sız, -suz, olmayan]
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Ordo 1: Apoda (=Gymnophiona, Coecilia) (Bacaksız Kurbağalar)
Vücutları silindir şeklinde ve halkalıdır. Ekstremiteleri, hatta bunların
bağlandığı omuz (göğüs) ve kalça kemerleri de yoktur. Kafatası kemik bir çatıya
sahiptir. Toprak altındaki yuvalarda gizlenme açısından modifiye olmuşlardır. Omur
sayısı fazla ve kaburgaları oldukça uzundur. Derileri düz ve enine halkalıdır.
Gerek mukus, gerekse irrite eden bir sıvı çıkaran zehir bezleri bulunur. Dış
görünüşleri bakımından küçük bir yılan ve solucana benzerler Gymnophiona
(gymnos=çiplak, ophios: yılan) ismi bunların yılana benzemelerinden dolayı
verilmiştir. Deri içinde dermis orijinli, kalker içeren küçük kemik pullar bulunur ve
bunlar derideki halkasal katlanmalar içerisinde yer alır. Göz ve nostriller
arasında dışa doğru çıkıntı oluşturabilen küçük bir tentakül bulunur. Yer
altındaki yaşam tarzlarından dolayı, gözler az çok körelmiş durumdadır. Gözleri
kapaksız ve indirgenmiş olup, deri altında yahut kafatası kemikleri altında yerleşir.
Coecilia ismi bunların kör (coec, caec) ve tentakül (cilia) taşımalarından dolayı
verilmiştir. Kuyruk kısımları çok kısa veya hiç yoktur. Amfibiler arasında, yalnız bu
grubun erkeklerinde, kloakın dışarı çıkarılabilir bir uzantısı olan ve Phallodeum
adı verilen bir çiftleşme (intromittent) organı bulunur. Döllenme dahilidir. Çoğu
vivipar, az bir kısmı ovipardır. Ovipar olanlar yumurtalarını suya yakın yerlere
bırakırlar ve larvaları suculdur, birkaç türde doğrudan gelişim görülür, yani sucul
bir larva evresi bulunmaz.
Bugün yaşayan 165 kadar türü, yaklaşık 34 cins ve 5 aile içerisinde
yerleştirilir. Bazı otörler bunların tamamını tek aile (Caeciliidae) içerisinde ele alır.
Dağılışları Güney Asya, Orta Afrika ve Güney Amerika'dır. Apoda, derilerinde
pul ve başlarında çok sayıda kemik bulunmasıyla tamamen fosil olan Icthyostegalia
(Subclassis: Labyrinthodontia)’ya benzer. Fakat Apoda’nın kendisinden hiç fosil
bulunmamıştır.
Apoda’nın Sınıflandırılması:
Familia 1: Caeciliidae (=Coeciliidae) (Karasal Sösilyanlar)
Hindistan’dan Filipinler’e kadar, Borneo, Java ve Seychelle adalarında,
Doğu ve Batı Afrika’da ayrıca Meksika’dan Arjantin’e kadar dağılış gösterirler.
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Nemli topraklarda yaşar ve yuvalanırlar. Omurgasızlarla beslenirler. Bazı cins
ve türleri yumurtalarını nemli toprak içinde depolarken, diğerleri vivipardır.
Bazı yumurta bırakan türler larva gelişimini tamamen yumurta içinde tamamlarken,
diğer bazıları da sucul larvalara sahiptir. Gymnophis cinsi vivipar, Hypogeophis
cinsi ise doğrudan gelişim gösterir.
Örnek: Siphonops annulatus [annuli: halka]
Güney Amerika'nın kuzey kısımlarında yaşar. Bilhassa toprak solucanı
ile beslenir. Dişi yumurtalarını suya yakın bir yerde, açtığı çukura bırakır ve
yumurtaları etrafında kıvrılarak kuluçkaya yatar. Larvaları sucul olup, metamorfozla
ergine dönüşürler.

Şekil 5: Siphonops annulatus (Apoda) (Kosswig, 1947’den değiştirilerek).

Familia 2: Ichthyophiidae (Eski Dünya Sösilyanları)
Eski dünyada yaşarlar. İki cinsi (Ichtyophis ve Caudacaecilia) bilinir.
Örnek: Ichthyophis glutinosus (Icthyo: balık, ophis: yılan, glutin: tutkal, yapışkan)
Hindistan, Seylan ve civar adalarda yaşar. Boyu 40 cm kadar olabilir. Koyu
kahverengi veya mavimsi siyah renktedir. Bu türde dişi yumurtalarını suya yakın bir
yerde, açtığı çukura bırakır ve yumurtaları etrafında kıvrılarak kuluçkaya yatar
(Şekil 1c). Yumurtadan çıkan larvalar suya geçer ve metamorfoz geçirerek karaya
dönerler.
Familia 3: Typhlonectidae (Yeni Dünya Sösilyanları)
Güney Amerika’nın kuzeyinde yaşayan ve tümüyle sucul bir cins,
Typhlonectes (T. compressicauda)’i içerir. Vivipardır. Doğumdan önce 15 cm
kadar bir boya erişir ve yaklaşık 9 embriyo geliştirir.
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Familia 4: Scolecomorphidae (Afrika Sösilyanları)
Doğu Afrika’da yaşar. Vivipari gösterir. Tek cinsi, Scolecomorphus (S.
uluguruensis)’dur.
Familia 5: Rhinatrematidae (İlkel Yeni Dünya Sösilyanları)
Güney Amerika’nın kuzeyinde yaşarlar. Ovipari gösterirler. İki cinsi,
Rhinatrema ve Epicrionops içerir. Serbest yaşayan larvalara sahiptir.

Ordo 2 : Urodela (=Caudata, Gradientia) (Kuyruklu Kurbağalar)
Dünya üzerinde esas olarak Kuzey yarımkürede yayılış gösterirler.
Boyları genelde 8-20 cm arasında, ender olarak birkaç cm olmakla birlikte, Dev
Semender, Megalobatrachus japonicus’da olduğu gibi, boyu 1 metreyi aşanları
da vardır. Erginlerinde hem kuyruk, hem de birbirine az çok eşit ön ve arka
bacaklar bulunur. Üyelerin bağlandığı kemerler vardır, ancak büyük oranda
kıkırdaktan yapılmışlardır. Bazı türlerde yalnız ön bacaklar bulunur (örneğin
Siren). Dış görünüşleri kertenkeleye benzer. Fakat derilerinin çıplak oluşuyla
kolay ayırt edilirler. Döllenme çoğunlukla dahilidir. Fakat erkeklerinde çiftleşme
organı yoktur. Üreme zamanında erkek ve dişi arasında türe has hareketleri
kapsayan “aşk oyunları” sonunda, erkek spermlerini bir küme halinde zemine
bırakır, buna Spermatofor adı verilir. Dişi kloak yolu ile bunları vücut içine
alır ve Spermateka (Spermatheca) adı verilen bir seri tüpçükten oluşmuş bir
sperm kesesi içinde bunları depolar (Şekil 6). Bazı türlerde döllenme haricidir.
Çoğunda bir Larva safhası mevcuttur. Fakat bunlar erginlerden çok farklı değildir.
En önemli fark dış solungaçlarının bulunmasıdır. Bazılarında serbest bir larva
safhası bulunmayabilir. Yumurtadan doğrudan minyatür bireyler çıkar (örneğin
Plethodon cinsinde böyledir), bazı türlerde ise ovipari haricinde vivipari de
görülür. Larva yahut embriyo ovidukta gelişir ve doğar (örneğin Mertensiella
luschani ve Salamandra atra). Fosil bazı türler haricinde, günümüzde yaşayan
kuyruklu kurbağalar yaklaşık 380 tür, 62 cins, 4 alttakım ve 8 ailede toplanmıştır
(Şekil 7).
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Şekil 6: Kuyruklu kurbağalarda iki spermatofor şekli (solda) ve kloakta Spermateka’nın
yeri (Budak ve ark., 2002’ye göre Başoğlu ve Özeti, 1973’den değiştirilerek).

Şekil 7: Kuyruklu kurbağaların [Urodela (=Caudata, Gradientia)] sınıflandırılması (Budak
ve ark., 2002’den).

Subordo 1: Cryptobranchoidea [Crypto: gizli, branch: solungaç]
Erginlerde

solungaç

bulunmaz.

Spermatofor

yoktur.

Döllenme

haricidir. Yumurtaları jelatinimsi keseler halindedir. Üst Kretase’den günümüze
kadar gelmişlerdir.
Familia 1: Hynobiidae (Asyatik Semenderler)
Küçük boylu, çoğunlukla 10 cm (Hynobius), bazen 20 cm (Ranadon)
olabilen, göz kapakları olan semenderlerdir. Erginlerinde solungaç yarıkları
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bulunmaz ve çoğunlukla ırmaklara yakın yaşayan karasal formlardır, bazı
türleri ise dağ sularında yaşar ve (Onychodactylus) akciğersizdir. Dişilerinde
spermlerin depolanmasına yarayan sperm kesesi bulunmaz. Gelişimleri
metamorfozludur. Larvaları 4 dış solungaçlı ve kuyrukludur. 30 kadar türü bilinir.
Örnek: Hynobius nebulosus
En tipik özellikleri eriyen kar sularına yumurta bırakmalarıdır. Erkekler
yumurtalara bekçilik ederler. Üreme mevsimi dışında karasal yaşam gösterirler.
Familia 2: Cryptobranchidae (Dev Semenderler)
Günümüzde yaşayan en ilkel kuyruklu kurbağalardır. Solungaçlar
yalnız larval safhada bulunur. Bacaklar iki çifttir. Erginlerde solungaç yarıkları
yoktur, genellikle bir solungaç deliği (Spirakulum) bulunur. Döllenme haricidir.
Daimi suda yaşayabilen hayvanlardır. Göz kapakları bulunmaz. 2 cins ve 3 tür
halindedir.
Örnek 1: Cryptobranchus alleganiensis
Kuzey Amerika yaşar. Erkeklerinde kuluçka bakımı görülür. Boyları 74 cm
kadar olabilir.

Şekil 8: Dev semenderlere (Cryptobranchidae, Urodela) örnekler (Budak ve ark., 2002’ye
göre Storer ve ark., 1979’dan).
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Örnek 2: Megalobatrachus japonicus (=M. maximus)
Japonya ve Çin'de yaşar. Boyu 175 cm kadar olabilir. Isırabilirler.
Yaşayan amfibilerin en büyüğü olması bakımından ilginçtir. Yaşamlarının büyük
bir kısmını dere ve nehirlerde geçirirler. Dış döllenme görülür. Bir dişi 600’den
fazla yumurta bırakır. Erkekler yumurtaları ve gelişme çağındaki yavruları korurlar.
Subordo 2: Sirenoidea
Solungaçlar yaşam boyunca mevcuttur. Ergin safhada bile larva
görünümündedirler, dış solungaçlar bulunur. Ayrıca akciğerlere sahiptirler.
Birkaç ergin karakteri görülür. Vücut az çok silindir şeklindedir. Göz kapakları
ve arka bacakları yoktur. Ön bacaklar küçüktür. Çeneler boynuzsu bir örtüye
sahiptir. Tamamen sucul hayvanlardır. Sperm keseleri bulunmaz. Döllenme
olasılıkla haricidir. Tek aileyi içerir.
Familia 1: Sirenidae (Sirenler)
Birleşik Amerika'nın güneydoğu kısımlarında yayılmışlardır.
Örnek 1: Siren lacertina [lacert: kertenkele]
Ön bacak 4 parmaklı, boyları 96 cm kadardır. Erginde 3 çift dış solungaç
bulunur. Kuyruk yüzmeye uygun ve yanlardan basıktır.
Örnek 2: Pseudobranchus striatus
Ön bacak 3 parmaklı, boyları 25 cm kadar olabilir. Erginde bir çift dış
solungaç bulunur. Vücut koyu kahve ve sarımsı turuncu çizgilidir [pseudo: yalancı;
branchus: solungaç; striatus: çizgili].
Subordo 3: Salamandroidea
Vomerlerin (damak dişlerini taşıyan kemikler) diş taşıyan kısımları,
ağız tavanında bulunan Parasphenoid kemikleri boyunca uzanır ve arka tarafta
birbirlerinden uzaklaşan iki uzun sıra halindedir. Paleosen’den günümüze kadar
gelmişlerdir.
Familia 1: Proteidae
Bu ailede de solungaçlar, sirenler gibi yaşam boyunca mevcuttur. Bu
nedenle her iki familyaya, solungaçları daimi anlamına gelen Perennibranchiata
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grubu denir. Yaşamları tamamen suda geçer. Erginleri 3 çift dış solungaçlıdır.
Akciğerler bulunur. Vomerler dışında, çeneler boyunca dişler bulunur. Üst çenede
2, alt çenede tek sıra halinde dizilirler. Miosen’den günümüze kadar gelen 6 türü
bilinir.

Şekil 9: A.B.D.’nin güneydoğusunda yaşayan sirenler (Sirenidae, Urodela) (Kosswig,
1947’den değiştirilerek).

Örnek 1: Proteus anguineus (=P. anguinus)
Gözleri körelmiş ve deri altında gömülüdür. Yugoslavya'nın sahil
kısımlarındaki derin mağaralarda (Troglobiont) ve yeraltı sularında yaşar. Et
renginde veya sarımsı beyaz renkte, boyu 25 cm kadardır. 4 bacaklıdır: ön
üyelerinde 3, arka üyelerinde 2 parmak bulunur. Genellikle canlı doğurur.
Örnek 2: Necturus maculosus
Beş kadar türü olan bu cins, Kuzey Amerika'nın doğu kısımlarında
yaşar. 20-43 cm kadardır [Nect: yüzmek, urus: kuyruk, macul: nokta, benek,
leke].Tüm türleri sucul olup çamurlu zeminlerde, yosunlar arasında yaşarlar İri
ve tüysü olan solungaçları bütün hayat boyunca bulunur. Erginlerinde akciğerler
de mevcuttur. Üst çene kemiklerinden biri olan Maksil kemiği yoktur. 4
bacaklıdırlar, hepsinde 4 parmak bulunur. Dişilerinde bir sperm toplama kesesi
(spermateka) vardır. Döllenme, iç döllenme şeklindedir.
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Şekil 10: Proteidae ailesine dahil bazı daimi solungaçlı kuyruklu kurbağalar (Urodela)
(Budak ve ark., 2002’ye göre Kabish, 1990 ve Remane ve ark., 1997’den).

Familia 2: Salamandridae
Damak dişleri ağzın tavanında, iç burun deliklerinin gerisinde, birbirinden
uzaklaşan iki uzunlamasına sıra halinde dizilmiştir. Maksil kemiği mevcut olup,
4 bacaklıdırlar. Boyları 5-32 cm. arasında değişiklik gösterir. Erginlerinde solungaçlar
yoktur. Akciğerleri ve göz kapakları mevcuttur. Omurları çoğunlukla Opistosöl
(Opisthocoel) tiptedir. Diğer bir deyişle omur gövdesinin arka tarafı çukurdur.
Dişilerinde bir sperm toplama kesesi (Spermateka) vardır. İç döllenme görülür.
Avrupa, Asya, kuzeybatı Afrika ve yeni dünyada yayılmış bazı türleri ile büyük
bir ailedir. Yurdumuzda yaşayan kuyruklu kurbağaların hepsi bu aileye dahildir
Türkiye’de 4 cins ve bunlara dahil 8 tür yaşar. Örnekler:
Genus 1: Salamandra
Ailenin tip cinsidir (Type genus). Cinsin Avrasya’dan bilinen 2 türü (S.
atra ve S. salamandra) bulunmaktadır.
Örnek 1: Salamandra salamandra (Lekeli Semender)
Vücut oldukça kalın, parlak siyah zemin rengi üzerinde, dağınık veya şerit
halinde sarı, bazen portakal sarısı, ender olarak da kırmızı lekeler bulunur. Bu lekelerin
şekil ve büyüklükleri farklıdır. Kuyuk uzunluğu daima “Baş+Gövde” kısmından
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daha kısa ve kuyruk, enine kesitte yuvarlaktır. Ventral taraf siyahımsı gri, bazen
lekelidir. Areali; Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika'dır. Bu geniş yayılış
sahası içinde birçok alttürlere ayrılır. Başın dorsolateral kısımlarında bulunan
Parotid bezlerden zehir fışkırtma özelliği vardır. Gözlere gelirse acı veren ve
geçici körlük yapan etkisi vardır.

Şekil 11: Salamandra salamandra (Lekeli Semender)’nın genel görünüşü, ağız içi ve
baştaki parotid bezler (Budak ve ark., 2002’ye göre Başoğlu ve Özeti, 1973;
Arnold ve Burton, 1980’den).

Biyolojik özellikleri: Tepe ve dağlık yerlerde, nemli ağaç ve ormanlık yerlerde
yaşarlar. Islak toprak ve taşlar altında, ağaç kabukları altında gizlenirler. Buların
biotoplarında derin olmayan suların bulunması, yumurta bırakması için gereklidir.
Gündüzleri gizlenip gece aktiftirler. Besinlerini yumuşak vücutlu böcekler ve
özellikle toprak solucanı teşkil eder. Üreme zamanı erkek koku duyusu yardımı
ile dişisini bulur. Bunlarda eşlerine kur yapma (court ship) mevcuttur. Kopulasyon
organı bulunmadığından, ampleksus (kucaklaşma) şeklindedir: Erkeğin dişiyi
kavraması şeklinde olur. Erkek dişinin altına girerek ön bacakları ile dişiyi
yakalar ve bir müddet sırtında taşır. Ampleksus sonunda erkek spermatoforu
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zemine bırakır ve dişi bu sperma paketini kloak yolu ile içeri alır. Spermler dişinin
kloakından spermatekalara yerleşir. Döllenme dahilidir ve döllenmiş yumurtalar
yaklaşık 10 aylık sürede gelişirler. Sonuçta dişi larvalarını yakındaki derin olmayan
suya bırakır (yüzemez). Bu nedenle türün “Larvipar üreme” (ovovivipari)
gösterdiği kabul edilir. Anadolu’da bilinen 3 alttürü vardır.
Alttürlere ayrılması ve coğrafi durumu: Türün areali Avrupa, Anadolu ve
Yakın Doğu (Lübnan, İsrail)’dur. Bu geniş yayılım nedeniyle 11-12 kadar alttüre
ayrılmıştır. Anadolu’daki alttür durumu henüz kesin değildir. Bununla birlikte
bilinen 3 alttürü vardır.
S. s. salamandra: Ventralinde iri sarı lekeler mevcuttur. Erzincan, Bitlis,
Adana ve Mersin illerinde,
S. s. infraimmaculata: Vücudun alt ve yanları lekesizdir. Hatay ilinde,
S. s. semenovi: Ventralinde küçük, dağınık, sarı lekeler mevcuttur Güneydoğu
Anadolu’da dağılış gösterir.
Genus 2: Mertensiella
Salamandra’ya nazaran daha ince yapılı bir cinstir ve kuyruk yanlardan
basık, ancak enine kesitte yuvarlağımsıdır. Erkekte daha belirgin olmak üzere,
kuyruğun gövdeye bağlandığı yerde ve üst tarafta bir çıkıntı bulunur. Buraya
“Hedonik Bez” veya “Hedonik Çıkıntı” denir. Anadolu’da iki türü bulunur.
Örnek 1: Mertensiella caucasica (Kafkas Semenderi)
Bu türde kuyruk uzunluğu, baş+gövde uzunluğundan daha fazladır.
Zemin rengi siyahımsı ve üzerinde genellikle uzunlamasına 2 sıra halinde sarımsı
lekeler bulunur. Ventrali kırmızımsı kahverengi, bazen küçük beyaz lekelidir.
500-2000 metre yükseklikteki dağlık yerlerde yaşar. Gece aktiflerdir. Gündüzleri
taşlar altında ve uygun yerlerde gizlenirler. Suya üreme zamanı girerler. Besinlerini
bilhassa toprak solucanı ve böcekler oluşturur. Bu türde de bir ampleksus ve
karasal bir form olmasına rağmen, Salamandra’nın aksine suda geçen aşk oyunları
vardır. Ovovivipardır. Bazı hallerde vivipari de görülebilir. Areali Kafkasya, batıya
doğru Karadeniz Bölgesinde Rize, Trabzon ve Giresun’dan kayıtlar mevcuttur.
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Şekil 12: Yurdumuzda yaşayan Mertensiella türleri (Engelmann ve ark., 1986’dan
değiştirilerek).

Şekil 13: Mertensiella caucasica’da ampleksus (aşk oyunları) (Başoğlu ve Özeti, 1973’den
değiştirilerek).

Örnek 2: Mertensiella luschani (Kara Semenderi)
Kuyruk uzunluğu baş+gövde uzunluğu kadar veya biraz daha kısadır.
Sırtta lekeler ya yoktur yahut dağınıktır. Güneybatı Anadolu ve bazı Yunan
adalarından, Carpatos’dan bilinir. Önceleri monotipik olduğu sanılıyordu, bugün ise
politipik olduğu anlaşılmıştır.
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M. luschani luschani: Fethiye- Kaş arasında, Dodurga denilen yerden,
M. luschani fazilae: Muğla- Fethiye arasında Gökçeovacık ve civarından,
M. luschani antalyana: Antalya ve civarından,
M. luschani finikensis: Finike ve civarından,
M. luschani basoglui: Kaş civarından ve
M. luschani atifi: Alanya (Türbelinaz)-Akseki civarından bilinir. Tamamen
karasal bir alttürdür, canlı doğrurur, yumurta ana karnında gelişir.

Şekil 14: Mertensiella luschani atifi’de vücut arka kısmı (Başoğlu ve Özeti, 1973’den
değiştirilerek).

Bunlar genellikle ormanlık ve açık arazilerde bulunurlar. Gündüzleri taşlar
altında, yığma taştan, bahçe duvarları arasında bulunurlar. Solucan ve benzeri
hayvanlarla beslenirler.
Genus 3: Neurergus
Bu cinste kuyruk yanlardan basık, enine kesitte eliptiktir. Üreme zamanı
erkeklerde sırt yüzgeci ve hedonik çıkıntı bulunmaz. Bazılarına göre: Neurergus
crocatus (üzerinde sarı lekeler var, crocus: safran) ve Neurergus strauchi olarak 2
tür halindedir. Bazılarına göre N.strauchi bir coğrafi alttür şeklinde N. crocatus
strauchi olarak da ele alınmaktadır.
Örnek 1: Neurergus strauchi (Benekli Semender)
Vücut boyu 14-19 cm kadar olabilen Benekli semenderde, kuyruk bilhassa
son kısımlarda yanlardan basık ve yüzmeye elverişlidir. Vücudun dorsali koyu
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kahverengiden siyaha doğru değişir, üzerinde sarı, bazen de portakal kırmızı
benekler bulunur. Karın taraf siyahımsı gri olup, orta kısımda kuyruk altına kadar
uzanan portakal kırmızısı boyuna şerit bulunur. Bu tür sadece Anadolu’dan; Muş,
Bitlis ve Malatya civarından bilinir.

Şekil 15: Neurergus strauchi (Benekli Semender)’de dorsal ve ventralden görünümler (Başoğlu
ve Özeti, 1973’den değiştirilerek).

Örnek 2: Neurergus crocatus (Urmiye Semenderi, Benekli Hakkari Semenderi)
Vücut boyu 19 cm kadardır. Sırtta N. strauchi’de olduğu gibi koyu renkli
zemin üzerinde sarı benekler bulunur. Farklı olarak, karın ve kuyruk altı sarımsı
portakal renginde olup, karın tarafta seyrek ve küçük siyah lekelere rastlanır. Doğu
Anadolu, Kuzey Irak ve İran'dan bilinir.

Şekil 16: Neurergus crocatus (Urmiye Semenderi)’un yandan görünümü (Başoğlu ve Özeti,
1973’den değiştirilerek).

Genus 4: Triturus
Bu cinste de kuyruk yanlardan basıktır. Ancak üreme zamanında bilhassa
erkeklerinde sırt yüzgeci meydana gelir. Yurdumuzda 3 türü mevcuttur. Tayin
anahtarı şu şekildedir.
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1. Erkekte sırt yüzgeci ve kuyruk yüzgeci arasında kesinti yoktur…. Triturus vulgaris
- Erkekte sırt ve kuyruk yüzgeci arası kesintilidir…………………. 2
2. Vücut yanlarında gümüşi şerit mevcut ………………………….... Triturus vittatus
- Gümüşi şerit bulunmaz ………………………..…………………. Triturus karelini

Örnek 1: Triturus vulgaris (Küçük Semender)
Erkeğin sırt yüzgeci kuyruk yüzgecine doğru kesintisiz devam eder.
Başın üst tarafında uzunlamasına çizgiler bulunur. Kuyruk yanlardan basıktır.
7-9 (bazen 11) cm kadardır. İskandinavya’dan Sibirya ve güneyde Türkiye’ye kadar
dağılış gösterir. Bu geniş arealde çok sayıda alttürü vardır. İki alttürü yurdumuzda
yaşamaktadır.
T. v. vulgaris: Erkekte üreme mevsiminde sırt yüzgeci tırtıklı ve dalgalı;
kuyruk ucuna kadar kesintisiz devam eder.
T. v. kosswigi: Üreme zamanı sırt yüzgeci düz ve yüzgeç bir önceki alttüre
nazaran sırtta geriden başlar. Kuyruk ucunda uzunca bir iplik bulunur.

Şekil 17: Triturus vulgaris’in yurdumuzda bulunan alttürleri (Başoğlu ve Özeti, 1973; Budak
ve ark., 2002’den değiştirilerek).

Derin olmayan sularda yalnız üreme zamanı görülürler. Daha sonra
karaya çıkarlar. Larvalar da metamorfozunu tamamlayıp kara formuna geçer. Bu
türde de cinsiyetler arasında türe has çiftleşme öncesi oyunlar vardır. Trakya’dan
İzmir’e kadar dağılış gösterir. T. v. kosswigi alttürü Abant ve Adapazarı civarında
bilinir. Bunun haricindeki areallerde T. v. vulgaris bulunur.
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Şekil 18: Triturus vulgaris (Küçük Semender)’de aşk oyunları (Başoğlu ve Özeti, 1973’den
değiştirilerek).

Örnek 2: Triturus karelini (=Triturus cristatus karelini) (Pürtüklü Semender)
Vücut üzerinde siğil şeklinde kabarcıklar olduğundan bu isim verilmiştir.
Üreme zamanı kesintili bir sırt ve kuyruk yüzgeci meydana gelir. Triturus vulgaris’e
nazaran daha iri yapılı ve derin suları seven bir türdür. Üremesi T. vulgaris’e
benzer. Yurdumuzda Kuzey ve Batı Anadolu’dan, İzmir’e kadar yayılış gösterir.

Şekil 19: Pürtüklü Semender’in yandan görünümü (Engelmann ve ark., 1986’dan değiştirilerek).

Örnek 3: Triturus vittatus (Şeritli Semender)
Parotid bezler yoktur. Derin tırtıklı olan, sırt ve kuyruk yüzgeci arasında
kesinti vardır, vücut yanlarında gümüşi şerit vardır. Yurdumuzda 3 ayrı dağılış
sahası ve buna bağlı olarak 3 alttürü bulunur.
T. vittatus vittatus: Anadolu’nun güneyinde Hatay, Kilis ve Gaziantep civarında,
T. vittatus cilicensis: Güneyde, Adana ve Mersin civarında,
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T. vittatus ophryticus: Anadolu’nun kuzeyinde Uludağ’dan Doğu Karadeniz’e
kadar dağılış gösterir.

Şekil 20: Triturus vittatus (Şeritli Semender)’in ülkemizde bulunan alttürlerinde erkeklerin
yandan görünümü (Başoğlu ve Özeti, 1973 ve M. K. Atatür’ün orijinal çizimlerinden
değiştirilerek).

Familia 3: Amphiumidae
Salamandridae ailesinde olduğu gibi, bunların da erginlerde solungaç
yoktur. Akciğerler ve 1 çift solungaç yarığı bulunur. Maksil kemiği mevcut ve 4
bacaklıdırlar. Boyları 30-100 cm arasında değişir. Üyeleri çok küçük olup 1, 2
yahut 3 parmaklıdır. Dişilerinde spermateka bulunur. İç döllenme görülür.
A.B.D.’nin güneydoğusundan 3 türü bilinir.
Örnek: Amphiuma means (İki Parmaklı Semender)
Bacaklar oldukça körelmiş, vücuda nazaran çok küçük ve parmak sayısı
2’dir. 100 cm kadar olabilir. Omurgalılar içinde en büyük alyuvarlara sahiptirler.
Akan sularda, çamurlu havuzlarda ve pirinç tarlalarında yaşar. Yumuşakçalar
ve küçük balıklarla beslenir.
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Şekil 21: Amphiumidae (Urodela) ailesinden A.B.D’nin güneydoğusunda yaşayan Amphiuma
means (Remane ve ark., 1997’den değiştirilerek).

Subordo 4: Ambystomatoidea
Vomerler kısadır ve geriye doğru uzantıları yoktur. Damak dişleri ağız
tavanında, ön tarafta bulunan vomerler boyunca enine sıralanmıştır. Göz kapakları
bulunur. Erginleri çoğunlukla karasaldır. Paleosen’den günümüze kadar gelmişlerdir.
Familia 1: Plethodontidae
Vomer dişleri çoğunlukla iç burun deliklerinin gerisinde, enine yahut
yay biçiminde kıvrımlı iki sıra halinde dizilmiştir. Genellikle her iki sıra da
posteriora doğru devam ederek, orbitler (göz çukurları) arkasında geniş bir “V”
harfi şeklinde birleşirler. Ayrıca, bu birleşme noktasından itibaren ağzın gerisine
doğru uzanan Parasfenoid (Parasphenoid) kemikleri boyunca 1 yahut 2 diş
sırası daha bulunur (Parasfenoid Dişleri). Bu ailenin erginlerinde akciğerler
bulunmaz ve her bir dış burun deliğinden üst dudağa doğru uzanan bir girinti
(Nasolabial Oluk) bulunur. Göz kapakları mevcuttur. Deri ince ve hassastır.
Deri solunumu çok yüksek düzeydedir. Çoğu nemli yerlerde yaşayan karasal
formlardır. Döllenme, iç döllenme şeklindedir. Dişiler tarafından korunan
yumurtalarını nemli toprakta depolarlar ve yumurtadan ergine benzer genç
fertler çıkar. Larva safhası yoktur. Sadece soğuk akan ırmaklarda yaşayan
birkaç türünde sucul larvalar görülür. 225 kadar türü bilinir. Esas dağılış sahası
Kuzey Amerika'dır. Güney Avrupa'dan tek cinsi ve 2 türü bilinir.
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Örnek 1: Hydromantes genei (Sardunya Adası’nda yaşar) [Hydro: su; mant: örtmek,
örtülmek, beklemek]
Örnek 2: Hydromantes italicus (Güney Fransa, Orta ve Kuzey İtalya’da bulunur)
Her iki tür de kalkerli bölgelerdeki mağaralarda yaşarlar. Yalnız hava
koşullarının uygun olduğu zamanlarda taşlar altında bulunurlar. Mağaralarda 65 m
derinliklere indikleri saptanmıştır.

Şekil 22: Plethodontidae (Urodela) ailesine dahil bazı kuyruklu kurbağalar (Budak ve
ark., 2002’den).
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Örnek 3: Typhlomolge rathbuni [Typh: kör; molge: triton, semender]
Kör ve hemen hemen renksiz olup, tamamen suculdur. Pedomorfik
(Paedomorphic)’tir [paedo, pedi: çocuk; morph: şekil]. Diğer bir deyişle, ergin
safhada bile larva görünümündedir. Dış solungaçlar bulunur. Bu nedenle bazen
Perennibranchiata (Daimi Solungaçlılar) grubu içinde ele alınır. Teksas
bölgesindeki mağaralarda, yeraltı sularında yaşar.
Örnek 4: Plethodon cinereus (Kırmızı Sırtlı Semender)
Kuzey Amerika’nın doğusunda, geniş yapraklı ağaç ormanlarında ve
kırsal bahçelerde yaşar. Tamamen karasal bir türdür. Vücut silindirik ve oldukça
uzundur. 12 cm kadar olabilir. Her iki yanda 19 kaburga oluğu barizdir.
Familia 2: Ambystomatidae (=Ambystomidae)
Çenelerdeki dişler haricinde, iç burun deliklerinin gerisinde enine 2 sıralı
Vomer dişleri bulunur. Parasphenoid yahut Palatin kemikler üzerinde dişler
bulunmaz. Omurları Amfisöl (Amphicoel) tiptendir. Diğer bir deyişle omur
gövdesinin her iki tarafı da çukurdur. Erginleri çoğunlukla karasaldır. Kuzey ve
Orta Amerika'da yayılmışlardır. 4 cins (Ambystoma, Dicamptodon, Rhyacotriton
ve Rhyacosiredon) ve 35 kadar türü bilinir. En bol ve en yaygını Kanada’nın
güneyinden A.B.D. ve Meksika’ya kadar dağılım gösteren Ambystoma cinsidir.
Hemen bütün populasyonları, özellikle de Ambystoma ve Dicamptodon cinslerine
dahil olanlar Neoteniktir.
Yaşam döngüsünde gerek sucul larva ve gerekse karasal ergin safhası
bulunan bazı semenderler, ergin boyuta ulaşan daimi larvalar meydana getirirler
ve yaşamlarını larva şeklinde sürdürürler. Bu durum Neoteni (=Paedomorphosis)
olarak isimlendirilir. Bu terim, esasen gecikmiş yahut geri kalmış yapı
gelişimini (diğer bir deyişle gençlik safhasının uzamasını) ifade eder [Neo:
genç; tenaein: uzama]. Şayet bu tip larvalar üreyebilme özelliği gösterirse , bu
taktirde buna Paedogenesis (Pedogenez, Pedogeni) adı verilir. Kısaca Pedogeni,
larva halindeyken ve larva özelliklerini muhafaza ederken, üreme yeteneğini
gösterme durumudur. Gerek neoteni, gerekse pedogeni bu aile içinde oldukça
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yaygın bir özelliktir. Bu familya haricinde Cryptobranchidae, Sirenidae,
Proteidae, Amphiumidae ve Salamandridae ailelerine dahil türlerde de neoteni
görülür. Sirenidae ve Proteidae ailelerinde, Typhlomolge (Plethodontidae)’de,
neoteni ve keza pedogeni süreklidir. Diğer ailelerde ise daimi değil geçicidir,
özellikle kötü iklim koşullarında görülür.
Örnek 1: Ambystoma tigrinum (Kaplan Semender, Aksolotl)
Birleşik Amerika ve Meksika'da yaşar (Şekil 1a). Bu türün Meksika'daki
alttürü önce larva safhasında bulunmuş ve ayrı tür isimleri verilmiştir (Siredon
axolotl, S. pisciformis, S. mexicanus). Yerel ismi Axolotl (Aksolotl) olan bu
hayvan 1864'de Paris'e getirilince, akvaryumda üreyerek, önce kendisi gibi
solungaçlı bireyler meydana getirmiştir (Pedogeni). Fakat ikinci dölde fertler
karaya çıkarak solungaçlarını kaybetmiş ve daha önce Kuzey Amerika'dan
bilinen Ambystoma tigrinum'a dönüşmüştür. Pedogeni ve bazen Neoteni denilen
bu olay, daha sonra başka türlerde de görülmüştür.
Örnek 2: Dicamptodon ensatus
Erginlerinde solungaçlar yoktur. Neoteni (pedomorfoz) ve keza pedogeni
olayı yani larva evresinde iken üreyebilme yeteneği bu türde de görülür. Döllenme,
iç döllenme şeklindedir. Ovipardır. Dişi tarafından yavru bakımı vardır. Ses
çıkarabilir. Kuzey Amerika ve Meksika’da yaşar.

Ordo 3: Anura (=Salientia, Ecaudata) (Kuyruksuz Kurbağalar)
Kozmopolit bir gruptur, dünyanın her tarafında bulunur. Vücut genişce
yapılı olup, baş ile gövde arasında, boyun kısmı bulunmaz. Kafatası ince ve sert
olmayıp oldukça indirgenmiştir. Az sayıda kemik içerir. Omurgada omur sayısı
azdır. Omurganın sonunda çok sayıda omurun birleşmesi ile şekillenmiş uzunca
yapılı bir Urostil (Urostyl) Kemiği bulunur. Kaburgalar indirgenmiş yahut hiç
yoktur. İskeletlerinde önemli derecede kıkırdak bulunur. Ön bacaklar kısa, arka
bacaklar nispeten daha uzundur. Bu nedenle sıçrarlar. Onun için takımın diğer
bir ismi de Salientia’dır [salio (L.): sıçramak]. Suya bağımlı olanlarda parmak
aralarında yüzme zarı bulunur. Bazı türlerin erkeklerinde ses keseleri bulunur.
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Derinin büyük kısmı alttaki kas tabakasına ancak dar şeritler halinde yapışıktır.
Arada lenf ile dolu boşluklar bulunur. Bu nedenle derileri kolay soyulur.
Yumurta bırakımı ve döllenme, çoğunlukla tür göre farklı şekillerde gelişen ve
farklı zaman aralıklarında gerçekleşen kucaklaşma davranışı (Ampleksus)
ardından, dış döllenme şeklinde gerçekleşir (Şekil 23).

Şekil 23: Kuyruksuz kurbağalarda (Anura) gözlenen belli başlı ampleksus tipleri ve örnekler
(Budak ve ark., 2002’ye göre Duelman ve Trueb, 1985’den değiştirilerek).

Dişi tarafından suya bırakılan yumurtalar, harici olarak erkek tarafından
döllenir. Üreme zamanı bazı türlerin erkeklerinde dişiyi kavramaya yarayacak
şekilde şişkince bir nasır gelişir, bazılarında kol üzerinde, vücut üzerinde kabarcıklar
oluşur. Üreme dönemi sonunda ise kaybolurlar. Ergin safhada kuyruk yoktur.
Yumurtaları küresel olup, herbirinde ovumu saran jelatin yapısında bir veya
çok sayıda kılıf bulunur. Yumurtalar suya bırakıldığında jelatin kılıf şişer.
Ovumun animal kutbu koyu pigmentlidir. Bufo türlerinde ovum tamamen siyah
renklidir. Bombina hariç yurdumuzdaki anurlar yumurtalarını küme veya kordon
şeklinde suya bırakırlar. Bombina ise tek tek bırakır ve bunları su içindeki bitkilere
yapıştırır. Larvaları genelde sucul, bazen arboreal (ağaçlarda) olup, kuyrukludurlar.
Erginleşmek için 40 kadar safhaya ayrılabilen metamorfoz geçirirler (Şekil 24).
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Şekil 24: Bir su kurbağası (Anura)’nın yaşam döngüsü. Büyüteçli şekiller yumurtadan yeni
çıkmış larva (iribaş, tetar)’ların tutunucu organları ile bitkilere tutunmasını işaret
eder. Tutunma işi koyu olarak gösterilmiş keratin çeneler ve küçük labial dişler ile
gerçekleştirilir (Budak ve ark., 2002’ye göre Storer ve ark., 1979’dan değiştirilerek).

Larvalar erken safhada tek veya çift kabarcık halinde yapışma organı
ile sudaki bitkilere tutunur ve geliştikçe bu yapışma organı kaybolur (Şekil 26). Baş
kısmında bir deri kıvrıntısı şeklinde, operkulum gelişerek solungaçları örter.
Gövde üzerinde tek veya çift solungaç deliği olan spiraculum bulunur. Larvalarda
gerçek dişler bulunmaz. Bunun yerine, gaga şeklinde keratin dişler vardır. Larva bu
safhada herbivor beslendiğinden bağırsak çok uzun ve halkalar şeklinde dolanmış
durumdadır. Önce arka ve sonra ön bacakların çıkması, solungaç solunumundan
akciğer solunumuna geçilmesi ile metamorfoz tamamlanır.
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Şekil 25: Yurdumuzda yaşayan anur cinslerinde yumurta yapısı ve yumurta bırakma şekilleri
(Başoğlu ve Özeti, 1973’den değiştirilerek).

Şekil 26: Kuyruksuz kurbağa larvalarında görülen bazı özellikler (Başoğlu ve Özeti, 1973’den
değiştirilerek).
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Şekil 27: Yurdumuzda yaşayan bazı kuyruksuz kurbağa cinslerinde görülen larva tipleri ve
yapışma organı şekilleri (Başoğlu ve Özeti, 1973’den değiştirilerek).

Bugün yaşadığı saptanan 3000 kadar Anura türü, çok sayıda cins ve yaklaşık
20 kadar familyada toplanmaktadır. Ülkemizde bunlardan sadece 6 aileye dahil
türler bulunur.
Anura’nın Sınıflandırılması:
Bu takımın sınıflandırılmasında günümüzde çok değişik sistemler
bulunmakla birlikte biz burada Remane ve ark. (1997) tarafından kullanılan ve
pek çok otör tarafından da kabul görmüş bir sistemi esas alacağız.
Bu sınıflandırma sisteminde esas alınan morfolojik özellikler: dil bulunup
bulunmaması, omuz kemeri (pektoral kemer) tipi, sakral omur (kalça omuru)
uzantıları, diş durumu, omur şekilleri, kaburgaların var olup olmayışı ve ayak
parmak uçlarıdır. Bu nedenle sınıflandırmaya geçmeden öne burada esas alınan
belli bazı karakterleri, omur tipleri ve omuz kemeri tiplerini tanımlamak yerinde olur.
Omur Tipleri:
Bütün omurgalı hayvanlarda gelişme esnasında önce notokorda meydana gelir.
Gelişme ilerledikçe bunun etrafı evvela kıkırdak, daha sonra kemik doku ile çevrilir.
Buna Omur Gövdesi (Centrum, Sentrum) denir (Şekil 28). Yüksek Omurgalılarda
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omur gövdesi üzerinde bir çift yay meydana gelir. Dorsaldaki yaya Neural Yay
denir ve ortasındaki boşluktan omurilik geçer. Ventraldeki yaya ise Hemal Yay
denir. Bunun da ortasından kan damarları geçer. Gövde bölgesindeki omurların
neural yaylarının yan taraflarından birer transvers çıkıntı çıkar bunlara Diapofiz
(Diapophysis) denir. Ayrıca omur gövdesinin ventralinde 2 uzantı daha bulunur.
Bunlara da Parapofiz (Parapophysis) adı verilir. Bu iki tip uzantı ile her bir
omur dorsalden (diapofiz) ve ventralden (parapofiz) kaburgalara bağlanır.

Şekil 28: Omurgalılarda görülen bazı omur tipleri (boyuna kesitte, üstte) ve bir kurbağanın
amfisöl tip gövde omurunun ayrıntılı yapısı (altta). Kaburgaların iki baş:
Tuberkulum (Tuberculum) ve Kapitulum (Capitulum) ile omurların transvers
uzantıları olan Diapofiz ve Parapofiz’e eklemlendiğine dikkat ediniz (Weichert,
1970’den değiştirilerek).

Omurgalılarda başlıca 5 tip omur bulunur. Ancak bunlardan sadece ilk üçü
kuyruksuz kurbağalarda görülür.
1. Amfisöl (Amphicoel): Omur gövdelerinin her iki ucu da içe doğru çukurdur.
Çoğu balık omurları ile bazı Anura ve Urodela (Ambystomatoidea) türlerinin
omurları böyledir.
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2. Prosöl (Procoel): Omur gövdesinin ön yüzeyi çukur, arka yüzeyi çıkıntılıdır.
Birçok Anura türünde görülür.
3. Opistosöl (Opisthocoel): Omur gövdesinin ön yüzeyi çıkıntılı, arka yüzeyi
çukurdur. Çoğu Urodela (Salamandroidea) omurları, kaplumbağa boyun
omurları ve bazı anur türlerinin omurları böyledir.
4. Heterosöl (Heterocoel): Omur gövdesinin ön ve arka yüzeylerinde hem
girinti hem de çıkıntı bulunur. Kuşların boyun omurları böyledir.
5. Asöl (Acoel) tip omur: Omur gövdesinin her iki yüzeyi de düzdür. Memeli
omurları bu tiptir.
Omuz Kemeri (Pektoral Kemer) Tipleri:
Anura’da

omuz

kemerlerindeki

Epikorakoid

(Epicoracoid)’lerin

durumuna göre iki tip kemer ayırt edilir (Şekil 18).
1. Arcifer (Arsifer) Tip [Arc: yay; fer, phora: taşımak]: Omuz kemerindeki
epikorakoidler hareketli olup, genel olarak birbirlerini örterler.
2. Firmistern Tip [Firm : sabit, sıkı, sağlam, stern: göğüs]: Omuz kemerindeki
epikorakoidler yan yana bulunurlar ve çoğu zaman kaynaşıp tek parça
oluştururlar.

Şekil 29: Kuyruksuz kurbağalar (Anura)’da görülen omuz kemeri tipleri, göğüs kemiği
(Sternum) ile ilişkisi, kıkırdak ve kemik kemer elemanları ve bazı örnek
cinsler (Budak ve ark., 2002’ye göre Ziswiler, 1976’dan değiştirilerek).
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Günümüzde yaşayan kuyruksuz kurbağalar 6 alttakım: Amphicoela,
Aglossa, Opisthocoela (=Opisthoglossa), Anomocoela, Procoela (=Arcifera)
ve Diplasiocoela (=Firmisternia) altında ele alınırlar.
Subordo 1: Amphicoela
Primitif grupları içerir. Kaburgalı kurbağalar olup, omurgadaki omurlar
bölünmemiş intervertebral diskler ile birbirlerine bağlanır. Omurları amfisöl tiptir.
9 presakral omur ve 2 adet kalıntı halinde indirgenmiş kuyruk kası mevcuttur.
Erginlerinde kaburgalar serbesttir. Omuz kemeri Arsifer tiptedir. Ağız tabanına
ön taraftan yapışık dilleri bulunur. Tek aile, Leiopelmatidae (=Ascaphidae)’yi
içerir. İki cinsi bulunur.
Genus 1: Leiopelma
Yeni Zelanda’ya endemik olan ve yumurtaları doğrudan gelişimli bir
cinstir: yumurtalarını ıslak toprağa bırakır, serbest larva evresi yoktur.
Genus 2: Ascaphus
Kuzey Amerika’da tek tür ile temsil edilir. Anurlar arasında dahili
döllenmenin gerçekleştiği tek cinstir.

Şekil 30: Ascaphus truei ‘nin ergin ve larvası ile inguinal ampleksusta kopulasyon (Budak
ve ark., 2002’den).

Örnek: Ascaphus truei
Boyları en fazla 5 cm kadardır. Erkeklerinde, gövdenin arka ucunda çıkıntı
halinde bulunan ve “kuyruk çıkıntısı” da denilen kloak uzantısı, iç döllenmede
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kullanılan bir kopulasyon (çiftleşme) organı olarak iş görür. Kuyruksuz kurbağalar
arasında bu durumun bir başka benzeri yoktur. Ses çıkarma organı bulunmaz.
Kuzey Amerika’da soğuk dağ sularında yaşarlar. Larva yahut tetarlarında, ventral
tarafta ortada bir spirakulum ve hızlı akan sularda taşlara tutunmada iş gören
emici bir ağız ile çok sayıda labial (dudak) diş sıraları bulunur.
Subordo 2: Aglossa [glossum: dil, a: olmayan]
İzole ve özelleşmiş bir gruptur. Dilsizdirler. Omurları opistosöl tiptedir.
6-8 presakral omur bulunur. Omuz kemerleri Firmistern tipten olmakla birlikte
Omosternum bulunmaz. Kısmen gelişmiş Yanal Çizgi Organları nedeniyle, güçlü
bir sucul yaşam sürerler. Arka bacak parmakları arasında gelişmiş yüzme zarları
bulunur. Beslenmeleri kapma ve büyük bir “hyolaringeal aparey” sayesinde yutma
şeklinde gerçekleşir. Tek aile, Pipidae’yi ve aktüel olan 5 cinsi içerir. Örnekler:
Örnek 1: Pipa pipa (Petek Kurbağa, Püskül Parmaklı Kurbağa)
Güney Amerika'nın, kuzey kısmında yaşar. Göz kapakları yoktur. Ön
ayak parmaklarının ucunda, yıldız şeklinde deri uzantıları vardır [pipi: püskül,
saçak]. Boyları en fazla 20 cm kadar olabilmektedir. Yumurtalar tek tek dişinin
sırtındaki deriden meydana gelen ceplerde taşınır. Embriyonik ve larval gelişim
bu ceplerde tamamlanır ve neticede bu ceplerden küçük genç bireyler olarak
çıkarlar (Vivipari). Bir başka tür, P. parva’da ise ceplerden çıkış larval safhada
gerçekleşir.
Örnek 2: Xenopus laevis (Tırnaklı Kurbağa)
Boyları en fazla 13 cm kadardır. Afrika'da yaşar, arka ayaklarda iç
parmakların üçünde uç tarafta siyah keratin tırnaklar vardır [xeno: yabancı,
farklı; pus: ayak]. Bu nedenle “Tırnaklı Kurbağalar” da denir. Larvalarında başın iki
tarafında uzun tentaküller bulunur. Erken safhalarda, larvalar arasında kannibalizm
görülür. Bu nedenle fazla sayıda yumurta yaparlar.
Subordo 3: Opisthocoela (=Opisthoglossa) [opistho: arka; coel: boşluk: glossum:dil]
Omurları opistosöl, omuz kemerleri Arsifer tiptendir. Dilleri hemen
hemen bütünüyle ağız tabanına yapışıktır, ön tarafta bulunan çok az bir kısmı
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serbesttir. Göz kapakları bulunur. Sakrum (Sacrum, Kalça Omuru) oldukça
geniş diapofizlere (sakral diapofizler) sahiptir ve genel olarak posteriorda 2
çıkıntı (Condyl) ile urostile eklemlenir. 8 presakral omur bulunur. Amphicoela
gibi arkaik bir gruptur. İki aileyi, Discoglossidae ve Rhinophrynidae’yi içerir.

Şekil 31: Pipa pipa ve Xenopus laevis’e ilişkin bazı özellikler ile en alt tarafta Pipa’da inguinal
(=pelvik) ampleksus ve yumurtlama davranışı. Pipa’da ampleksusla birlikte
erkek ve dişi önce zemine doğru hareket eder (1, 2), ardından su yüzeyine doğru
ters takla ile dişi yumurtaları erkeğin karnına yapıştırır (3). Daha sonra erkek,
yumurtaları zemine doğru hareketle birlikte dişinin kabarmış olan sırt derisi üzerine
bırakır (4) ve üzerinden bastırır (5) (Budak ve ark., 2002’den).
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Familia 1: Discoglossidae (disc: disk, yuvarlak; glossum: dil)
Dilleri disk yahut yuvarlak şekilli olup, ağız tabanına ön kenarında çok
az bir kısım hariç bütünüyle yapışıktır. Boyları 5-6 cm kadardır. 2-4’ncü presakral
omurlarda serbest kaburgalar bulunur. Urostil transvers uzantılıdır. Kuzey Afrika,
Avrasya ve Filipinler’de (Palearktik Bölge) dağılmışlardır. Bazı türlerinin
erkeklerinde kuluçka yahut yavru bakımı görülür. 13 kadar cinsinin sadece 4’ü
günümüzde yaşamaktadır. Ülkemizde tek cinsi (Bombina) yaşar. Örnekler:
Örnek 1: Bombina bombina (Kırmızılı Kurbağa)
Dil daire şeklinde ve ağız tabanına tamamen yapışıktır. Arka ayaklarında
yüzme bulunur. Gözler nispeten küçük ve birbirine yakın olduğundan yukarıya
yöneliktir. Sırt açık gri-kahverengi veya siyahımsıdır. Canlıda karın bölgesi kırmızı
lekelidir. Suya bağımlı olarak düzlük, ovalık yerlerde yaşar. Tehlike anında, ani
olarak ters dönerek bir ürkütme hareketi ve ölü taklidi yapar. Erkeklerde ağız
tabanında bir çift ses kesesi bulunur ve oldukça kuvvetli ses çıkarırlar. Ayrıca
insanın gözlerinin yaşarmasına neden olan sabun köpüğüne benzeyen zehirli ve
aerosol bir salgı tüm vücudunu örter. Yurdumuzda Sapanca Gölü ve Edirne
civarından bilinir. Boyları ancak 5 cm’ye ulaşır. Ampleksus kasık (kalça)
bölgesindendir (Inguinal tip). Dişiler biraz daha küçüktür. Üreme 2-3 ay sürer,
dişi yumurtalarını tek tek veya birkaçı bir arada su içinde bitkilere yapıştırır.
Örnek 2: Alytes obstetricans (=A. obstetricians) (Ebe Kurbağası)
Güneybatı Avrupa'da yaşar. Esas olarak karasal, gececi (nokturnal) bir
türdür ve göz bebekleri (pupil) dikeydir. Ön üyelerin alt tarafında 3 adet küçük
tüberkül bulunur. Dişi, yumurtalar döllendikten sonra ilgilenmez, erkek bir tespih
dizisi gibi birbirine bağlı olan yumurtaları arka bacaklarına dolar. Üç hafta sonra
embriyolar gelişince erkek bunları suyun tehlikesiz bölgelerine bırakır ve larvalar
suda gelişir. Tür ismi erkeğin yumurtalarına bakıcılık özelliğinden dolayı verilmiştir
[obstetrician: doğum uzmanı, ebe]. Boyları en fazla 5 cm kadardır.
Familia 2: Rhinophrynidae [rhino: sivri; phryn: kara kurbağası]
Dilleri ön tarafta ağız tabanına yapışmaz ve bu nedenle dışarı çıkarılabilir.
Bu sayede termitleri dilleri ile toplayıp beslenirler. Boyları 6 cm kadardır. Serbest
kaburgaları bulunmaz. Urostilde transvers uzantılar yoktur.
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Örnek: Rhinophrynus dorsalis (Meksika Kazıcı Kurbağası)
Ailenin bilinen tek aktüel tek türüdür.Gövdesi yumurta biçiminde, kısa
bacaklı, dişsiz bir kurbağadır. Pupil dikeydir. Burun ucu sivridir. Arka
ayaklarında bulunan keratinize kürek şeklindeki yapılar (Metatarsal Tüberkül)
ile toprağı kazarlar. Orta Amerika’da Meksika’da yaşarlar.

Şekil 32: Opisthocoela alttakımına dahil bazı kuyruksuz kurbağalar (Anura) (Budak ve ark.,
2002’den).

Subordo 4: Anomocoela
Gövde omurları opistosöl yahut amfisöl tipte, sakral omurlar prosöl tiptendir.
8 presakral omur bulunur. Kaburgaları yoktur. Omuz kemerleri Arcifer tiptedir.
Sakral diapofizleri oldukça genişlemiş olup, sakral omur 1 yahut 2 çıkıntı ile urostile
eklemlenir yahut urostille kaynaşmıştır. 2 aile, Pelobatidae ve Pelodytidae’yi içerir.
Familya 1: Pelobatidae
Sakral omur çoğunlukla urostil ile kaynaşmıştır, bazılarında tek çıkıntı
ile eklemlenir. Göz bebeği dikey ve eliptiktir. Gövde omurları arasında kemikleşmiş
intervertebral diskler bulunur. Bunlar, Güneydoğu Asya’da yaşayan Boynuzlu-

46 HERPETOLOJİ

Burunlu Kurbağa, Megophrys cinsi hariç, erginlerde prosöl tip omur şekli
verecek tarzda omur gövdesi ile birleşir. Üst çenede dişler vardır. Boyları 4-12
cm arasında değişir. Genellikle gündüzleri toprak içerisinde gizlenirler. Avrupa,
Kuzey Afrika, Güney Asya, Meksika ve Kuzey Amerika’da yaşarlar. Türkiyede
tek cins ve tek tür halindedir. Bazı otörler, kuzeybatı Avrupa’dan ülkemize giriş
yapmış diğer bir türün de (P. fuscus) ülkemizde bulunduğunu iddia etmektedirler.
Örnek: Pelobates syriacus (Toprak Kurbağası)
Arka ayaklarda toprağı kazmaya yarayan kazıcı bir çıkıntı, Metatarsal
Tüberkül bulunur. Gündüzleri kum ve toprak içinde gömülü olarak gizlenir,
geceleri avlanmak için çıkar. Üreme zamanı suya geçtiklerinde, erkeklerin ön
kol bölgesinde bulunan nasır, iyi gelişmiş ve iri hale gelir. Larvaları erginlerden
daha büyük boya erişir. Erkeklerinde ses kesesi bulunmaz. Erkek dişiyi kasık
bölgesinden kavrar (Inguinal Ampleksus). Dişi yumurtalarını kalın bir kordon
halinde suya bırakır. Aslında sağ ve sol oviduktan çıktıklarında iki sıradır, daha
sonra birleşip suda kalınlaşır. Balkanlar, Türkiye, Güneybatı Asya’da: İsrail,
Suriye, ayrıca Karadeniz ile Hazar arasında kalan dar bir sahada, yani
Transkafkasya'da yayılmıştır. Boyları 8 cm kadar olabilir.
Familya 2: Pelodytidae
Sakral omur urostil ile kaynaşmaz, 2 çıkıntı ile eklemlenirler. Gövde
omurları prosöl tiptedir. Boyları 4-6 cm arasında değişir. Arka ayaklarında
kazıcı plakları yoktur. Batı Avrupa ve Kafkas bölgesinde yaşarlar. Türkiye’de
bu aileye dahil tek tür bulunur.
Örnek: Pelodytes caucasicus (Kafkas Kurbağası)
Boyları 6 cm kadardır. Vücut oldukça ince yapılı ve arka bacaklar
oldukça ince uzundur. Deri bilhassa erkeklerinde sırtta pürtüklüdür. Diğer türlerde
iyi gelişmiş olan yüzme zarı, bu türde ancak parmakların kaide kısmında bulunur.
Arka ayaklarda bulunan iç metatarsal tüberkül çok küçüktür. Erkeklerinde
boğaz altında bir ses kesesi bulunur. Gündüzleri taş altlarında saklanır, gece
aktiftir. Batı Kafkasya ve Anadolu'nun Kuzeydoğu Karadeniz bölgesinde (Uzungöl,
Pazar) yaşar.
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Şekil 33: Anomocoela alttakımına (Ordo: Anura) dahil bazı kuyruksuz kurbağalar (Budak ve
ark., 2002’den).

Subordo 5: Diplasiocoela (=Firmisternia)
Bundan önce değinilen kuyruksuz kurbağalar eski jeolojik devirlerden
günümüze kadar uzanan aşağı grupları oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bundan
sonra ele alacağımız Diplasiocoela ve Procoela alttakımları, dünyanın hemen
har tarafına yayılmış (kozmopolit) olup, büyük bir tür çeşitliliğine sahiptirler.
Bu nedenle bunlara “Gelişmiş Anurlar” denir.
Diplasiocoela, genel olarak Firmistern tip omuz kemerli, kaburgasız,
prosöl yahut amfisöl presakral omurlara sahip bir gruptur. Sakral omurlar önde
konveks (prosöl) ve arkada 2 çıkıntı ile urostile eklemlenir. 8 serbest presakral
omurdan, 1.-7. omurlar prosöl, 8. amfisöldür. Sadece bu alttakıma dahil Afrika’da
yaşayan Arthroleptidae (Uzun Parmaklı Su Kurbağaları) ailesinin bazı üyelerinde
(Arthroleptis cinsi) ve Microhylidae (Dar Ağızlı Kurbağalar) üyelerinin
çoğunda tüm omurlar prosöl tiptendir. Bu alttakım 4-7 kadar aileye ayrılır. Burada
sadece önemli bazı ailelere (Ranidae, Dendrobatidae, Rhacophoridae ve
Microhylidae) değinilecektir.
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Familia 1: Ranidae (Gerçek Su Kurbağaları)
Bacakları oldukça uzun olup, dilleri ağız tabanına ön taraftan bağlanmıştır,
arka ucu serbest ve çoğunlukla çatallıdır. Kulak zarı daima mevcuttur. Dağılışı
kozmopolittir. En çok Eski Dünya’da (Afrika ve Güney Asya'da) yaygındır. Üst
çenelerinde (Maksilla-Premaksilla) dişler vardır. Suya bağlı olarak yaşayan gerçek
su kurbağalarıdır. Dünyanın her tarafında yaygın olan kozmopolit bir familyadır.
Türkiye’deki türlerin tamamı Rana cinsine dahildir. 250 kadar türü olan bu cinsin
dağılışı, familyanın coğrafi dağılışı gibidir. Örnekler:
Örnek 1: Rana ridibunda (Ova Kurbağası) (ridibunda: gülen)
Bataklık Kurbağası da denir. Erkeklerinde ağzın hemen arkasında Timpanal
(Tympanal) zarın hemen altında, gri renkli dış ses keseleri bulunur. Başın yan
taraflarında, yurdumuzdaki diğer Rana türlerinde bulunan ve karakteristik olan
temporal şerit bu türde bulunmaz. Boyları en fazla 15 cm kadar olabilir. Genelde
suyu terk etmezler; oldukça suya bağlı bir türdür. Eti yenir. Yurdumuzun her
yerinde, genellikle düzlük yerlerdeki tüm iç tatlı sularda yaygındır. Kaydedilen
en yüksek bulunuş yeri 2250 metredir. Yurdumuzdan 2 alttürü (R. r. ridibunda
ve Göller Bölgesi’den R. r. caralitana) bilinmektedir.
Örnek 2: Rana dalmatina (Çevik Kurbağa)
Boyları 5-6 cm nadiren 9 cm kadardır. Erkeklerinde dış ses kesesi yoktur.
Genel olarak açık kahve rengindedir. Temporal şerit mevcut, kulak zarı barizdir.
Arka bacakların diğer türlere nazaran uzun olması iki metre kadar sıçramasını
sağlar. Ağaçlık ve gölgelik yerlerde yaşarlar. 1500 m kadar yüksekliklerde görülebilir.
İspanya’dan İran’a kadar yaygındır. Yurdumuzda Kuzey Anadolu ve Trakya
bölgesinde yayılış gösterir. En bol İstanbul Belgrad Ormanı’ndan bilinir.
Örnek 3: Rana macrocnemis ( Uludağ Kurbağası)
Temporal şerit mevcuttur. Tipik bir dağ kurbağasıdır. Genel olarak
1000 metreden yüksekte bulunur. Terra typica’sı (Tip Lokalite) Uludağ’dır.
Erkeklerinde iç ses kesesi bulunur. Habitatı akan küçük dereler ve ıslak
çayırlıklardır. Sırt taraf pembemsi kahverengi ve deri pürtüklüdür. Karın taraf
pembemsi ve lekesizdir.
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Örnek 4: Rana camerani (Şeritli Kurbağa) (sic. cameranoi)
İlk kez Kayseri-Erciyes’ten saptanan bu türde, arka bacaklar Rana
macrocnemis’dekine oranla daha kısadır. Erkeklerinde iç ses kesesi bulunur.
Temporal şeritten başka genelde sırtın orta kısmında açık renkli vertebral şerit
bulunur. Dorso-lateral kıvrıntılar iyi gelişmiştir. Kafkaslar ve Kuzey İran’dan
bilinir. R. macrocnemis’le benzer biotoplarda yaşar.
Örnek 5: Rana holtzi (Toros Kurbağası)
Dağ kurbağaları içinde en küçük olanıdır. Deri tamamen düz ve
yumuşaktır. Erkeklerinde iç ses kesesi bulunur. Temporal şerit mevcuttur. Dorsolateral kıvrıntılar iyi gelişmiştir. Arka bacaklar R. macrocnemis ve R. camerani’ye
nazaran daha kısadır. Toroslar’da Bolkar Dağları ve Karagöl civarında bulunur.

Şekil 34: Ranidae ailesine dahil bazı kuyruksuz kurbağa türleri (Budak ve ark., 2002’den).
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Örnek 6: Rana temporaria (Çayır Kurbağası)
Vücudu gri kahverengi, alt tarafları sarı benekli, erkeklerinde ses kesesi
yoktur. Temporal şerit mevcuttur. Boyları 10 cm kadar olabilir. Eti yenir. Avrupa’da
bulunur.
Örnek 7: Rana esculenta (Yenen Kurbağa)
Rana ridibunda’yı andırır. Temporal şerit yoktur. Erkeklerinde ses kesesi
beyazımsıdır. Boyları 12 cm kadar olabilir. Güney Balkanlar ve İber Yarımadası
hariç Avrupa’da yaygındır. Esas eti yenen kurbağadır.
Örnek 8: Rana goliath (Dev Kurbağa) [Goliath: dev]
Dünyanın en büyük kuyruksuz kurbağasıdır. Boyları 40-70 cm kadar
olabilir. Afrika’da Sanaga Nehri civarında yaşamaktadır. Eti yenir.
Örnek 9: Trichobatrachus robustus (Saçlı=Kıllı Kurbağa)
Afrika'da yaşar. Erkeklerinde vücudun yan tarafları ve arka bacakları
üzerinde 1-1.5 cm uzunluğunda ince deri uzantıları bulunur [Trich:kıl, kirpik;
batrach: kurbağa]. Kıl gibi görünen bu uzantılar bol kan damarı içerir. Erkekler
su altına bırakılan yumurtalar üzerine otururlar, yani yumurta bakımı söz
konusudur. Bu kıl benzeri yapılar, yumurtaların yapışmasını ve böylelikle bir
arada tutulmalarını sağladığı gibi, ayrıca su altında uzun süreli deri solunumunu
da olası kılarlar. Parmak uçları genişlemiş olup üstten bakıldığında 2 loplu bir
görünüm arz eder. Bu nedenle bazen Dendrobatidae altında ele alınır.

Şekil 35: Trichobatrachus robustus (Saçlı Kurbağa) (Budak ve ark., 2002’ye göre Duellman
ve Trueb, 1985 ile Ziswiler, 1976’dan).
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Familia 2: Dendrobatidae (Ok Zehri Kurbağaları)
Parmak uçları genişlemiş olup üst tarafta 1 çift pul benzeri dermal
genişleme bulunur. Gündüz aktiftirler (Diurnal) ve çoğunlukla arboreal türlerdir
[dendro: ağaç; bates: bulunan]. Derilerinde çok sayıda ve etkili zehir bezleri
bulunur. Ampleksus sefalik tipte gerçekleşir. Çoğunlukla larvaların sırtta taşınımı
şeklinde yavru bakımı görülür. Orta ve Güney Amerika’da yaşarlar.

Şekil 36: Dendrobatidae ailesine dahil bazı kuyruksuz kurbağalar (Budak ve ark., 2002’den).

Örnek 1: Dendrobates pumilio
Boyu 2 cm kadardır. Yağmur ormanlarında çürüyen yapraklar arasında
yaşar. Karınca ve termitlerle beslenir. Derilerinde çok sayıda zehir bezi bulunur
ve güçlü nörotoksik (neurotoksik) salgı oluştururlar. Renkleri aşırı göz alıcı şekilde
olup gövde kırmızı, bacaklar mavimsidir. Bu renklenme esas olarak potansiyel
predatörlere bir uyarı niteliği taşır (“Alarm Renklenmesi”). Dişiler yumurtalarını
nemli yapraklar arasına bırakırlar. Yumurtadan larvalar çıkar çıkmaz, annelerinin
sırtında bazı sert yapraklı bitkilerin (Bromeliacea, Ananasgiller) suyla dolu rozetleri
içine taşınır ve metamorfoz tamamlanıncaya dek burada yaşarlar. Erkekler
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başlangıçta toprağa bırakılan yumurtaları nemli tutmak için yumurtalar üzerine
otururlar ve yuvayı koruma iç güdüleri fazladır. Şayet iki komşu erkek birbirlerine
çok yaklaşırsa, içlerinden birisi önce karakteristik bir çağrı yapar, sonra diğerinin
bulunduğu yere sıçrar ve arka ayakları üzerinde güreşe başlarlar (“Territorial
Rekabet”). Amerikan yerlileri bu hayvanlardaki zehri oklarının ucuna sürerek
kullanırlar. Zehir sinir sitemini etkiler ve felç meydana getirir, fazla miktarı ise
öldürücü olabilir.
Örnek 2: Colostethus subpunctatus
Erkekleri larvalarını sırt taraflarında taşırlar, tetar bakıcısı olarak iş görürler.
Familya 3: Rhacophoridae (Eski Dünya Ağaç Kurbağaları)
Ranidae’ye benzer. Bununla birlikte parmaklardaki kemik parçalar
arasında interkalar kıkırdak elemanlar bulunur ve parmak uçları tırmanmak üzere
özelleşmiştir, uçlarında yapışma diski bulunur. Afrika ve Güneydoğu Asya’da
yaşarlar.
Örnek: Rhacophorus pardalis (Uçan Kurbağa)
Boyu 7,5 cm kadardır. Yumurtalarını göl veya bataklıklardaki ağaç
yapraklarının üzerine jelatinsi bir köpük içerisinde bırakırlar. Larvalar yumurtadan
çıktığında, doğrudan aşağıdaki su içine düşer. Ön ve arka parmakları arasındaki
perdeler oldukça gelişmiştir. Ağaçlardan aşağı inerken bu yapılarını paraşüt
gibi kullanarak, havada kayma şeklinde bir hareket oluştururlar. Güneydoğu
Asya’da Borneo Adası’da yaşar.

Şekil 37: Rhacophorus pardalis (Rhacophoridae) ve Phrynomerus bifasciatus (Microhylidae)
(Budak ve ark., 2002’ye göre Kabisch, 1990 ve Capula, 1990’dan).
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Familia 4: Microhylidae (=Brevicipitidae)(Dar Ağızlı Kurbağalar)
Boyları 1-10 cm arasında olabilir. Genişlemiş parmak uçları ile karasal
ve arboreal yaşam arasında bulunan formlardır. Baş kısımları oldukça kısadır ve
küçük, ucu yuvarlağımsıdır. Dişsizdirler. Damaklarında 2-3 palatal katlanma
bulunur. Yumurtalarını suya bırakırlar. Çoğu serbest bir larva evresine sahip
değildir. Gelişim doğrudandır. Esasen metamorfoz yumurta içinde tamamlanır.
Amerika, Afrika, Asya,Avustralya ve Madagaskar’da yayılmışlardır. 279 kadar
türü bilinir.
Örnek: Phrynomerus bifasciatus (Kırmızı Bantlı Dar Ağızlı Kurbağa)
Güney Afrika’da yayılmıştır. 5-8 cm boyundadır. Küçük bir başa ve
gözlere sahiptir. Vücudun her iki yanında kesintili. Birer kırmızı bant ve kalça
bölgesinde kırmızı lekeler bulunur. Derin olmayan su birikintisi ve akarsuların
bulunduğu, açık ovalık bölgelerde yaşar. Kaya ve ağaçlarda çevik bir tırmanıcıdır.
Rahatsız edildiğinde, derisinden pis kokan irritant toksik bir madde salar.
Nokturnal bir form olup, gün içinde ve sıcak periyotlarda yerdeki kazılmış
yuvalarda yahut termit yuvalarına ait tümseklerde gizlenir. Yağmur sonrasında
dişiler su birikintilerinde yumurtlar.
Subordo 6: Procoela (=Arcifera)
Kuyruksuz kurbağaların gelişmiş ikinci alttakımını oluşturur. Dünyanın
hemen har tarafına yayılmış (kozmopolit) olup, büyük bir tür çeşitliliğine sahiptir.
Genel olarak hareketli (Arsifer) tipte omuz kemerine sahip (Rhinodermatidae
ailesi hariç), kaburgasız, sadece prosöl tip presakral omurları bulunan bir
gruptur. 8 presakral omurların bazıları birbirleriyle kaynaşır Bu nedenle erginde
omur sayısı azalır. Bu alttakım 6-9 kadar aileye (Rhinodermatidae, Pseudidae,
Bufonidae, Atelopodidae, Hylidae, Leptodactylidae, Centrolenidae,
Brachycephalidae) ayrılır. Burada sadece 4 aile: Rhinodermatidae, Bufonidae,
Hylidae ve Leptodactylidae ele alınacaktır.
Familia 1: Rhinodermatidae
Birkaç türü içeren küçük bir ailedir. Omuz kemeri Firmistern ve Arsifer
tip kemer arasında ara durum oluşturur. Esas olarak arsifer tip kemer
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bulunmakla birlikte, epikorakoidler arka tarafta sternum düzeyinde birleşir. Bu
nedenle buna “Pseudofirmistern” tip omuz kemeri de denir. Erginde 1 ve 2.
presakral omurlar kaynaşır. Bu nedenle presakral omur sayısı 6’dır. Üst çeneleri
(Premaksilla ve Maksilla) dişsizdir. Pupil dikeydir. Aksillar tip ampleksus
görülür. Güney Amerika’nın güneyinde, Şili’nin güneyi ve Arjantin’deki ılıman
ormanlarda yaşarlar.
Örnek: Rhinoderma darwini (Darwin Kurbağası)
Boyu en fazla 3 cm kadardır. Başın ön ucu sivridir. Üremeleri çok
ilginçtir. Dişiler 20-40 kadar yumurtayı toprak üzerine bırakırlar. Bu yumurtalar
embriyolar belli oluncaya kadar birkaç erkek tarafından korunur. Daha sonra
her bir erkek belli miktarda yumurtayı kopararak ağzına alır ve diliyle ses
keselerine yerleştirir. Yumurtalar burada açılır, larva evresini tamamlar ve
dışarıya gelişmesini tamamlamış bir şekilde bırakılır. Daha sonra erkeklerin ses
kesesi gelecek üreme zamanında yeniden çiftleşme ve seslerini çıkarmak üzere
normal yapısına dönüşür.
Familia 2: Bufonidae (Gerçek Kara Kurbağaları)
Boyları 2-20 cm arasında değişir. Ayak parmakları arasındaki yüzme
zarları yarım haldedir. Çenelerde diş bulunmaz. Presakral omur sayısı 5-8 arasında
değişir. Sakral omur (Sacrum) oldukça geniş diapofizlere sahiptir. Bazılarında
urostil ile kaynaşır. Vücutları tamamen siğillidir. Çoğunda gözlerin hemen
arkasında büyük parotid bezleri bulunur. Ergin safhada esas olarak taşlar ve
kütükler altında gizlenen gececi ve karasal türlerdir. Suya sadece yumurtlamak
için girerler. Ampleksus aksillar (koltuktan) tiptendir. Avlarını dillerini dışarı
fırlatarak yakalarlar. Dilleri önden ağız tabanına yapışık, arka ucu serbesttir.
Erkeklerinde, testislerin uzaklaştırılması durumunda işlevsel ovaryumlar
şeklinde gelişen ve testislerin ön tarafında bulunan 1 çift körelmiş durumda
“Bidder Organları” bulunur. Erkekleri dişilerinden daha küçük ve soluk
renklidir. Bufo cinsi hariç, Afrika ve güney Asya’da bulunurlar. Bufo ise bütün
kıtalarda yayılmıştır (kozmopolit). Bilinen 250 kadar türünden Bufo cinsine
dahil 2 türü ülkemizde yaşar.

AMPHIBIA (KURBAĞALAR) 55

Örnek 1: Bufo bufo (Siğilli Kurbağa)
Çenelerde diş bulunmaz. Baş üzerindeki parotid bezler iyi gelişmiştir.
Bacaklarda az gelişmiş yüzme zarı bulunur. Derisi kabarcıklı ve kahverengidir.
Canlıda, iris kırmızı renklidir. 10-15 cm boyunda, derileri bol siğilli ve kahve
renklidir. Erkeklerinde ses kesesi bulunmaz. Erkekleri dişilerden sayıca fazla
olduğundan, bazen kümeler halinde birbirlerine saldırırlar. Ampleksus koltuk
bölgesindendir. Dişiler tamamen koyu renkli yumurtalarını 2 kordon halinde
bırakır. Gündüzleri nemli yerlerde, taş altlarında ve oyuklarda gizlidir. Gece
avlanırlar. Erkekleri dişilere nazaran daha küçüktür. Fazla sıçrayamazlar.
Karada hareketleri yavaştır. Üreme zamanı derin havuz ve gölcükleri tercih
ederler.
Yurdumuzda Ege, Kuzey Batı Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde
bulunur. Orta Anadolu’da nominat alttür, B. b. bufo; Trakya’nın güneyi ve Batı
Anadolu’da B. b. spinosus ve Kuzeydoğu Anadolu’da ise B. b. verrucossimus
alttürlerine ayrılır.
Örnek 2: Bufo viridis (Gece Kurbağası)
Derisi Bufo bufo’ya nazaran daha az pürtüklü ve küçüktür. Canlıda,
iris yeşildir. Boyları en fazla 9 cm kadar olabilir. Sırt taraf zeytin yeşili renkte
ve üzerinde kenarları siyah olan yeşil lekeler bulunur. Gece aktiftir. Erkeklerinin
boğaz kısmında ses kesesi mevcuttur. Bu sayede sesleri bekçi düdüğünü andırır
ve uzun sürelidir. Ampleksus koltuk bölgesindendir. Üreme devresi uzun sürer.
Dişiler birkaç suda görülürler. Yumurtalar koyu renkli ve 2 kordon halinde
bırakılır. Larvaları başlangıçta yeknesak siyah renktedir. Tür kuzey Afrika,
Akdeniz ülkeleri, orta ve güney Avrupa ile batı Asya’dan Moğolistan’a kadar
yayılmıştır. Yurdumuzun her tarafında bulunur. Vertikal dağılışı (Himalayalar’da)
2700 metreden, 4600 metre yüksekliklere kadar değişir.
Hatay ili hariç, Ülkemizde nominat alttür, B. viridis viridis yaşar. Hatay
ilinde ise bazı araştırıcılara göre Suidi Arabistan’a kadar dağılış gösteren B.
viridis arabicus yaşar. Bazı otörler bunu ayrı bir tür olarak kabul eder.
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Şekil 38: Rhinodermatidae ve Bufonidae ailelerine dahil bazı karasal kuyruksuz
kurbağalar (Subordo: Procoela) (Budak ve ark., 2002’den)

Örnek 3: Bufo marinus (Deniz Kurbağası)
En büyük kurbağalardan olup boyları 20-25 cm kadardır. Ergin evrede
hayvansal besinler yanında, bitkisel besinlerle beslenmesi ilginçtir. Böceklerle
yapılan biyolojik mücadelede kullanılmaktadır. Yumurtaları zehirlidir ve
yiyenleri öldürebilir. Parotid bezlerini kullanarak zehirlerini 30 cm kadar
uzağa fırlatabilirler. Orta ve Güney Amerika’da denize yakın yerlerde yaşar.
Hafif tuzlu sulara töleranslı ektremofilik bir türdür.
Familia 3: Hylidae (Esas Ağaç Kurbağaları)
Boyları 3-12 cm arasında değişiklik gösterir. 8 presakral omur bulunur,
aralarında kaynaşma yoktur. Çeneleri dişlidir. Sakral diapofizleri geniştir. Parmak
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uçlarındaki kemikler (terminal phalanjlar) pençe yahut “T” harfi şeklinde olup,
disk şeklinde genişlemiş etsi kısımlarla desteklenir. Bu yapıları ile yapışmak veya
tutunmak için özelleşmişlerdir. Bu nedenle ağaç ve kayalara kolaylıkla tırmanırlar.
Genel olarak ağaç kurbağaları (arboreal) denir. Ampleksus aksillar tiptedir.
Kozmopolit bir familya olup, dünyanın her tarafında bulunur. En bol olarak Tropik
Amerika’da yayılmışlardır. Yurdumuzda ailenin en yaygın cinsi, Hyla’ya dahil 2 türü
bulunur.

Şekil 39: Gerçek Ağaç Kurbağaları (Hylidae) ailesine dahil bazı kuyruksuz kurbağalar
(Çeşitli kaynaklardan değiştirilerek).

Örnek 1: Hyla arborea (Ağaç Kurbağası)
Boyları 5 cm kadardır. Ağaçlarda yaşar ve üreme zamanı suya geçer.
Pupil yataydır. Erkeklerinde başın altında, boğaz bölgesinde koyu renkli dış ses
kesesi bulunur. Hava ile şiştiğinde baştan daha büyük olur. Bu nedenle sesi en
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yüksek olan kurbağalardandır. Öttüğünde sesi uzaklardan duyulur. Sırt genellikle
parlak yeşil, bazen gri, sarımsı veya siyahımsı ve karın beyazımsı veya krem
renktedir. Göz önünden başlayan koyu renkli bir şerit, kulak zarını geçerek
vücudun yanlarında kasık bölgesine kadar uzanır, burada öne ve yukarıya
yönelen bir çıkıntı yapar. Kolaylıkla renk değiştirip ortam rengine uyum gösterirler.
Sadece üreme mevsiminde suya girerler. Yumurtalarını kümeler (birkaçı bir
arada) halinde, su içindeki bitkilere yapıştırırlar. Larvaları suculdur. Kuzey
Batı Afrika, Orta ve Güney Avrupa’dan Doğu Asya’ya kadar yayılmıştır.
Yurdumuzda Batı ve Kuzey Anadolu’da bulunur.
Örnek 2: Hyla savignyi (Yeşil Kurbağa)
Önceki türe benzer, ancak önceki türde bulunan yanal şeritlerdeki kasık
çıkıntısı bu türde yoktur. Kıbrıs, İsrail, Suriye, İran, Transkafkasya ve Türkiye’de
Güney Anadolu’da yayılmıştır.
Örnek 3: Phyllomedusa bicolor
Tropik Güney Amerika’da yaşayan bir türdür. Başları büyük ve
oldukça geniş olup, dorsoventral basıktır. Pupil dikeydir. Dişi yumurtalarını
suya değil, su üzerindeki sarkan ağaç dallarının yaprakları arasına koyar.
Yumurta orada geliştikten sonra larvalar suya düşer.
Örnek 4: Gastrotheca cornuta (Keseli Kurbağa)
Güney Amerika’nın kuzeydoğusunda yaşar. Dişiler yumurtalarını
sırttaki deriden bir kese içinde taşır. Embriyonik ve larval gelişim burada
tamamlanır. Keseden doğrudan minyatür genç bireyler çıkar (Vivipari).
Familia 4: Leptodactylidae
Boyları 12-25 cm arasında değişiklik gösterir. Sakral diapofizleri genişlemez,
yuvarlağımsıdır. Birçok türünde dişler bulunur, bazılarında yoktur. Pubil çoğunlukla
yatay ve ampleksus aksillar tiptedir. Parmaklar yassılaşmış ve aralarında yüzme
zarı bulunmaz. Amerika ve Avustralya’da yaşarlar.
Örnek: Ceratophrys ornata (Boynuzlu Kurbağa)
9-3 cm kadardır. Boynuzlu kurbağada denir. Nedeni ise üst göz kapaklarının
yukarı doğru çıkıntı yapmış olmasıdır. Kısa ve oldukça güçlü bacaklara, iri ve
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ağır bir vücuda, büyük bir ağza sahiptir. Üzeri siğilli olan deri sırtta yeşilimsi,
karına doğru ise sarımsı kımızımsı bir hal alır. Bitki örtüsü bol olan nemli alanlarda
yaşar, sadece çiftleşme ve yumurtlamak için yağmur ormanlarına girer ve burada
yapraklar arasında gizlenir. Kuzey Arjantin, Uruguay ve Brezilya’da yaşar.

Şekil 40: Leptodactylidae ailesine dahil Güney Amerikalı Boynuzlu Kurbağa, Ceratophrys
ornata (Budak ve ark., 2002’ye göre Halliday ve ark., 1986’dan).
Çizelge 1: Yurdumuzda yaşayan kurbağalar ve sınıflandırılmaları (Budak ve ark., 2002’den).

Urodela
(Kuyruklu Kurbağalar)

Ordo

Subordo

Salamandroidea Salamandridae

Opisthocoela
Anura
(Kuyruksuz Kurbağalar)

Familia

Anomocoela

Diplasiocoela

Discoglossidae
Pelobatidae
Pelodytidae

Ranidae

Bufonidae
Procoela
Hylidae

Tür
Salamandra salamandra
Neurergus crocatus
Neurergus strauchi
Triturus vulgaris
Triturus karelini
Triturus vittatus
Mertensiella luschani
Mertensiella caucasica
Bombina bombina
Pelobates syriacus
Pelodytes caucasicus
Rana ridibunda
Rana dalmatina
Rana camerani
Rana macrocnemis
Rana holtzi
Bufo bufo
Bufo viridis
Hyla arborea
Hyla savignyi

Türkçe İsmi
Lekeli Semender
Urmiye Semenderi
Benekli Semender
Küçük Semender
Pürtüklü Semender
Şeritli Semender
Kara Semenderi
Kafkas Semenderi
Kırmızılı Kurbağa
Toprak Kurbağası
Kafkas Kurbağası
Ova Kurbağası
Çevik Kurbağa
Şeritli Kurbağa
Uludağ Kurbağası
Toros Kurbağası
Siğilli Kurbağa
Gece Kurbağası
Ağaç Kurbağası
Yeşil Kurbağa
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Kurbağalarda Hareket:
Yaşadıkları farklı biyotoplara uygun olarak amfibiler çeşitli hareket
şekilleri geliştirmişlerdir. Larvalar kısmen epitel yapıların dalgalanması ile
hareketlidir. Aynı hareket embriyoda da, yumurta zarı içinde dönme şeklinde
görülür. Larvada esas hareket kürek şeklindeki kuyruk iledir. Akarsuda tutunmak
için bazı larvalarda “yapışma organı” gelişmiştir. Apoda (=Gymnophiona)
erginleri yılankavi hareketle yüzerler. Sucul urodellerin çok azında ekstremitelerde
yüzme zarı gelişmiştir. Yüzme esas olarak lateral basık kuyruk iledir. Bazı
türlerde ilave olarak krista (ibik) bulunur (örneğin Triturus cinsinde).
Anura’nın hemen tamamında arka ayak parmakları arasında yüzme zarı
gelişmiştir. Geriye çarpma esnasında ön bacaklar vücut yanlarına yapıştırılır. Apoda
üyeleri karada yılankavi hareket ederler, urodeller karada yürürken gövde de
sağa sola kıvrılarak harekete katılır. Akuatik urodellerde bacaklar kısadır, karada
gövdeleri zemine sürünür. Salamandridae türlerinde ise gövde yerden kaldırılır.
Karada değişik hareket türleri Anura’da görülür. Çoğunda bacaklar iyi
gelişmiş ve sıçrama özelliğindedir. Bufonidae türleri fazla sıçrayamaz, yürüme
şeklinde hareket ederler. Bazı anurlar arka ve ön bacaklarında gelişen yapılar
yardımı ile kazıcı özelliğe sahiptirler.
Arboreal formlar ekstrem uzamış üyelere sahiptirler. Bazıları parmak
uçlarında tutunmaya yarayan disklere sahiptir (Hylidae, Microhylidae,
Leptodactylidae). Havada kayma şeklindeki hareket yalnız Endonezya’da yaşayan
Rhacophorus pardalis’de görülür. Ön ve arka bacak parmakları arasında genişlemiş
deri, havada kaldırma yüzeyi olarak (paraşüt etkisi) kullanılır.

Kurbağalarda Deri ve Türevleri:
Amfibiler devamlı şekilde deri değiştirirler. Atılan deri parçası besin
olarak yenilir. Hakiki pullanma yoktur, fakat nasır, çıkıntı, tırnak ve larvalarında
keratin dişler sık rastlanan yapılardır. Trichobatrachus (Saçlı Kurbağa)’daki
gövde ve arka bacak yanlarında saçak şeklinde keratin uzantılar epidermal
yapılardır.
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Koryum (Corium) tabakası bol kan damarı içerir ve deri solunumuna
yarar. Apoda (=Gymnophiona)‘da koryumda küçük pullar şeklinde, Pelobates’de
kazıcı plak şeklinde kemikleşmeler görülür. Amfibi derisi çok hücreli epidermal
bezler içerir. Bunlar kese şeklinde (alveolar) ve boru şeklinde (tubular)
bezlerdir. Alveolar bezler 2 tiptir. Küçük olanlar mukoz salgılar, deriyi ıslak
tutar ve solunuma yardımcıdır, ayrıca sucul türlerde ozmotik etkilerden korur.
Bazı formlarda mukoz salgı toksik etkiye sahiptir, düşmanlarından korur. Modifiye
olmuş mukoz bezler pek çok Anura erkeğinde baş parmaklar bölgesinde
bulunur ve yapışkan salgısı ile ampleksusta dişiyi tutmaya yardımcı olur. Bazı
urodellerde mukoz bezler, erkeği cezbetmeye yarayan koku salgılar. Hakiki
zehir bezleri büyük alveolar bezlerdir. Bunlar toksisitesi yüksek, süt kıvamında
alkoloid salgılardır, ve belli kısımlarda konsantre olmuşlardır. Salamandridae’de
göz arkasında ve sırtta omurga boyunca, Anura’da gövde yanlarında, Bufonidae’de
ayrıca göz arkasında bulunurlar. Zehir etkisi neurotoksik’dir. Solunum ve kalp
atışlarını engeller. Bazı Güney Amerika ağaç kurbağalarının (örneğin Dendrobates
pumilio) çok etkili zehirleri avlanma oklarında kullanılır.

Şekil 41: Yeşil ağaç kurbağasında (Hyla sp.) deriden enine geçen kesitte renk hücreleri
(kromatoforlar) ve yerleşimleri (Storer ve ark., 1979’dan değiştirilerek).

62 HERPETOLOJİ

Amfibilerde deri yoğun pigment içerir. Bu pigmentler fiziksel ışığı
kırma özellikleri ile kamuflaj ve zararlı güneş ışınlarından korunmayı sağlar.
Üç tip renk hücresi (kromatofor) ayırt edilir (Şekil 41).
1. Melanofor’lar: Siyah ve kahverengi pigmentlidirler.
2. Lipofor (=Zantofor)’lar: Kırmızı ve sarı lipokrom damlacıkları içerir.
3. Guanofor (=İridofor)’lar: Bunlar pigment içermezler. Ancak ışığı
yansıtan Guanin kristalleri veya levhacıkları sayesinde renk verirler. Mavi ışık
ışınlarını yansıtırlar.
Yapısal renklenmeler haricinde, pek çok amfibi ve öncelikle Anura,
ayrıca sürüngenlerin bir kısmı, hızlı bir şekilde renk değiştirebilme yeteneğine
sahiptir. Buna Fizyolojik Renk Değişimi denir. Bu renk değişimleri genel
olarak; renk hücreleri olarak bilinen kromatoforlarda yerleşen pigmentin hücre
içerisindeki dağılışı ile farklı kromatofor tiplerinin nispi pozisyonlarında
meydana gelen değişiklikler, yahut da bu değişikliklerin bir kombinasyonu
sonucu ortaya çıkar. Genel anlamda deride koyulaşma, kromatoforlardaki
pigment yahut renk veren yapıların dispersiyonu (yayılması), deride renk
açılması ise yine bu hücrelerdeki renk veren yapıların kontraksiyonu
(toplanması) ile ilgili olmakla birlikte, bilhassa lipoforlar ve guanoforlar arasına
uzanan melanofor pseudopodları içerisine melanin pigmentinin yayılması (renk
koyulaşmasına yol açar) ve aynı pigment maddesinin melanoforun gövde
kısmına (nukleus etrafına) değişik işlemlerle toplanması (renk açılmasına yol
açar) bu tip renk değişikliklerinde etkindir (Şekil 42).

Şekil 42: Bir su kurbağası (Rana sp.) derisinde (yüzeysel bakışta) psudopodları içerisine
melanin pigmenti yayılmış (a) ve hücre gövdesinde toplanmış (b) melanoforların
görünümü (Porter, 1972’den).
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Yeşilden kırmızıya, hatta mora kadar olan tüm renk değişiklikleri (normal
renk spektrumu: mor-mavi-yeşil-sarı-kırmızı), melanoforların nukleus çevresinde
melanin pigmentinin toplanması, amoboid hareketleri ve pseudopodları
içerisine pigmentin yayılması, guanoforlar arasına yönelmesi ve ayrıca lipoforların,
gonoforlar arasına yahut altına uzanır hale gelinceye dek amöboid hareketlerinin
kombine etkileri sonucu ortaya çıkar. Amfibilerde ve reptillerde meydana gelen
bu tip renk değişimleri, farklı ışık şartları (güneş altı, gölge, karanlık gibi)
altında, görme merkezlerinin etkisinde kalan sempatik sinir sistemince epifiz
bezinin ara lobunun uyarılması ve “intermedin” (bir neurohumor) adı verilen
hormonun farklı yoğunluklarda salgılanması ile düzenlenir. İntermedin’in
kanda yüksek düzeyde olması amfibi derisinde koyulaşmayı, kandaki düzeyinin
düşmesi ise renk açılmasını uyarır.

Şekil 43: Renk değişimi sırasında bir ağaç kurbağası (Hyla sp.) derisinin şematik kesitleri.
(a): Açık Yeşil. Lipoforlar guanoforların üzerinde düzenlenir ve melanoforlar kısmen
yayılmıştır; (b): Koyu Yeşil. Guanoforlar silindirik hal almış ve neredeyse
melanoforlarla kuşatılmıştır; (c): Limon Sarısı. Lipoforlar ve guanoforlar düzensiz
şekilde sıralanmış ve melanoforlar önemli derecede kontraksiyon gösterir; (d): Gri.
Lipoforlar önemli derecede yassılaşmış ve bazıları guanoforların arasına, hatta
altına nüfuz ederken, guanoforlar melanoforlar ile tamamen kuşatılmıştır (Porter,
1972’den değiştirilerek).

Yeşil ağaç kurbağasında (Hyla sp.), yeşilden sarıya kadar renk değişiklikleri;
melanoforların nukleusu çevresinde melanin pigmentinin toplanması ve ayrıca
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lipoforların, guanoforlar arasında yahut altında uzanır hale gelinceye dek amöboid
hareketlerinin kombine etkisi sonucu ortaya çıkar (Şekil 43). Bu değişiklikler
deriye sarı bir görünüş verecek şekilde, guanoforlardan kaynaklanan mavi ışık
ışınlarına oranla lipoforlardan daha yüksek yoğunlukta sarı ışık ışınlarının
yansımasına neden olur. Ağaç kurbağası güneş altında yeşil, gölgede sarımsı ve
karanlıkta gridir. Lipoforlar melanofor ve guanoforların üzerinde düzenlendiğinde
yeşil renk belirir. Melanoforların pigmenti nukleus etrafında toplandığında sarı
renk baskın duruma geçer. Lipoforların renk yapıları (lipokrom tanecikleri) nuklear
bölgeye toplandığında ve ayrıca lipoforlar guanoforlarla melanoforların altında
uzanır hale geldiklerinde ise gri renk oluşur.

Kurbağalarda Sindirim Sistemi:
Ağızda az veya çok hareketli kaslı bir dil vardır. Sucul amfibilerde dil
fazla önemli değildir. Hatta anurlardan ileri derecede sucul olan Aglossa grubunda
ise hiç bulunmaz. Primitif dil yapısında, dil ağız tabanına neredeyse tamamen
yapışık olmakla birlikte, sadece uç ve yan taraflarında serbestir. Ancak yutmada
ödev görür. Dillerin çoğu, yapışkan bir salgı ile kaplı olup ava yapışmaya yarar.
Discoglossidae ailesinde nispeten basit yapıda yapışkan dil bulunur. Bazı
karasal Urodela türlerinde fırlatılabilen dil gelişmiştir. Uç tarafı genişlemiş ve
ava hızla fırlatılır. Diğer bir yakalama dili tipine kara kurbağalarında rastlanır.
Dil ön ucunda çeneye yapışık durumda ve hızla öne katlanarak geri çekilir.
Bufonidae hariç, dişler homojen yapıdadır (homodont). Bufonidae de
ise diş hiç yoktur. Yaşam boyunca birçok kez yenileniler (polyphyodont tip).
Sadece çene kemiklerinde değil, ayrıca damak kompleksini oluşturan Vomer,
Palatin ve Parasphenoid kemikleri üzerinde de dişler bulunabilir. Bu tip dişlerin
çiğneme ve parçalama işlevi yoktur. Sadece avı kavramaya, tutmaya yarar.
Sucul formlarda tükürük salgılayan basit Goblet hücreleri haricinde,
ağızda bez yoktur. Karasal formlarda kısmen tükürük, kısmen de dile yapışkan
salgı yapan bezler vardır. Karasal urodel ve anurlarda burun boşluğunda mukus
salgılayan intermaksillar bez bulunur. Amfibiler avlarını çiğnememelerine
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rağmen, tükürük salgısında sindirime yardımcı Pityalin enzimi bulunur.
Özofagus (Oesophagus) kaide olarak kısadır. Silli epitel ile kaplıdır. Çok sayıda
Goblet hücresi içerir. Bazı anur türlerinde pepsin salgılayan özofagus bezleri
bulunur. Mide kese veya boru şeklindedir. Kısa sürede bol besin alabilmek için,
genişleme kabiliyetine sahiptir. Silindirik epitel hücreleri hidroklorik asit (HCl)
ve pepsin üreten bezler içerir.

Şekil 44: Kara kurbağalarında ağız boşluğunda bulunan yapılar ve dilin pozisyonu (a) ile
bir kara kurbağasında (Bufo sp.) beslenmede yakalama dilinin kullanılışı (b) ve
bir kuyruklu kurbağada fırlatılabilen dilin kullanılışı (c) (Ziswiler, 1976; Storer ve
ark., 1979’dan değiştirilerek).

Kurbağalarda Solunum Sistemi:
Amfibilerde solunum çok yönlüdür. Türüne göre 2 veya 3 mekanizma
müşterek etki eder. Solungaç solunumu, deri solunumu, ağız içi-yutak solunumu
(Buccopharyngeal) ve akciğer solunumu olarak 4 tip solunum ayırt edilir.
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(a) Solungaçlar: Amfibi larvalarında en fazla 3 çift solungaç bulunur.
Embriyonal evrede 4. hatta 5. çiftler de mevcuttur. Bazı balıklarda da bulunan
spirakulum, sadece dev semenderlerin bulunduğu Cryptobranchidae üyelerinde,
erken larval evrede görülür. Diğer çoğu amfibi türlerinde Östaki (Eustachi)
borusuna dönüşmüştür; yutak ile orta kulağı birbirine bağlar.
Anura larvalarında solungaçlar başlangıçta vücuda dıştan bağlıdır.
Kısa zamanda Hyoid bölgesinden gelişen doku katmanı ile örtülür, bu şekilde
bir solungaç boşluğu ve solungaç deliği (spirakulum) oluşur. Solungaç deliğinin
konumu, anur larvalarının tanınmasında önemli bir ayırıcı karakterdir. Çoğu
türde 1, bazı primitif sayılan türlerde ise 2 tanedir. Solungaç boşluğu teşkil
edildikten sonra, solungaç yarıklarından yeni solungaçlar gelişir ve metamorfoz
sonuna kadar solunum ödevi görürler. Bazı formlarda ekstrem yapıda solungaçlar
gelişmiştir. Larva suda serbest değil, yaprak yahut çan şeklindeki solungaç ile
dişiye tutunarak gelişmesini tamamlar (örneğin Gastrotheca, Cryptobranchus,
Hemiphractus cinsleri). Tırnaklı kurbağa (Xenopus) larvalarında, metamorfozun
tamamlanmasının hemen öncesinde solungaçlar körelerek, hayvan sadece deri
ve akciğer solunumu yapar. Apoda ve Urodela larvaları dış solungaçlar ile
solunum yapar. Çoğunlukla 3 çift ve ince dallanma gösterirler. Bu solungaçların
morfolojisi önemli varyasyon gösterir. Hızlı akan derelerde yaşayan urodel
larvalarında solungaçlarda dallanma azdır. Bununla birlikte, gölcük gibi O2
miktarı az olan durgun sularda, solunum yüzeyini genişletmek için dallanma
çok fazladır. Canlı doğuran Apoda grubu’nun larvaları, embriyo ve ovidukt
kapillerleri arasında gaz alışverişi için yaprak şeklinde solungaç yapılarına
sahiptirler. Metamorfoz geçirmeyen veya kısmen geçiren, neotenik yahut
pedomorfik amfibilerde, solungaçlar yaşam boyunca mevcuttur.
(b) Deri Solunumu: İnce, nemli ve bol kılcal kan damarı içeren amfibi derisi
pek çok türde gaz alışverişinin önemli bir kısmını karşılar. Derideki kapiller
sistem Arteria pulmo-cutanea dallanmaları ile venöz kan, Venae cutanea ile ise
arter kanı sağlanır. Bu da Vena cava’ya açılır ve kanı kalbe taşır. Larval evrede
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deri solunumu bilhassa kuyruk bölgesinde gerçekleşir. Akciğersiz semenderlerde
(Plethodontidae) solunumun neredeyse tamamı deri solunumu şeklindedir.

Şekil 45: Kurbağalarda çeşitli solunum tipleri. (a) Bir anur larvasında dış ve iç solungaçların
şematik görünümü (baş bölgesinden enine kesit görünümü); (b) Urodel larvasında
(Pseudobranchus’da) dış solungaçlar; (c) Keseli kurbağa Gastrotheca larvasında
dişi ebeveynin sırt derisine tutunmak ve gelişimini tamamlamak üzere ektrem
genişlemiş, çan şeklindeki dış solungaçlar; (d) Tipik bir anur larvasında dış
solungaçların bulunmaması durumu (detay üstteki kesitte verilmiştir); (e:1-2)
Rana’da ağız içi-yutak solunumu ile ağız içi yutak solunumu sırasında (f: 3-4)
gerçekleşen akciğer solunumu (Porter, 1972; Ziswiler, 1976’dan değiştirilerek).

(c) Ağız içi-Yutak Solunumu: Bu tip solunum amfibilerde ağız içi kapiller
sistem ve yutaktaki mukoza tabakasında gerçekleşir. Hava ağız tabanının aşağı
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düşürülmesi ile burun deliklerinden alınır ve genelde ilave olarak akciğer
solunumunda kullanılmaya devam eder.
(d) Akciğer Solunumu: Akciğerler son larval evrede oluşur ve larvaya ilave
bir gaz alışverişi sağlar. Esas önemini metamorfozun tamamlanması ile kazanır.
Bazı akciğer bulunmayan semenderler, yaşamı boyunca deri ve ağız içi
solunumu yaparlar. Bu nedenle kalın derili Bufonidae türleri hariç, pek çok
amfibi türü akciğerleri çıkarılsa dahi yaşamlarını sürdürebilir. Sucul urodellerde
akciğerler, solunumdan ziyade hidrostatik bir işlev görürler.
Embriyolojik olarak akciğerler, sindirim borusunun arka ucundan
oluşur. Bu erken larval evrede dahi 2 lopludur. Akciğerler farklı türlerde
solunum yüzeyi bakımından farklılıklar gösterir. En basit akciğer Proteus’da
kese halindedir. Epitel doku ile döşenmiştir. Diğer bir tip, karasal semenderlerde
görülür. Akciğer içine kıvrımlar sarkarak solunum yüzeyi genişletilmiştir. Pek
çok kuyruksuz kurbağada primer kıvrımlar, sekonder lamellere ayrılmış ve
epitel doku genişletilmiştir. Reptil ve memelilerde akciğerler, esas olarak göğüs
kafesi ile hareket ettirilmesine karşın, amfibilerde çok küçük kaburga
bulunduğundan veya hiç bulunmadığından, solunum havası ağız tabanının
hareketi ile akciğerlere pompalanır. Burun deliklerinden alınan hava, ağız
tabanının yukarıya doğru kaldırılması ve bu esnada burun deliklerinin
kapatılması ile akciğerlere pompalanır. Kullanılan hava ağız tabanının aşağı
düşürülmesi ve akciğerlerin elastikiyeti ile burun deliklerinden atılır.
Akciğer solunumu yapan amfibilerden bilhassa Anura erkekleri, ses
çıkarma özelliğine sahiptirler. Ses, ağız ve burun deliklerinin kapatılarak
havanın akciğerler ve ağız içi boşluğunda ileri geri pompalanması ve bu esnada
gırtlaktaki ses membranlarına sürtünmesi ile oluşur. Özel rozenans organları,
yani ses keseleri sesin şiddetini artırır. Genelde ses keseleri Hyla ve Bufo
türlerinde olduğu gibi bir tanedir ve boyun bölgesinde bulunur. Rana türlerinde
ise birer adet ses kesesi ağız yanlarında mukoza tabakasındandır.
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Kuyruksuz Kurbağalarda Üreme Davranışları (Stratejileri):
Anurların yeryüzünde geniş dağılışları, esasen onların evolutif başarılarını
göstermektedir. Kutuplar hariç bütün kıtalarda çok farklı biyotoplara, örneğin
ormanlar, stepler ve çöllere kadar, uyum sağlamışlardır. Hatta bazı türler
Himalaya ve Ant dağlarında 5000 metrenin üzerinde yaşamaktadır. En bol tür
tropik yağmur ormanlarındadır. Amazon havzasında 81 tür yaşamaktadır. Buradaki
türlerin 35’i gelişimlerini karada geçirmektedir. Amfibi yumurtaları, balık
yumurtalarında olduğu gibi daima nemli kalmak zorundadır. Zira yarı saydam
zarları kuraklıktan çok az koruyabilir. Ayrıca çok az istisnası ile harici
döllenmektedirler. Bu nedenle embriyolar dişi organizma dışında gelişimini
tamamlamak durumundadır. Ilıman bölge türlerinde ampleksus su içinde
cereyan eder. Döllenen yumurtalar ve çıkan larvalar mevcut suda kurumaktan
korunurlar.
İlk ortaya çıkışlarından günümüze, yaklaşık 200 milyon yıl süresince,
anurlar karasal yaşama uyum sağlamışlardır. Ayrıca amfibilerde karasal yaşam
sudan uzak bir yaşam anlamına gelmez, pek çok tür yumurtalarını sağanak
yağmurlar sonrası, veya yüksekten akan suların nemlendirdiği yerlere bırakır.
Karada yaşamak bir bakıma avantajlıdır. Çünkü sulardaki düşmanlarından
kurtulmaktadırlar. Balıklar, böcekler ve bunların larvaları için, amfibi
yumurtaları tercih edilen besindir. Karasal yaşama uyum sayesinde yenme
rizikosunu azaltmışlardır.
Basit ve yaygın bir strateji: yumurtaları, su bulunan bir yere bırakmaktır.
Yumurtalar küme halinde, bir kaya veya sudaki bitkiler üzerine yapıştırılır,
çıkan larvalar hemen suya düşerler. Hylidae ailesine dahil Phyllodactylus
(Yaprak Kurbağası), Phyllomedusa ve saydam derileri nedeniyle “Cam Kurbağası”
denen Centrolene türleri bu şekilde yumurta bırakırlar. Bazı türler göl sahilinde,
karadaki çukurlara yumurta bırakırlar. Su seviyesi yükseldiğinde larvalar, göl
suyuna geçerler. Daha rafine bir metot da yumurtaları bir köpük yığını içine
bırakmaktır. Bu durum 4 aileden bilinmektedir. Yumurta bırakıldıktan sonra
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erkek ve dişi bireyler arka bacakları ile kuvvetli tepinirler. Böylece hava,
sperma, yumurta, kloak sıvısı ve bazen su, köpüğümsü bir kitle halinde birleştirilir.
Kurak halde bunun dış yüzeyi yapışkan ve serttir, iç kısmı döllenmiş
yumurtalarla 10 gün kadar nemli kalır. Bu da kısa kurak bir periyodu atlatmak
için yeterlidir. Bu duruma örnek olarak güney Afrikalı Chiromantis (Gri Ağaç
Kurbağası), Leptodactylus türleri ve Güneydoğu Asyalı Rhacophorus (Uçan
Kurbağa) verilebilir.
Karaya yumurta bırakmak sucul predatörlere karşı sadece yumurtayı
korur. Larval evre için oluşan etki, kurbağa evolüsyonunda diğer bir eğilim ile
açıklanabilir. Larvalar dere, gölcük yerine birkaç gün az su bulunan yerlerde
gelişir. Bunlar ağaç oyukları, Bromeliacea (Ananasgiller) türlerinin etli ve sert
yaprakları arasındaki su birikintileri veya küçük çukurlardır. Su buralarda uzun
süreli kalmadığından predatör populasyonlar yerleşmez ve larvalar için “güvenli”
çevre oluştururlar. Fakat metamorfoz tamamlanmadan kuruması durumunda,
larvalar büyük riziko altındadır.
Diğer bir üreme şekli yumurta evresinin uzatılmasıdır. Larva olarak
çıkma yerine, metamorfozu tamamlamış “minyatür kurbağa” halinde çıkmaktır.
Bu mortaliteyi azaltır. Fakat çok az sayıda yumurta üretilir. Çünkü embriyo
gelişimini tamamlamak için çok fazla vitellüse ihtiyaç vardır. Her bir yumurta
çok büyük olmak zorundadır. Böyle direkt gelişme 9 aileden bilinmektedir. Bu
ailelere dahil 800 türün %20’sinde serbest yüzen ve beslenen larval evre
bulunmaz. Bu duruma tipik örnek bir cins: Avusturalya, Asya ve Afrika’da
dağılış gösteren Eleutherodactylus (Eleuthero: Serbest; dactyl: parmak)’dur.
Diğer Afrikalı bir cins, Breviceps (Yağmur Kurbağası) toprak altında yaşar ve
şiddetli yağmurda ortaya çıkar. Erginleri derileri vasıtasıyla yağmur suyunu
alarak, keselerinde ve dokularında depo ederler. Erkek, daha büyük olan ve
yaklaşık küresel şekilli dişiyi ampleksus ile kavrayamaz, ve sırtına yapışır
(Yapışık Ampleksus). Bu şekilde iken dişi, toprakta bir çukur kazar ve yumurta
bırakır. Yumurtalar erkek tarafından döllenir. Dişi metamorfoz tamamlanıncaya
dek depoladığı su ile yumurtaları nemli tutar.
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Şekil 46: Farklı kuyruksuz kurbağa türlerinde üreme ile ilgili geliştirilen taktikler (Duellman,
1992’den değiştirilerek).

Direkt gelişimin ileri bir şeklinde dişi, yavruları tam gelişmiş olarak
doğurur. Yumurtalar yavru çıkıncaya kadar intraabdominaldir. Portorico’dan
Eleutherodactylus jasperi, Afrika’dan Bufonid Nectophrynoides tornieri ve N.
viviparus’da larvalar dişi karnında vitellüs ile beslenirler (Ovovivipari). Gerçek
vivipari’de gelişen yavrular için vitellüs haricinde ovidukttan salgılar
beslemeye yarar. Doğum esnasında metamorfoz tamamlanmıştır. Bu duruma
Afrikalı 2 tür: Nectophrynoides liberiensis ve N. occidentalis’de rastlanır.
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Memeli ve kuşlar için tipik olan yavru bakımı, kurbağalarda da sık
görülür. Trichobatrachus robustus (Saçlı Kurbağa) erkeği su zeminine bırakılan
yumurtalar üzerine oturarak düşmanlarından korur. Afrikalı Nectophryne afra
erkekleri yumurtaları bekler ve bu esnada suda ayaklarını çarparak yumurtalara
bol O2 sağlanır (ventilasyon etkisi). Dendrobates pumilio (Ok Zehiri Kurbağası)’da
her iki eşey bakım işini nöbetleşe yerine getirir. Erkek ilk 10-12 gün karaya
bırakılan yumurtaları ıslatmakta, daha sonra çıkan larvaları dişi sırtında taşıyarak
Bromelia bitkisinin yaprakları arasındaki su birikintilerine bırakmaktadır. 6-8
hafta boyunca dişi, larvalara döllenmemiş yumurta bırakarak beslenmelerini
temin eder. Bu davranış başka Dendrobates türlerinden de bilinmektedir.
Hylidae ailesinden Phyllomedusa dişisi, döllenmiş yumurtalar yanında, ayrıca
su ile dolu besin değeri olmayan kapsüller de bırakmaktadır. Yumurtalar için
gerekli nemlilik ozmoz yolu ile bu kapsüllerden sağlanır. Güneybatı Avrupa’da
yaşayan Alytes obstetricans (Ebe Kurbağası) erkekleri, dişinin bıraktığı yumurtaları
arka bacaklarına dolayarak arada bir nemlendirmektedir.
Kuluçka bakımı genellikle dişiye aittir. Avusturalyalı Assa darlingtoni’de
bu işi erkek üstlenir. Larvalar çıktıktan sonra yüzerek erkeğin vücut yanlarındaki
keselere yerleşirler ve gelişimlerini burada tamamlarlar. Pipa cinsinde erkek
yumurtaları dölledikten sonra dişinin sırtına bastırır. Ampleksus esnasında su
içerisinde taklalar atarlar. Sırt tarafları zemine dönük olduğunda dişi, erkeğin
karnına birkaç yumurta bırakır. Erkek dönme esnasında yumurtaları dişinin
sırtına bastırır ve döller. Yumurtalar yaklaşık 2 ay kadar dişinin sırt derisi içinde
gömülü vaziyette gelişimini tamamlar. Larva yahut minyatür bireyler halinde
suya geçerler.
Kuluçka bakımının diğer bir şekli Hylidae’den güney Amerikalı bazı
türlerde görülür. Dişi sırtında epidermel bir kese gelişir. Bu nedenle bunlara
“Marsupial (Keseli)” Kurbağalar da denir. Döllenen yumurtalar erkeğin arka
ayakları yardımıyla derhal dişinin kesesi içine itilirler. Keseyi içten kuşatan
damarlanması zengin dokular aracılığı ile O2 ve CO2 alışverişi ozmotik olarak
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sağlanır. Bu duruma örnek olarak Venezüellalı Gastrotheca ovifera ve G.
cornuta verilebilir.
Güney Şili’de yaşayan Rhinoderma darwini (Darwin Kurbağası) ergin
erkekleri, çıkan larvaları ağızlarına alırlar. Buradan larvalar ses keselerine
geçerler ve metamorfozu tamamlayıncaya dek birkaç hafta burada kalırlar ve
neticede erkeğin ağzından çıkarak serbest kalırlar.
Enteresan bir üreme davranışı da Avustralyalı Rheobatrachus silus’da
gözlenmiştir. Dişi döllenmiş yumurtaları yutar ve gelişim hayvanın midesinde
tamamlanır. Sindirilmeyi önlemek için öncelikle yumurta zarlarından, daha
sonra 6 hafta boyunca da larvaları tarafından Prostaglandin E2 salgılanır. Bu
madde midede pepsin ve hidroklorik asidinin (HCl) üretimini durdurur.
Böylece mide, bir sindirim organından “kuluçka kesesine” dönüşür. Yumurtalar
bol vitellüs içerdiğinden başka besine ihtiyaç yoktur. Doğum esnasında özofagus
memelilerde vaginanın açılmasını andırır şekilde son derece esneyerek yavruların
çıkmasını sağlar.

Kurbağaların Çevreyle ve İnsanla İlişkileri:
Doğada kurbağaların da düşmanları vardır. Bazı su kuşları, su
kaplumbağaları, yılanlar, bazı yırtıcı kuş ve memeli türleri ile büyük tatlısu
balıkları kurbağaları yiyerek beslenirler. Bazı böcek türleri de, özellikle
tatlısuda yaşayan Rhyncota (Hortumlular) ve Coleoptera (Kın Kanatlılar) türleri,
ayrıca Odonata (Kız Böcekleri) larvaları, kurbağaların sudaki larvalarına önemli
zarar vermektedirler.
Günümüzde birçok hayvan türü için olduğu gibi kurbağaların da en
büyük düşmanı insanlardır. İnsanlar gerek kurbağaları yiyerek gerekse dolaylı
yollarla, ekolojik dengeyi bozarak, kurbağalara zarar verirler. Diğer taraftan
kurbağalar böceklerle beslendiklerinden, bazı zararlı böceklerin çoğalmasını
önledikleri için insanlara yararlı da olurlar. Buna karşılık insanlar kurbağaların
doğal dengedeki önemini yeterince kavrayamadıklarından, bilerek veya
bilmeyerek kurbağalara önemli zararlar vermektedirler. Örneğin yaşama ortamları
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olan sulak alanlar yok edilmektedir. Tatlısu sistemleri (nehir veya göller) hızla
ve tehlikeli bir şekilde kirletilmektedir. Bu nedenle, kurbağa populasyonlarının
soylarını devam ettirmeleri zorlaşmaktadır.
Eski çağlardan beri her ülkede, her zaman bazı hayvanlar hakkında
gerçek dışı bilgiler ortaya çıkmıştır. İnsanların eksik gözlemlerinden yahut sınır
tanımayan hayal gücüne dayalı abartmalarından kaynaklanan pek çok “önyargılar”
zamanla insanların folkloru haline gelmiştir. Birçok insan kurbağaya dokunmaktan
ve özellikle eline almaktan korkar. Bunun nedeni, kurbağanın sevimli bir varlık
olmaması değil, elinde siğil meydana gelebileceği korkusudur. Bu hatalı inanış
özellikle Bufo cinsi kurbağaların derisinde görülen kabarcıkların insanın eline
bulaşabilir korkusundan kaynaklanmış olabilir. Hiç kuşkusuz insan derisinde
görülen siğillerle kurbağa derisindeki siğillerin birbiriyle ilgisi dahi yoktur.
Ülkemizde insana zarar verebilecek düzeyde deri salgısı bulunan bir kurbağa
türü bulunmamakla birlikte, Amerika’da yaşayan Dendrobates cinsi ağaç
kurbağalarının zehir bezlerinin felç edici, hatta öldürücü olabileceği önceden
değinilmişti. Amerikan yerlileri bunların zehirlerini oklarının ucuna sürerek
avlanmada faydalanmışlardır. Afrika’daki yerliler ise kurbağaları büyü veya
muska yapma aracı yahut ilaç yapmada kullanmışlardır. Doğal olarak bu tip
inanışların hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı açıktır.
Ender görülen kurbağalarımızdan biri olan Mertensiella luschani (Kara
Semenderi) Alanya civarındaki Türbelinaz Yaylası’nda bulunur. O civarda yaşayan
insanlar, bu hayvana yerel isim olarak “Emen” adını takmıştır. Bunun nedeni,
bu semenderin sözde süt veren hayvanların memelerini emerek onlara zarar
verdiği inancından kaynaklanmaktadır. Bu tip yanlış ve gerçek dışı inanışlarla
oluşturulan önyargılar neticesinde hayvanlar görüldükleri yerde öldürülmektedir.
Bu durum, sahip olduğumuz biyolojik değerlerin ortadan kaldırılmasında
bilgisizliğin ne kadar etkili olduğunu işaret etmesi bakımından önemlidir.
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Classis 2: Reptilia (Sürüngenler)
Bu sınıfa yılanlar, kertenkeleler, kaplumbağalar, timsahlar ve sadece
Sphenodon denen tek bir türü olan “Kalak Başlılar” grubu (Ordo: Rhynchocephalia)
dahildir (L. Repere: sürünmek) (Şekil 47). Bu 5 tip hayvan bugün yaşayan 4
sürüngen takımını temsil etmektedir (Çizelge 2). Fosil grupları da dikkate alınırsa
16 sürüngen takımından söz etmek gerekir. Sürüngenlerin çoğu fosil formlardır
ve en bol oldukları zaman Mesozoik'tir (Örneğin Pterosaurus, Pteranodon,
Ichthyosaurus, Lepidosaurus; Brontosaurus, Tyrannosaurus, Triceratops,
Velociraptor, Elasmosaurus, Stegosaurus, Ophthalmosaurus, Tylosaurus)
(Şekil 48 ve 49).
Çizelge 2: Sürüngenlerin alttakım düzeyine kadar sınıflandırılması. Aktüel türleri bulunanlar
koyu ve italik, tamamen fosil olanlar ise “†” işareti ile gösterilmiştir. “*”Memelilerin
(Classis: Mammalia), “**” Kuşların (Classis: Aves) kökenlendiği grupları işaret
eder. “#”: bazı yazarlar bu iki altsınıfı, tek altsınıf Diapsida şeklinde birleştirirler.
Subclassis
Anapsida

Ordo

Subordo

†Cotylosauria (“Amphibia orijinli en ilkel türler”)

----Cryptodira
Pleurodira
--------------------------------Sauria (=Lacertilia) (Kertenkeleler)
Amphisbaenia (Kör Kertenkeleler)
Serpentes (=Ophidia) (Yılanlar)
---------------------

Chelonia (=Testudinata) (Kaplumbağalar)

†Pelycosauria
†Therapsida (=Theramorpha)*
†Mesosauria
†Araeoscelidia (=Protorosauria, Plesiosauria)
†Euryapsida
†Sauropterygia
†Icthyopterygia †Icthyosauria (=Parapsida) (Yüzen Sürüngenler)
†Eosuchia
Rhynchocephalia (Kalak Başlılar)
Lepidosauria #
Squamata (Pullular)
†Synapsida

Archosauria #

†Thecodontia (Dinazor Ataları)**
†Saurischia (Dinazorlar)
†Ornithischia (Dinazorlar)
†Pterosauria (Uçan Sürüngenler)
Crocodilia (Timsahlar)

Sürüngenlerin Başlıca Özellikleri:
Bugün yaşayanlar göz önüne alınırsa sürüngenlerin genel özellikleri
şöyle özetlenebilir:
1. Sürüngenler, Omurgalıların “Tetrapoda” denen “4 bacaklılar” yahut “kara
omurgalıları” grubunun 2’nci sınıfını teşkil ederler. Her bir bacakta 5 parmak
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ve parmak uçlarında keratin yapısında tırnaklar bulunur. Fakat yılanlarda, fosil
formlar da dahil olmak üzere ayak bulunmaz. Grubun daha eski atasal
formlarında ayaklar olduğu, bazı cinslerinde arka ayak kalıntılarından anlaşılır
(Örneğin Boa Yılanları: Boa, Eryx). Bacakların bulunmayışı bazı kertenkele
cinslerinden de bilinir (Örneğin Oluklu Kertenkele, Ophisaurus). Ama
yılanlarda bile bacağın sonradan kaybolduğu kabul edilebilir. Yani yılanlar da
bacaklı atadan türemişler, sonradan bacaklarını kaybetmişlerdir. Bugün dahi
ilksel yılanlarda arka bacak kalıntıları mevcuttur.

Şekil 47: Aktüel sürüngen gruplarına ilişkin temsili örnekler. a: Tuatara (Tepegöz,
Sphenodon; Ordo: Rhnychocephalia); b: Amerikan Benekli Kaplumbağası
(Chrysemys; ordo: Chelonia); c: Kertenkele (Sceloporus; Ordo: Squamata,
Subordo: Sauria); d: Su yılanı (Natrix; Ordo: Squamata, Subordo:
Serpentes); e: Mississipi Timsahı (Alligator; Ordo: Crocodilia) (Budak ve
ark., 2002’ ye göre Storer ve ark., 1979 ile Remane ve ark., 1997’den).

2. Sürüngenler, “Amniota” denen grubun 1’nci sınıfını oluştururlar. Diğer bir
deyişle, embriyolarında embriyoyu saran bir Amnion Zarı’na sahiptirler
(Şekil 50).
3. Bütün Amniota grubunda olduğu gibi erginlerinde boşaltım organı olarak
Metanefroz (Metanefros) Tip böbrek, embriyolarında ise Mezonefroz
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(Mesonefros) tip böbrek bulunur. Bununla beraber Anamniotlarda erginde iş
gören böbrek tipi Mezonefroz tip olup, bunların larva yahut embriyolarında ise
Pronefroz (Pronefros) tip böbrek iş görür (Şekil 51).

Şekil 48: Jeolojik devirlerde belli başlı omurgalı gruplarının ortaya çıkma, gelişme ve
çeşitlenmeleri (Budak ve ark., 2002’ye göre Başoğlu ve Baran, 1977’den
değiştirilerek).

4. İlksel bir özellik olarak Amphibia’da olduğu gibi hala çift aorta yayı vardır
(Şekil 52). Kalpleri 3 gözlü kalp ile 4 gözlü kalp arasında bir yapı gösterir.
Genel olarak kalpleri 2 Atrium ve tam olmayan interventrikular septum ile
kısmen ikiye bölünmüş bir ventrikulus içerir. Timsahlarda ventrikulustaki bu
bölünme tamdır, ancak çok küçük bir delik, Foramen Panizzae ile sağ ve sol
ventrikuluslar bağlantılıdır: kalbin sağındaki kirli ve solundaki temiz kan bir
dereceye kadar karışır. Bu nedenle sürüngenlerin tamamı “Poikilotherm”
(vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişen, soğukkanlı) hayvanlardır.
Alyuvarları nukleuslu ve oval şekillidir.
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Şekil 49: Mesozoik zamanında yaşamış fosil sürüngenler (Budak ve ark., 2002’ye göre
Storer ve ark., 1979 ve Ziswiler, 1976’dan).

Şekil 50: Omurgalılarda embriyo tipleri (Budak ve ark., 2002’ye göre Başoğlu ve Baran,
1977’den).
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Şekil 51: Dolaşım sistemi ve sölomla ilişki olarak omurgalılarda görülen boşaltım sistemlerinin
temel modelleri (solda) ile bazı Omurgalı sınıflarında Urogenital sistemler (A-D,
sağda). Pronefroz: segmental düzenlenmiştir. Sölomdan sıvı artık maddeleri alan
silli tüpçükler mevcuttur. Bir kan kapilleri yumağı (Glomus) hemen yakınında
bulunur. Mezonefroz: Segmental düzenlenmiştir. Bazı tüpçükler ucu silli ve açıktır
(kirpikli huni), diğer bazıları ise bu tüpçüklerden kılcal damar yumağına
(Glomerulus) doğru divertikül oluşturarak onu kuşatır (Bowman Kapsülü).
Metanefroz: Segmental düzenlenmemiştir. Çok sayıda nefron grupları mevcuttur.
Kirpikli huni bulunmaz, sölomla hiçbir bağlantı yoktur. A ve C erkek; B ve D dişi
cinsiyetleri gösterir, Embriyonik yahut larval durumlar noktalı olarak gösterilmiştir
(Budak ve ark., 2002’ye göre Storer ve ark., 1979’dan).

5. Amphibia’da olduğu gibi dış kulak yoktur. Fakat iç kulakta işitme ve denge
organının geliştiği yer olan zar dolambaç (Labirinth)’ta, yarımdaire kanallarının
hemen altındaki Sakkulus (Sacculus)’un bir çıkıntısı şeklinde gelişen
“Lagena” kısmı az çok aşağı doğru uzamış durumdadır. Amphibia’da bu yapı
ancak iz halindedir. Orta kulakta, amfibi ve kuşlarda olduğu gibi, titreşimleri
iç kulağa ileten “Columella” kemiği bulunur.
6. Ayrı eşeylidirler. Sphenodon hariç, gruplara göre farklı sayılarda “Kopulasyon
Organı” (Penis, Hemipenis) mevcuttur ve döllenme daima iç döllenme
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şeklindedir. Kaplumbağa ve timsahlarda tek (Penis), yılan ve kertenkelerde ise çift
kopulasyon organı (Hemipenis) bulunur.

Şekil 52: Omurgalılarda kalp odacıklarının ve aorta yaylarının embriyonik-evrimsel gelişimi.
A: Atrium, V: Ventrikulus, SaA: Sağ atriıum, SoA: Sol atrium, SaV: Sağ
ventrikulus, SoV: Sol ventrikulus (Budak ve ark., 2002’ye göre Storer ve ark.,
1979’dan).

7. Yumurta etrafında kuşlarda olduğu gibi sert bir kalker kabuk bulunur.
Karasal yaşama uyum, böyle bir yumurta tipine sahip olmakla mümkün
olmuştur. Kabuk yumurtayı kuraklığa ve mekanik etkilere karşı korur.
8. Gelişmelerinde larva safhası, diğer bir deyişle metamorfoz yoktur. Bu
bakımdan kuş ve memeliye benzerler. Ekserisi ovipardır. Fakat bazı türlerde
gerçek vivipari’de görülür. Sözgelimi parlak kertenkeleler (Scincidae)’den
Benekli Kertenkele, Chalcides ocellatus’da vivipari görülür. Bazılarında,
örneğin ülkemizde bilhassa kuzeydoğu Anadolu’da dağılış gösteren kaya
kertenkeleleri, Darevskia (eskiden saxicola kompeksi diye bilinirdi) cinsinde
ise parthenogenetik üreme (bakireyken doğurma) görülür. Yaşam süreleri
gruplara göre değişir. Sucul kaplumbağalar 20-90 yıl, kara kaplumbağaları
100 yıldan fazla, timsah ve büyük yılanlar 25-40 yıl, küçük boylu türler ise
10-20 yıl kadar yaşarlar.
9. Önemli özellik olarak, derileri keratin (epidermik) pullar ve plaklar ile
örtülüdür. Bunlar vücudu mekanik etkilerden koruma yanında ve vücudun fazla
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su kaybetmesini de engeller. Derileri bez bakımından fakir ve kurudur. Salgı
bezleri hemen tamamen yok gibidir. Dermis esas olarak öz bağ dokusundan
yapılmış olup pigment hücreleri, kan damarları, sinirler, az çok yüzeye
paralel tabakalar halinde düzenlenmiş kas fibrilleri ve bazen az yahut çok
derecede gelişmiş, deriye direnç veren dermal kemikler (Osteoderm) içerir.
En gelişmiş olarak Kaplumbağalarda bulunurlar ve bir eksoiskelet
oluştururlar (Şekil 53). Epidermis üzerindeki Stratum corneum tabakası kalın
olduğundan mekanik etkilerden koruma yanında, su kaybını önelemede de iş
görür. Bu tabaka mevsimsel olarak periyodik şekilde atılır. Buna Ecdysis
denir. Yılanlarda bu iş gömlek değiştirme şeklinde total olarak, diğerlerinde
ise parça parça atılır. Bazı yılanlarda bilhassa kuyruk bölgesinde atılmayıp,
iç içe giren keratin halkalar şeklinde, çıngırak denilen yapıları meydana
getirirler. Çıngıraklı yılanların (Crotalidae) çıngırağı bu şekilde oluşur.

Şekil 53: Genelleştirilmiş şematik bir çizimde Sürüngen (Ordo: Squamata, Pullular)
derisinin yapısı ve vücut pulları (Budak ve ark., 2002’ye göre Storer ve ark.,
1979’dan).

10. Bazıları, örneğin deniz yılanları, deniz ve tatlısu kaplumbağaları, Galapagos
adalarında yaşayan Deniz Kertenkelesi gibi sucul hayata uyum sağlamış
olmakla birlikte, solunumları daima akciğerlerle yapılır. Bazı sucul
gruplarda, ilave olarak, bol kılcal kan damarlı olan kloak ile solunum
yapılabildiği gibi, kısmen ağız içi-yutak solunumu da gerçekleşir.
11. Kaplumbağalar hariç, sürüngenlerin hepsinde çenelerde gerçek dişler
bulunur.
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Kertenkelelerden sadece orta Amerika’da yaşayan Heloderma zehirlidir.
Deniz yılanlarının tamamı, karasal olanlardan yaklaşık %7’si zehirlidir. Denizel
olanlar Basra Körfezi’nden güney Japonya’ya kadar, karasal zehirli yılanlar ise
bütün kıtalarda mevcuttur. Kertenkelelerden Lacerta vivipara ve yılanlardan
Vipera berus (Kutup Engereği) hariç, hemen hepsi sıcak bölgelerde bulunurlar.
Sürüngenlerin sınıflandırılmasına geçmeden önce bazı önemli özellikleri
açıklamak yerinde olur. Bunlar arasında altsınıf ve takım düzeyinde sınıflandırmada
esas alınan karakterler olan kafatasındaki şakak açıklıkları (Temporal fenestra)’nın
durumu, alt çene ve üst çene eklemlenmesi (artikulasyon) ve dişler önemli sistematik
ölçütlerdir.
Kafatası Yapısı ve Hareketliliği: Sürüngenler arasında, ayrıca kuş ve
memelilerle evrimsel eğilimlerin anlaşılması bakımından özellikle temporal
bölgedeki (şakak bölgesi) özellikler ve üst çene elemanlarının beyni saran
kafatası kapsülü (Neurocranium)’ne karşı hareket tarzının bilinmesi gerekir.
Sürüngenlerde kafatası örtüsünde, amfibilere göre büyük değişiklikler
görülür. Yanak yahut şakak bölgesinde Temporal fenestra denen deliklerin
gelişmesi karakteristiktir. Çene kaslarının geçtiği bu delikler nedeniyle bu
bölgedeki kemiklerin sayısında azalma olmuştur. Şakak bölgelerinde bu
açıklıklarının bulunup bulunmaması, varsa sayısı ve yerleşimleri açısından
temel olarak 5 tip kafatası tipi ayırt edilir. Kaplumbağalar hariç, günümüzde
yaşayan sürüngen gruplarında, çeşitli derecelerde evrim geçirmiş olmasına
karşın, esas olarak biri üstte diğeri altta olmak üzere 2 açıklık bulunur (Şekil 54).
Buna Diapsid Kafatası denir. Kaplumbağalarda hiç bulunmaz. Buna da
Anapsid Kafatası denir. Nesli tükenmiş eski sürüngenlerde ise tek açıklık
bulunur ve kafatasındaki yerleşim düzeyine göre 3 (Synapsid, Euryapsid, Parapsid)
tip ayırt edilir.
1. Synapsid Kafatası: Pelycosauria, Therapsida (=Theramorpha) ve Mesosauria
takımlarına dahil fosil sürüngenlerin kafatasının alt kısmında, tek bir aşağı
açıklık şeklindedir. Pelycosauria ve Mesosauria’nın ortadan kalkmasını takiben
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sonradan soyu tükenen Therapsid sürüngenler aracılığı ile memelilere uzanan
özelleşmiş bir yapı halini almıştır.
2. Euryapsid Kafatası: Araeoscelidia (=Plesiosauria, Placodontia) ve
Sauropterygia takımlarına dahil fosil sürüngenlerde görülmüştür. Kafatasının
dikey orta düzeyinde tek açıklık söz konusudur. Aktüel omurgalılarda görülmez.
3. Parapsid Kafatası: Tek olan Temporal fenestra’nın dikey bakışta oldukça
üst tarafta bulunması ile karakterize olur. Fosil yüzen sürüngenler olan
Icthyosauria takımı için tipik olan kafatası tipidir.

Şekil 54: Sürüngenlerin ve yüksek tetrapodların kafatasında bulunan şakak açıklıkları
(Temporal fenestra)’nın evrimsel gelişimi. Yatay tarama göz çukurunu, noktalı
tarama Postorbitale’yi, çapraz tarama Squamosum’u, sola eğik tarama Üst
Temporal fenestra’yı, Sağa eğik tarama Alt Temporal Fenestra’yı gösterir
(Budak ve ark., 2002’ye göre Ziswiler, 1976’dan değiştirilerek).

84 HERPETOLOJİ

Biri üst ve diğeri alt tarafta olmak üzere 2 açıklık taşıyan Diapsid
kafatası, çok büyük bir olasılıkla 2 atasal grubun birbirinden bağımsız gelişmesinden
ortaya çıkmıştır. Bu atasal gruplar: Lepidosauria grubu (Eosuchia, Kalak Başlılar,
Kertenkeleler, Yılanlar ve bazen Sauropterygia’nın da dahil edildiği grup) içerisinde
bulunan Permien devrinde yaşamış primitif Eosuchia ile Archosauria grubu
(Thecodontia, dinazorlar, uçan sürüngenler ve timsahların bulunduğu grup)
içerisinde bulunan primitif sürüngenler Thecodontia’dır. Diapsid sürüngenlerin
yukarıda değinilen her iki büyük grubu (Lepidosauria ve Archosauria)
içerisinde de Temporal fenestra’ları çevreleyen kemik köprülerde (Zygomatik
Yay, Şakak Köprüsü, Elmacık Kemiği Yayı) indirgenmeye doğru evrimsel bir
eğilim söz konusudur. Bu gerilemeye paralel olarak 1 yahut bazen her iki
Temporal fenestra kaybolur. Bu tip kafataslarına “Modifiye Diapsid” yahut “Sapmış
Diapsid” denir. Bugün yaşayan sürüngenlerden timsahlar (Archosauria:
Crocodilia) ve Sphenodon (Lepidosauria: Rhynchocephalia) primitif “tam
diapsid” kafatası yapısını korumuş, buna karşın kertenkeleler ve yılanlar
(Lepidosauria: Squamata), sırasıyla alt temporal açıklıklarını ve her ikisini
birden kaybetmişlerdir. Primitif Archosauria takımı olan Thecodontia’dan
evrimleşen kuşlarda ise her iki temporal açıklık birbiriyle birleşerek göz çukuru
(Orbital Bölge) ile bağlantı kurar (Şekil 54).
Reptil kafatasında diğer önemli bir gelişme kafatasının hareketliliğinde
olmuştur. Primitif Archosauria ve kaplumbağalar akinetik (hareketsiz) kafatasına
sahiptir (Şekil 55). Diğer bir deyişle, kafatasının alt çeneye eklem yaptığı Kuadrat
(Quadratum) kemiği ile üstçene kemikleri (Premaksilla ve Maksilla) kafatasının
kaidesi ile sıkı sıkıya bağlanmışlardır. Bu nedenle kafatası kemiklerinin birbirlerine
göre hareketliliği engellenmiştir. Kuadrat kemiğinin bu tipine Monymostil Tip
denir. Bununla birlikte Lepidosauria’nın en büyük ve aktüel grubu olan Squamata
takımına dahil kertenkele ve yılanlarda, kuadrat ve üstçene kemikleri kafatası
kemiklerine karşı hareketlilik eğilimi gösterirler. Bu şekildeki kinetik (hareketli)
kafatasında, kuadrat kemiği şakak yayına olan sıkı bağlantısını kaybeder ve
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böylelikle yukarı doğru şakak yayı ve alta doğru altçene ile birer eklem yapar.
Aktüel kertenkele ve yılanlar kuadrat kemiğinin bu hareketli tipine sahiptir.
Buna Streptostil Tip Kuadrat adı verilir (Şekil 54).

Şekil 55. Sürüngen kafatasları ve altçeneler. a=Premaxilla, b=Septomaxilla, c=Maxilla,
d=Nasale, e=Prefrontale, f=Lacrimale, g=Jugale, h=Frontale, i=Postfrontale,
k=Postorbitale, l=Parietale, m=Prooticum, n=Squamosum, o=Quadratum,
o’=Quadratojugale, p=Supraoccipitale, q=Basioccipitale, r=Epipterygoid,
s=Ectopterygoid, t=Pterygoid, u=Parasphenoid, w=Dentale, x=Angulare,
y=Articulare, z=Coronoid uzantılarla birlikte Surangulare, os=Üst Temporal
fenestra, us= Alt Temporal fenestra (Budak ve ark., 2002’ye göre Ziswiler,
1976’dan değiştirilerek).
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Squamata içerisinde kafatasındaki hareketlilik az veya çok derecede
gelişmiştir. Yılanlarda, yüzü oluşturan kafatası elemanları (Viscerocranium)’nın da
katılımıyla, üstçene elemanlarıyla birlikte beyni saran kafatası kapsülü
(Neurocranium)’ne karşı hareketlilik maksimum düzeye ulaşır. Bu şekilde
üstçenenin ve yüzün iskelet elemanları tümüyle çözülmüş ve birbirlerine karşı
hareketli elamanlar halini almışlardır.
Tamamen farklı bir yönde kafatası gelişimi, memeli benzeri sürüngenlerde
(Synapsida: Therapsida) görülür. Bunlarda Mesozoik’in başlarında kuadrat
giderek küçülmeye başlamış ve değişerek memelilerin orta kulak kemiklerinden
Incus (Örs)’u meydana getirmiştir. Bu esnada çok sayıda kemikten oluşan
altçene (Dentale, Spleniale, Coronoid, Prearticulare, Supraangulare, Angulare
ve Articulare) başlangıçta sadece Articulare ile kafatasının Kuadrat kemiği
arasında meydana gelen bir eklemle eklemlenirken (Primer Çene Eklemi),
evrimsel süreç içerisinde altçenedeki Articulare hariç, küçük kemikler, en
büyük kemik eleman Dentale’nin yapısına katılmış ve altçene tek bir kemik
haline gelmiştir (Mandibula), ayrıca Articulare kafatası kemikleri arasına
katılmış ve yine orta kulağın işitme kemiklerinden olan Malleus (Çekiç)’u
oluşturmuştur. Kemiklerde meydana gelen bu indirgenme ile birlikte memeliler
için tipik olan “Sekonder Çene Eklemi” gelişmiştir. Bu eklem nihai olarak
memelilerde Kafatasının şakak kemiklerinden Squamosum kemiği ve tek parça
haline gelen Dentale (Mandibula) arasında olur.
Memeli benzeri sürüngenlerde görülen önemli bir diğer ayrılma: soluk
ve sindirim borularının tam ayrılmasını sağlamak üzere ağız ve burun boşluğu
arasında ikincil bir damak meydana getirme eğilimidir. Bu durum sadece fosil
Therapsida takımında değil, ayrıca günümüzde yaşayan kaplumbağa ve
timsahlarda da görülür. Sekonder damak başlangıcı aktüel gruplardan özellikle
kaplumbağalarda barizdir. Damak kompleksine ait önemli bir kemik, Ectopterygoid
tamamen kaybolur.
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Dişler:
Dişler kıkırdaklı balıkların plakoid pullarıyla homolog yapılar olup, iki
kısımdan oluşur. Kaplumbağalar hariç tüm sürüngenler dişlidir. Kaplumbağalarda
ise çeneler serbest ucu keskin olan keratinden yapılmış bir kılıf ile örtülüdür.
Dişlerin yapısında memelilerde olduğu gibi, en dışta epidermik orijinli Mine
(Enamel) ve bunun altında dermik (mezodermik) orijinli Dentin (Odontoblast)
bulunur. Dişlerin şekli, beslenme tarzına göre değişiklik gösterebilir. Buna bağlı
olarak 2 farklı tip (Homodont ve Heterodont) ayırt edilir.
1. Homodont Dişler: Birçok türde görülür. Koni şeklindeki dişler homojen
yahut tekdüze görünümlüdür.
2. Heterodont Dişler: Dişler yapı ve görünüm bakımından birbirinden
farklıdır. Sözgelimi zehirli yılanların normal görünümlü dişler yanında, önde
(Proterodonti,

örneğin

Elapidae–Mercan

Yılanları+Kobralar

ve

Viperidae-Engerekgiller) yahut arkada (Opisthodonti, örneğin bazı Colubridae)
yer alan daha iri ve uzun zehir dişleri, ayrıca zehirsiz dev yılan türleri olan
Boa yılanlarında büyük ön dişlerin bulunması (Proterodonti) buna iyi bir
örnek oluşturur.
Timsahlar hariç tüm sürüngenlerde dişler, sement adı verilen kemikleşmiş
bir ara madde ile alt tarafta bulunan kemik doku (Diş Köprüsü, Paradental
Doku) ile doğrudan bağlantılıdır. Dişlerin çene kemiğine bağlanması yahut
yerleşimleri bakımından farklı diş tipleri ayırt edilir (Şekil 56). Şayet dişler
çene kemiğinin üst kenarına bağlanmışsa Acrodont, çene kemiğine yandan
bağlanmışsa buna da Pleurodont tip dişler denir. Timsahlarda ise diş kökleri
derin bir alveol içine gömülü olup, çene kemiği ile ancak “kemikleşmemiş” bir
sement maddesi aracılığıyla bağlanır. Bu tipe de Thecodont adı verilir
(Memeliler’deki dişler de bu tiptendir). Sürüngenlerin ve bilhassa kertenkelelerin
sınıflandırılmasında dişlerin yerleşim şekilleri önemli diagnostik (ayırt ettirici)
karakterler olarak kullanılır.
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Şekil 56: Sürüngenlerde dişlerin çene kemiğine bağlanmasına dayalı olarak görülen farklı
diş tipleri (Budak ve ark., 2002’ye göre Ziswiler, 1976’dan değiştirilerek).

Dişler yaşam boyunca yenilenirler. Varanlar (Varanus) ve zehirli
kertenkeleler (Heloderma) dışındaki tüm kertenkelelerde yeni dişler eskilerinin
altında ve dil yönünde gelişirler. Varanlar ve zehirli kertenkeleler ile yılanlarda
ise yeni dişler eskilerinin arasında gelişir ve zamanla öne doğru kayarak eski
dişin yerini alırlar. Timsahlarda durum biraz daha farklıdır: yeni dişler iş gören
dişlerin kökünde belirir ve pulpa boşluğunda gelişir. Maksimum büyüklüğe
eriştiklerinde, eski dişlerin taç (kron) kısmı, yeni dişlerin üzerine oturur ve eski
dişin geri kalan kısmı rezorbe edilir.
Sürüngenlerin Sınıflandırılması
Bugün yaşayan sürüngenler 4 takım altında toplanırlar. Bunlar:
Ordo 1: Rhynchocephalia (Kalak Başlılar)
Ordo 2: Chelonia (=Testudinata) (Kaplumbağalar)
Ordo 3: Crocodilia (Timsahlar)
Ordo 4: Squamata (Pullular, Kertenkele ve Yılanlar).
Squamata takımı bugün için en yaygın kullanılan sınıflandırma
sistemlerinde, 3 alttakım: Sauria (=Lacertilia) (Kertenkeleler), Amphisbaenia
(=Annulata) (Kör Kertenkeleler, Halkalı Kertenkeleler, Solucan Kertenkeleler)
ve Serpentes (=Ophidia) (Yılanlar) halinde ele alınır. Bazı kitaplarda ise
Squamata yerine, bu grubu oluşturan kertenkeleler ve yılanlar sırasıyla
Lacertilia (Kertenkeleler) ve Ophidia (Yılanlar) diye ayrı ayrı iki takım
halinde ele alınır. Bu durumda, bugün yaşayan sürüngenler 5 takım içerisinde
sınıflandırılır. Bu sınıflandırma sisteminde, kör kertenkeleler (Amphisbaenia),
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Lacertilia’nin bir ailesi (Amphisbaenidae) şeklinde değerlendirilir. Bazı kitaplarda
ise kör kertenkeleler ayrı bir takım olarak kabul edilir. Burada Squamata’nın
bir alttakımı olarak ele alınacaktır.
Kafatasının iskelet özellikleri ve çiftleşme organı esas alındığında,
aktüel sürüngenler birbirlerinden takım ve alttakım düzeyinde aşağıdaki
dikotomik tayin anahtarı ile ayrılırlar.
1. Kopulasyon organı çifttir ....................................................... 2 (Ordo: Squamata)
--- Kopulasyon organı tek (..3..) yahut hiç yoktur (Ordo: Rhynchocephalia) ve Kuadrat
kemiği oynak değildir.
2. Kuadrat kemiği genelde oynaktır (..4..) (Subordo: Lacertilia + Subordo: Serpentes)
--- Kuadrat kemiği oynak değildir ............................................. Subordo: Amphisbaenia
3. Çenelerde diş bulunmaz ........................................................ Ordo: Chelonia
--- Çenelerde dişler (Thecodont) bulunur .................................. Ordo: Crocodilia
4. Alt çenelerin iki parçası önde birbirleriyle kaynaşır .............. Subordo: Lacertilia
--- Alt çene parçaları önde kaynaşmaz: elastiki bir doku ile birbirleriyle bağlanmıştır.
.............................................................................................. Subordo: Serpentes

Ordo 1: Rhynchocephalia (Kalak Başlılar)
Dış görünüşleriyle iri bir kertenkeleye benzerler. Fakat anatomik yapısı
farklıdır. Kertenkelelerin erkeklerinde iki çiftleşme organı bulunduğu halde bu
türde hiç yoktur. Çiftleşme dişi ve erkeği arasında kloak teması ile olur. Boyun,
sırt ve kuyrukta median hat boyunca bir ibik yahut kristayı (Crista) andıracak şekilde
yassı ve uzun pullar bulunur. Kuadrat (Quadratum) kemiği, kertenkelelerdekinin
aksine oynak değildir. Başın tepe kısmında bir Pineal Göz (Parietal Göz) mevcuttur.
Trias’tan zamanımıza kadar yaşamışlardır. Günümüzde Yeni Zelanda’da yaşayan
ve tek tür ile temsil edilen bir ailesi mevcuttur.
Familia : Sphenodontidae
Takım özelliklerine sahiptir. Aktüel tek türü Yeni Zelanda’da yaşar.
Bölgeye Avrupalıların yerleşmesi kentleşme ve arazinin tarıma açılması, ayrıca
beraberlerinde getirilen memelilerin etkisi ile, birkaç küçük ada dışında nesli
tükenmiştir. Kanunlarla korunmaktadır.
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Örnek: Sphenodon punctatus (Tuatara)
"Yaşayan Fosil" diyebileceğimiz bu türe, yerel halk tarafından "diken
taşıyan" anlamında “Tuatara“ denmektedir [Sphen: Keski, testere, don: diş;
punct: nokta]. Bu isim sırt taraftaki ibik nedeniyle verilmiştir. Boyları 50-75 cm,
ağırlıkları 1 kg kadardır. Rengi kahverengi-yeşildir. Suda ve karada yaşarlar,
toprak içersine de gömülebilirler. Yerde kazılmış oyuklarda, bazı kuşlarla birlikte
yaşar. Gece aktiftir. Besinini böcekler, yumuşakçalar, bazen kuş yumurta ve
yavruları teşkil eder. Göz bebekleri dikeydir. İlk baharda (kuzey kutbunda
sonbahar), yerde açtığı çukurlar içerisine sert kabuklu 15 kadar yumurta bırakır
ve üzerini toprakla kapatır. Yumurtalar 13-15 ayda açılırlar. Erkekler dişilerinden
daha büyüktür. Çiftleşme kloakların karşılıklı teması ile olur. Tepe kısmında
bulunan pineal göz hala görme fonksiyonu yapabilmektedir. Bunlar 12 oC’lik
vücut sıcaklığında en aktif haldedirler. Metabolizma hızı oldukça düşük,
büyüme de çok yavaştır. Hayvanat bahçelerinde 70 yıldan fazla yaşadığı bilinir.
Ses çıkarma özelliğine sahiptirler. Rahatsız edildiklerinde havlamaya benzer
sesler duyulur.

Şekil 57: Yeni Zelanda ve civar adalarda yaşayan Sphenodon punctatus (Ordo: Rhynchocephalia)
(Budak ve ark., 2002’ye göre Remane ve ark., 1997’den).

Ordo 2: Chelonia (=Testudinata) (Kaplumbağalar)
Mesozoik’in Permien döneminden günümüze kadar gelmiş olan bu
takımın 14 kadar ailesi ve 350 kadar türü bulunur. Aktüel kaplumbağalar ile
geçmiş jeolojik devirlerde yaşayanlar arasında büyük bir fark yoktur. Çok uzun
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ömürlüdürler. 20-100 yıl hatta bazı karasal türlerde olduğu gibi 200 yıl kadar
yaşayanları (Örneğin Galapagos kaplumbağası, Testudo elephantopus) da vardır.
Kaplumbağalar, diğer sürüngenlerden ilk bakışta şu özellikleri ile ayrılırlar.
1. Vücut bir kabuk içindedir. Yalnız baş, boyun, kuyruk ve bacaklar serbest
olup dışarıdadır.
2. Çenelerde dişler bulunmaz, bunun yerine çeneler keratinden yapılmış bir
kılıfla kaplıdır. Hayvan öldüğünde bu kılıf ayrılabilir. Kılıfın serbest kenarı
keskindir.
3. Kopulasyon organı (Penis) tektir. Kloak yarığı timsahlarda (Crocodilia) olduğu
gibi boyunadır. Diğer sürüngenlerde ise eninedir.
Tipik bir kaplumbağa kabuğu kemikten yapılmış olup serttir. Çoğunda
gövde omurları ve kaburgalar ile üst kabuk kaynaşmış durumdadır. Kemik
yapıdaki kabuk üzerinde, genelde keratin plaklar bulunur. Suda yaşayan bazı
türlerde ise yumuşak bir deri bulunur. Kabuğun üst kısmına Karapas (Carapax,
Karapaks, Üst Kabuk), alt kısmına Plastron (Alt Kabuk) denir.

Şekil 58: Mauremys caspica (Çizgili Kaplumbağa)’da Karapas’da yer alan keratin ve
kemik plakların isimlendirilmesi (Başoğlu ve Baran, 1977’den).

Kabuk tipik olarak muntazam kemik ve keratin plaklardan yapılmıştır. Üst
kabukta bulunan keratin ve kemik plakların isimlendirilmesi aynıdır. Bunlar:
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1. Nöral Plaklar (Neuralia, Vertebral Plaklar): Ortada omurlar ile kaynaşmış tek
sıra halindedir. Bunların önünde omurlarla kaynaşmamış Nuchal Plak (Ense Plağı)
bulunur. Nöral plakların arkasında, kuyruk üzerine gelen bölgede 1-3 Suprakaudal
(Supracaudal) Plak bulunur.
2. Kostal Plaklar (Costalia): Yanlarda, kaburgalar (Costae) hizasında
bulunurlar.
3. Marginal Plaklar (Marginalia): Kostal plakların dış tarafında kabuğu çevreleyen
plaklardır.
Alt kabuk (Plastron)’da bulunan kemik ve keratin plakların
isimlendirilmesi farklıdır. Hayvan ölünce keratin plaklar düşer. Önden arkaya
doğru bu plakların isimlendirilmesi ve sayıları şöyledir:
Kemik Plaklar

Keratin Plaklar

Epiplastron (çift)

Gulare (çift)

Endoplastron (tek)

Humerale (çift)

Hyoplastron (çift)

Pektorale (çift)

Hypoplastron (çift)

Abdominale (çift)

Xiphiplastron (çift)

Femorale (çift)
Anale (çift)

Çeşitli ortamlarda: deniz, kara ve tatlısuda yaşarlar. Yarı sucul olanları da
vardır. Karada yaşayanlar genel olarak bitkisel maddelerle, suda yaşayanlar da daha
ziyade hayvansal gıda ile beslenirler. Yaşadıkları ortama göre morfolojileri de az
çok değişiktir. Karasal olanlarda çoğunlukla kabuk kubbeli, ayaklar yumru şeklinde,
bacaklar silindirik, parmaklar körelmiştir: sadece tırnaklar ayırt edilir. Sucul
olanlarda kabuk, genelde dorso-ventral basıktır ve parmaklar bariz olup, ayak
parmakları arasında yüzme zarı vardır. Deniz kaplumbağaları gibi iyice sucul
olanlarda bacaklar iyice yassılaşmıştır, tam kürek şeklini almıştır.
Kaplumbağaların tamamı ovipardırlar. Sucul olanlarda dişiler yumurtalarını
karada açtıkları çukura bırakırlar. Denizde yaşayanlar bile yumurtlamak için sahile
çıkarlar. Yumurtadan çıkan yavru hemen denize döner.

REPTILIA (SÜRÜNGENLER) 93

Şekil 59: Plastronda yer alan keratin (üstte) ve kemik (altta) plaklar ile isimlendirilmeleri (Sol
taraf hayvanın önü, sağ taraf ise hayvanın arka tarafıdır) (Başoğlu ve Baran, 1977;
Özeti ve Atatür, 2001’den).

Şekil 60: Kaplumbağalarda ayak tipleri ( Budak ve ark., 2002’ye göre Başoğlu ve Baran,
1977’den).
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Kaplumbağaların Sınıflandırılması:
Değişik şekillerde gruplandırmalar yapılmıştır. Bazılarına göre
Athecae (kabuksuzlar) ve Thecaphora (kabuklular) olmak üzere iki alttakıma
ayrılır. Fakat birçok yazarın ve burada bizim de kabul ettiğimiz gruplandırma
şekli ise, boyun omurlarının yapısını dikkate alarak yapılan gruplandırmadır.
Boyun omurlarının yapısına göre kaplumbağalar 2 alttakıma ayrılırlar.
Subordo 1: Pleurodira [Pleur: yan, dira: boyun]
Boyunlarını kabuk içine çekerken yana doğru bükerler. Kalça kemeri
(Pelvis), kabuk ile kaynaşmıştır. Tamamı sucul olan türleri 2 ailede (Chelidae ve
Pelomedusidae) toplanır. Güney yarımküredeki kıtalarda dağılış gösterirler.
Familia 1: Chelidae (=Chelydidae) (Yılan Boyunlu Kaplumbağalar)
Baş ve boyun çok uzundur. Öyle ki kabuk içine ancak yana bükülmek
suretiyle çekilebilir. Bazılarında baş+boyun uzunluğu, kabuk uzunluğundan bile
fazladır. Bu nedenle “Yılan Boyunlu Kaplumbağalar” olarak isimlendirilirler.
Ayrıca sistematik açıdan önemli olan bir özellik olarak plastrondaki plaklara ilave
olarak gular (boyun) plaklar arasında bir adet “Intergular plak” bulunur. Diğer
plakların hepsi çifttir. Yarı suculdurlar. Tatlısularda yaşarlar. Güney Amerika,
Avustralya ve Yeni Gine’de bulunurlar.
Örnek 1: Chelus fimbriatus (=Chelys fibriata, Chelus fibriata) (Matamata)
Kuzey Brezilya nehirlerinde yaşar. Lokal ismi Matamata’dır. Boyları
40 cm kadardır. Başın önünde, burun deliklerinin bulunduğu yumuşak bir
çıkıntı bulunur. Geceleyin aktiftir. Gözlerinin arkasında Tapetum lucidum
denilen bir zar mevcuttur. Işığı yansıtan bu zar timsah ve diğer gececi
sürüngenlerin hepsinde bulunur.
Örnek 2: Hydromedusa fectifera (Güney Brezilya’da yaşar)
Familia 2: Pelomedusidae
Bu ailede de “Intergular plak” bulunur. Ayrıca plastrondaki diğer
kemik plaklar yanında, “Mesoplastron” adı verilen bir çift fazla kemik plak
bulunur. Yarı suculdurlar. Afrika, Madagaskar, Güney Amerika’da yaşarlar.
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Örnek: Podocnemis expansa [podo: ayak, cnemis: kas, expanse: genişleme]
Güney Amerika’da Amazon nehrinde yaşar. Yerliler bunun hem
yumurtalarını yer hem de bundan yağ (gres) çıkarırlar. Bu nedenle nesli tehlikededir.
Boyları 1 m kadardır. Tatlısularda yaşayan en büyük kaplumbağadır. Bitkilerle
beslenir. Üreme mevsiminde uzun mesafelere göç ederler.

Şekil 61: Pleurodira alttakımına dahil bazı kaplumbağalar (Budak ve ark., 2002’ye göre
Remane ve ark., 1997; Halliday ve ark., 1986’dan değiştirilerek).

Subordo 2: Cryptodira [Cryptos: gizli; dira: boyun]
Bu grupta boyun, kabuk içine yana bükülmeden “S” harfi şeklinde
kıvrılarak çekilir. Bazılarında ise kabuk içine tam çekilmez. Kalça kemeri
(pelvis), plastron ile kaynaşmaz, ayrıktır. 12 kadar aileye ayrılır. Bütün Kıtalara
yayılmıştır. Ülkemizde yaşayan kaplumbağaların tamamı bu alttakıma dahil 6
aile (Testudinidae, Emydidae, Bataguridae, Cheloniidae, Dermochelyidae,
Trionychidae) içerisinde sınıflandırılır.
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Familia 1: Dermatemydidae
Tek türü, Dermatemys mawei bilinir. Boyu 40 cm kadardır. Kabuk çok
iyi bir şekilde kemikleşmiş olup yassıdır. Büyük nehirlerin tabanında yaşar ve
buralarda gizlenir. Geceleri bitkilerle beslenir. Yalnız hava almak için su yüzeyine
çıkar. Orta Amerika’da yaşar.
Familia 2: Chelydridae
Büyük boylu hayvanlardır. Yaşamlarının büyük bir bölümünü tatlısuların
taban kısmında geçirirler. Karapas kemikleşmiştir. Plastron “haç” şeklinde olup,
karapasdaki marginal plaklardan arada bulunan Inframarginal plaklar’la ayrılmıştır.
Kuyruk uzunca yapılı olup, üzerinde küçük çıkıntılar bulunur. Yarı suculdurlar. Orta
ve Kuzey Amerika’da yaşarlar.
Örnek: Chelydra serpentina
Boyu 40 cm kadardır. Yarı sucul olan bu tür avını çengel formunda
gelişmiş çeneleri ile bir anda kaparlar. Saldırgan hayvanlardır. Yurdumuzda
yaşamazlar.
Familia 3: Staurotypidae
Baş büyük, karapas 3 karinalı, plastron indirgenmiş olup bir önceki
ailede olduğu gibi haç şekillidir. 38 cm kadar bir boya erişirler. Karnivor beslenirler.
Orta Amerika’da nehirlerde yaşarlar. Örnek: Staurotypus salvini.
Familia 4: Kinosternidae
Durgun tatlısuların tabanında, Uruguay ve Kuzey Arjantin’de yaşarlar.
İyi gelişmiş olan plastron tam kemikleşmemiş ve yumuşak halde kalmıştır.
Plastronun ön ve arka tarafındaki plaklar hareketlidir. Kuyruk kısadır. Omnivordurlar.
Örnek: Kinosternon flavescens. Boyu 12 cm kadardır.
Familia 5: Platysternidae
Güneybatı Asya’dan bir türü, Platysternon megacephalum bilinir.
Boyu 20 cm kadardır. Başı çok büyük olup, kemik plakalarla kaplıdır. Çeneler
gaga formunda, kuyruk kabuk uzunluğunda ve üzerinde halka şeklinde keratin
plaklar bulunur. Dağlık bölgelerin sığ, taşlı ve soğuk sularında yaşar.
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Şekil 62: Cryptodira alttakımına dahil ülkemizde bulunmayan bazı kaplumbağalar (Budak ve
ark., 2002’ye göre Storer ve ark., 1979; Halliday ve ark., 1986’dan değiştirilerek).

Familya 6: Emydidae
Kabuk kemikleşmiştir. Durgun veya hafif akıntılı temiz tatlısularda yaşarlar.
Sık sık karaya çıkarak güneşlenirler. Parmak aralarında küçük yüzme zarları vardır.
Genellikle karnivordur, fakat bitkilerle de beslenirler. Avustralya dışında kozmopolit
yayılmışlardır. 25 kadar cinsi ve 75 kadar türü bilinir. Yurdumuzda tek tür tür
yaşar.
Örnek 1: Emys orbicularis (=Clemmys caspica) (Benekli Kaplumbağa)
Boyları 19 cm kadar olabilir. Karapas kubbeli ve yuvarlağımsıdır. Yarı
suculdur. Karapaks ve plastron yanlarda birbirleriyle kaynaşmış değil, arada
yumuşak bir deri vardır. Karapaks, bacaklar ve boyun üzeri küçük sarımsı
noktalı yahut beneklidir. Orta ve Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya’da
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yayılmıştır. Türkiye’nin her tarafındaki soğuk ve temiz olan tüm kaynak sularında,
yaygın olarak bulunur. Deniz kenarları ile acı sularda da bulunduğuna ilişkin
kayıtlar vardır. Suyun temiz oluşuna gösterge bir türdür. Bununla birlikte son
yıllarda Güneydoğu Anadolu’dan kayıt bulunmaması bu bölgede soyunun
tehlikede olabileceğini işaret eder. Politipik bir türdür. Ülkemizde 5 alttür ile
temsil edilir.
Emys o. orbicularis: Trakya’da, Bulgaristan ve Yunanistan’a yakın yörelerde,
E. o. hellenica: Ege sahil bölgesinden Batı Akdeniz bölgesine kadar,
E. o. luteofusca: Orta Anadolu, Ereğli ve Konya civarında,
E. o. colchica: Orta ve Batı Karadeniz sahil bölgesinde, ve
E. o. eiselti: Gaziantep civarında yayılış gösterir.
Esas besinlerini balık, kurbağa ve sucul böcekler oluşturur. Kışı su
dibinde geçirirler. Bir dişi 3-12 kadar yumurtayı bulunduğu su yakınında sahile
kazığı çukura bırakır.
Örnek 2: Chrysemys picta (Amerika Benekli Kaplumbağası)
Boyları 20 cm kadardır. Renkleri oldukça güzeldir. Amerika’da yaşar.
Familia 7: Bataguridae
Tatlısularda yaşayan yarı sucul kaplumbağalardır. Yaşam ortamları
çeşitlidir, bataklık ve lağım sularında dahi yaşayabilirler. Parmak aralarındaki
yüzme perdeleri tırnak ucuna kadar uzanır. Avustralya dışında tüm dünyada
yaygındır.
Örnek: Mauremys caspica (Çizgili Kaplumbağa) [maur: koyu renk]
Boyları 25 cm kadardır. Karapas ile plastron kaynaşmıştır. Baş, boyun
yanları ve bacaklar sarımsı çizgilidir. Kuzeybatı Afrika, Güney Avrupa, İran,
Suriye ve Batı Asya’da yayılmıştır. Yurdumuzda yaygın olarak bulunur. Ülkemizde
2 alttürü yaşar. Bazı otörlere göre bunlar 2 ayrı türdür. Bunlar şunlardır:
M. c. caspica: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da,
M. c. rivulata: Trakya, Batı ve Güneybatı Anadolu ile Kıbrıs’ta yayılmıştır.
Önceki tür gibi su dibinde kış uykusuna yatar. Bir dişi 9-20 yumurta
bırakır.
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Şekil 63: Cryptodira alttakımına dahil ülkemizde de temsilcisi bulunan yarı sucul
kaplumbağa türlerine (Emydidae ve Bataguridae) örnekler (Budak ve ark.,
2002’ye göre Arnold ve Burton, 1980; Storer ve ark., 1979’dan değiştirilerek).

Familia 8: Testudinidae (Kara Kaplumbağaları, Tosbağagiller)
Tipik kara kaplumbağalarıdır. Kabukları kubbeli ve çok iyi bir şekilde
kemikleşmiştir. Boyun ve kuyruk çok kısadır. Ayaklar kısa ve küt olup,
parmaklar körelmiştir, ancak 4-5 tırnak bulunur. Avustralya hariç, ılıman
bölgelerde kozmopolit dağılmışlardır. Bitkisel besinlerle beslenirler. 6 kadar
cinsi ve 37 kadar türü bilinir. Yurdumuzda Testudo cinsine dahil 2 tür bulunur.
Örnek 1: Testudo graeca (Adi Tosbağa)
Boyları 30 cm kadar olabilir. Karapaksı şişkin, plastron dişide düz erkekte
içe çöküktür. Arka bacağın alt tarafında ve kuyruğa yakın kısımlarda, sağlı-
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sollu 2 sert bir çıkıntı, yani Femoral Tüberkül bulunur. Suprakaudal plak
sayısı çoğunlukla tektir. Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya’da
yayılmıştır. Kumlu, taşlı ve kuru arazilerde yaşar. Doğu Karadeniz dışında
Türkiye’nin her tarafında bulunur.
Örnek 2: Testudo hermanni (Trakya Tosbağası)
Boyları 20 cm kadardır. Erkeklerde daha büyük olmak üzere, sert diken
şeklinde, kuyruk ucunda “tırnak” vardır. Femoral tüberkül bulunmaz. Supracaudal
plak sayısı çoğunlukla 2’dir. Güney Avrupa ve Türkiye’nin Trakya bölgesinde,
T. graeca ile simpatrik (aynı vatanlı) bulunur.
Örnek 3: Testudo elephantopus (Galapagos Kaplumbağası)
Boyları 110 cm kadardır. Galapagos adalarında izole olmuş bir şekilde
bulunur. Güçlü ayakları ile vücudunu yukarı kaldırarak kabuklarını yere temas
ettirmeksizin yürürler.
Örnek 4: Gopherus polyphemus (Amerikan Tosbağası)
A.B.D’nin güneyi ve Kuzey Meksika’da öldürücü sıcaklıklardaki
çöllerde ve ovalarda yaşar. 35 cm kadar boyda olup, gün boyunca aktiftir.
Zeminde tüneller açarak yuvalanır.
Familia 9: Dermochelyidae (=Sphargidae)
Omurlar ve kaburgalar kabuk ile kaynaşmamıştır. Sırt tarafındaki kemik
plakaların üzerinde köselemsi kalın deri bulunur [Dermo: deri; chelus, chely:
kaplumbağa]. Bunun altında küçük kemik plaklar yer alır. Ayaklar kürek şeklinde ve
boyun içeriye çekilemez. Dünyadaki tüm sıcak denizlerde mevcuttur. Tek türü vardır.
Örnek: Dermochelys coriacea (Kösele Derili Deniz Kaplumbağası)
Yaşayan kaplumbağaların en büyüğüdür. Boyu 2.5 m, ağırlığı yarım
tondan fazla (700 kg kadar) olabilir. Ön ve arka üyeleri yüzmeye uygun olarak
kürek şeklindedir. Hiçbir parmak ve tırnağı bulunmaz. Kabuğun alt ve üst
parçaları yanlardan kaynaşmıştır. Üst tarafta boyuna 7, alt tarafta 5 sıra çıkıntı
(Carina, Karina) bulunur. Gençlerde bu çıkıntıları yapan kemik plakları ayrı
ayrı görmek mümkündür. Esas olarak açık denizlerde yaşar. Ülkemizde Akdeniz'den
Antalya ve Ege Denizi’nden Balıkesir-Edremit’den kayıt edilmiştir. Deniz hayvanları
ve bitkileriyle beslenirler.
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Şekil 64: Cryptodira alttakımına dahil ülkemizde temsilcisi bulunan bazı karasal
(Testudinidae) kaplumbağa türleri (Budak ve ark., 2002’ye göre Arnold ve
Burton, 1980; Storer ve ark., 1979’dan değiştirilerek).

Familia 10: Cheloniidae (Adi Deniz Kaplumbağaları)
Hepsi denizde yaşar. Dişileri yalnız yumurta bırakmak için karaya çıkarlar.
Ön ve arka bacaklar tam kürek şeklini almıştır. Parmaklar ayrı ayrı belli olmadığı
gibi tırnaklar da körelmiş ve Dermochelyidae'den farklı olarak yalnız bir veya
iki tırnak bulunur. Kabukları karinasız kemik plaklı olup, üzerleri epidermik
keratin pullarla örtülüdür. Plastronda, bilinen plastron plaklarının haricinde, en
dışta karapasın Marginal plakları ile temasta olan sayısı değişik Inframarginal
Plaklar bulunur. Boyunlarını çok az içeri çekebilirler veye hiç çekemezler. Sıcak
denizlerde yaşarlar. Göz kenarlarında, vücuda giren fazla tuzu atmaya yarayan
“tuz bezleri” bulunur. Tüm türlerinde, dişiler sürüler halinde yumurtlamak için
sahile çıkarlar. Özellikle sahil kesimlerinin ve kumsalların Turizm amaçlı
kullanımları, keza predatörler nedeniyle soyları tükenme tehlikesi altındadır. Bu
nedenle Uluslararası yasalarla ve koruma planları ile korunmaktadırlar.
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Örnek 1: Chelonia mydas (Çorba Kaplumbağası)
Karapasda 4 çift Kostal (Costal) plak bulunur. Nuchal Plak 1. Costale
ile temas etmez. Inframarginal plaklar sağlı-sollu 4 çifttir. Başın üst tarafında
1 çift Prefrontal Plak bulunur. Boyları 140 cm, ağırlıkları 425 kg kadardır.
Yumurtlama zamanı karaya çıkar ve 200 kadar yumurtayı kazdığı çukura
bırakır. Bitkisel beslenirler, okyanusların sıcak bölgeleri ile Akdeniz sahillerinde
yayılmıştır. Türkiye’de özellikle Doğu Akdeniz sahillerinde görülür. Alanya,
Side ve Kazanlı civarında dişilerin karaya çıktığı bilinmektedir. Eti lezzetli
olduğundan yenir, konserve halinde pazarlanır. Nesli tehlikededir.
Örnek 2: Caretta caretta (Adi Deniz Kaplumbağası)
Karapas’da 5 çift Kostal (Costal) plak bulunur. Nuchal Plak 1. costale
ile temas eder. Inframarginal plaklar sağlı-sollu 3 çifttir. Başın üst tarafında 2
çift Prefrontal Plak bulunur. Boyları 100 cm, ağırlıkları genelde 50-150 kg’dır.
450 kg’lık örnekler de bilinir. Yumurtlamak için karaya çıkar ve 100 kadar
yumurtayı kumsallara açtığı yuvaya bırakır. Okyanusların sıcak bölgeleri ile
Akdeniz’de yayılmıştır. Türkiye’nin Akdeniz sahillerindeki kumsallarda (Köyceğiz,
Side ve Karataş) yuva yaparlar. Eti yenmez. Buna rağmen balıkçı ağlarına zarar
verdiği için öldürülür.
Örnek 3: Eretmochelys imbricata
Kostal plak sayısı 4 çifttir. Bu açıdan Chelonia mydas’a benzer, ancak
başın üzerindeki Prefrontal plak sayısı 1 değil, 2 çifttir. Üst çenenin üst kısmı sivri
ve aşağı doğru kıvrıktır. Gençlerinde sırt plakları birbirini kısmen örter (Tür
ismi bu özellikten kaynaklanır). Boyları 90 cm kadardır. Karapaks kemik plakalarla
kaplı ve üzeri siyahtır. Kabukları çok değerlidir. Atlas, Hint ve Büyük Okyanus’u
ile Akdeniz’de yaşar. Ülkemizden kayıt yoktur.
Örnek 4: Lepidochelys kempii
Kostal plak sayısı 5 çifttir. Bu bakımdan Caretta caretta’ya benzer,
ancak inframarginal plak sayısı 3 yerine 4 çifttir. Nöral plaklarda geriye doğru
dereceli yükselen median karina bulunur. Boyu en fazla 75 cm kadardır. Deniz
kaplumbağalarının en küçüğüdür. Okyanuslar dışında Akdeniz’de de bulunur.
Ülkemizden kayıt yoktur.
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Şekil 65: Cryptodira alttakımına dahil ülkemizde ve Akdeniz’de bulunan bazı deniz
kaplumbağaları (Dermochelyidae ve Cheloniidae) kaplumbağa türleri (Budak
ve ark., 2002’den).

Familia 11: Trionychidae (Yumuşak Kabuklu Kaplumbağalar)
Çok yassı olan kabuğun üst tarafı deri ile örtülüdür. Keratin plaklar
bulunmaz. Burun öne doğru bir hortum şeklinde uzamış olup, burun delikleri bu
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uzantının uç kısmında yer alır. Parmaklar arasında yüzme zarı gelişmiştir.
Yalnız iç taraftaki 3 parmakta tırnak bulunur [tri: 3; unguis, onyx: tırnak].
Bu kaplumbağalarda akciğer solunumu yanında, deri ve ağız içi
solunumu da vardır. Su altında ağız içi solunumu nedeniyle uzun süre (15 saat
kadar) kalabilirler. Asya, Afrika ve Kuzey Amerika'da esas olarak tatlısularda,
bazı göl ve nehirlerinde yaşarlar. Bazı türleri denize de açılır. 7 kadar cinsi
vardır. Genellikle hayvansal besinlerle beslenmesine rağmen bitkisel beslenme de
görülür. Yumurtlamak üzere suyu terk ederler.
Türkiye’den 2 cins ve bunlara dahil birer tür bilinir.
Örnek 1: Trionyx triunguis (Nil Kaplumbağası, Sini Bağı)
Boyları 1 m’yi aşabilir. Kabuğun üzeri deri ile örtülüdür. Üzerinde küçük
yuvarlak ve sık sarı lekeler bulunur. Terra typica’sı (ilk tanımlandığı yer) Nil
Nehri’dir. Afrika, İsrail ve Türkiye’de (Antakya, Adana-Karataş, Manavgat, Köyceğiz
ve Dalaman'da) yayılmıştır. Göl ve nehirlerde yaşar. Bazen denize de açılır.
Örnek 2: Rafetus euphraticus (Fırat Kaplumbağası)
Boyları en fazla 1 m kadardır. Kabuğun üzeri yumuşak bir deri ile
örtülüdür. Üzeri lekesizdir. Ancak çok küçük ve belirsiz benekler bulunur. Dibi
çamurlu göl ve nehirlerde yaşar. Anadolu, Suriye, Irak ve İran’da yayılmıştır.
Türkiye’de Fırat, Dicle ve bu nehirlerin kollarında yaşar.
Familia 12: Carettochelyidae
Tek türü, Carettochelys insculpta bilinir. Boyu 50 cm kadardır. Yüksek
derecede sucul olan ve sadece tatlısularda yaşayan bu kaplumbağada üyeler
kürek şeklini almıştır. Ön üyeleri daha uzundur. Ön üyelerde sadece 2 tırnak
görülür. Sadece yumurtlamak üzere suyu terk eder.
Burnunu dışarı uzatarak hava alır. Ayrıca ağız boşluğu ve kloakındaki
zengin kılcal damarlarla da oksijen gereksinimini karşılar. Sadece Yeni Gine ve
Avustralya’da yaşar. Yapı bakımından Emydidae ile Trionychidae arasında
geçiş gösterirler.
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Şekil 66: Cryptodira alttakımına dahil bazı tatlısu kaplumbağaları (Trionychidae ve
Carettochelyidae) ve Trionyx triungis’de (sağ sütun) sulkal ve asulkal
taraftan görünümde “pentifit” penis yapısı (Budak ve ark., 2002’ye göre
Remane ve ark., 1997; Başoğlu ve Baran, 1977’den değiştirilerek; penis
fotoğrafları M. K. Atatür’den, orijinal).

Ordo 3: Crocodilia (Timsahlar)
Başlıca özellikleri:
1. Sucul olan bu sürüngen grubu, nehirler bataklık ve göllerde yaşar. Bazı türler
denize de girer. Yüzmede bilhassa kuyruk etkilidir. Vücutları uzunca yapılı,
kuyruk yüzmeye uygun olarak yanlardan basıktır. kaide tarafında kalın ve
konik, geriye doğru yanlardan basıktır. Yanlardan yassılaşmış olan kuyrukları
dümen görevi yapar.
2. Kalın olan derileri, altta dermal (kemik, Osteoderm) ve üstte epidermik
(keratin) orijinli plak ve pullarla örtülüdür. Bu nedenle derileri sağlam
yapıda olup, çanta ve ayakkabıcılıkta kullanılır.
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3. Vücuda oranla bacaklar kısadır. Önde 5 arka ayakta 4 parmak bulunur. Arka
ayak parmaklarının arası ya tam yada yarı zarlıdır.
4. Kalpleri memeli ve kuşta olduğu gibi 4 bölmelidir. Sağ ve sol ventrikuluslar
tamamen ayrı olup üstte kapanabilen bir açıklık (Foramen Panizzae)
bulunur.
5. Çenelerde memelilerde olduğu gibi, alveolar çukurlar içine yerleşmiş “Thecodont”
tip dişler bulunur [theco: alveol, dont: diş]. Bu dişler çiğnemeden çok avı
yakalamaya yarar. Alt çene hareketsiz, üst çene hareketlidir.
6. Mide diğer sürüngenlerden farklı olarak 2 bölgeye ayrılmıştır. Sindirimi
kolaylaştırmak amacıyla kuşlar gibi küçük taşlar yutarlar.
7. Karın boşluğu ile göğüs boşluğu arasında tam olmayan bir diyafram vardır.
8. Yaşam tarzlarına uygun olarak burun delikleri başın ön ve üst kısmında yer
alır, ayrıca bir deri uzantısı ile örtülüdür. Burun deliklerini istemli olarak
kapatabilirler. Gözler üst taraftadır. Burun delikleri ve gözler dışarıda kalacak
şekilde su içerisinde uzun süre kalabilirler.
9. Kloak açıklığı kaplumbağalarda olduğu gibi boyuna yarık şeklindedir.
10. Hepsi ovipardır. Güneşlenmek ve yumurta bırakmak üzere karaya çıkarlar.
Kaz yumurtası büyüklüğünde 20-100 kadar yumurtayı kıyıdan 5-10 m
uzaklıktaki kumlar içerisine gömerler. Böylece yumurtaların açılması için
gerekli olan sıcaklık sağlanmış olur. Kuluçka ve ağız içinde yavru bakımı
vardır. Dişi bireyler yuvanın yanına gizlenerek yumurtalara bekçilik yaparlar.
11. Karnivor beslenirler. Balık, kurbağa, su kaplumbağalarını avlarlar. Gececidirler.
Göz bebekleri dikeydir. Göz kapakları mevcuttur. Kulak açıklıkları küçük ve
bir kapak ile tıkanabilir: üzerinde küçük bir deri örtüsü vardır. Etleri yağlı ve
yumurtaları yenir.
Günümüzde yaşayan 2 aile (bazı yazarlara göre 3) ve 21 kadar timsah
türü vardır.
Familia 1: Gavialidae
Başın ön kısmı öne doğru dar ve uzun olup gagayı andırır. Çenelerde en
az 50 adet yuvarlak diş bulunur. Tek türü vardır. Supratemporal fenestra
büyüktür. Yalnız Asya’da yaşar.
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Örnek: Gavialis gangeticus (Ganj Timsahı)
Hindistan’da Ganj Nehri ve kollarında yaşar. Boyu 7 m’ye kadar ulaşır.
Ayakları zayıf, kuyrukları çok kuvvetlidir. Bu nedenle zamanlarının çoğunu
suda geçirirler. Esas besinini balıklar teşkil eder. Uzun zaman kutsal sayılarak
avlanmamıştır. Bugün derisi nedeniyle nesli tehlikededir.

Şekil 67: Çeşitli timsah (Ordo: Crocodilia) türleri (Budak ve ark., 2002’den).

Familia 2: Crocodilidae
Başın uzunluğu genişliğinden fazladır. “Yalancı Gavial“ Tomistoma
schlegelii türü hariç, hiç birinde gaga gibi uzamamıştır. Supratemporal fenestra
küçük, dişler oldukça kuvvetlidir. Çenelerde 20 kadar diş bulunur. Bu aile 6-7
kadar cins ve 20 türe ayrılır. Tropiklerde kozmopolit yayılmışlardır.
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Örnek 1: Alligator mississippiensis (Mississipi Timsahı)
Boyu 6 m kadar olabilir. ABD'nin güney doğu eyaletlerinde yayılmıştır.
Deri ve yağları için avlanırlar. Aşırı avlanma nedeniyle 3 m üzerinde birey çok
enderdir. Cinse dahil ve en küçük timsahlardan biri olan, Alligator sinensis
(Çin Timsahı) Çin’de yaşar.
Örnek 3: Caiman (=Melanosuchus) niger (Siyah Amerikan Timsahı)
Boyu 3-5 m kadardır. Esas rengi erginde düz siyahtır. Gençleri sarı lekeli ve
çizgilidir. Güney Amerika’da ve Amazon nehrinde yaşar. Aşırı avlanma ile bazı
kısımlarda yok olmuşlardır.
Örnek 4: Crocodylus niloticus (Nil Timsahı)
Boyu 7 m kadardır. Üreme zamanı saldırgan ve insan için tehlikelidir.
Afrika’nın her tarafında, Nil Nehri ve kollarında, ayrıca Madagaskar'da yaşar. Yüzyılın
başlarında Filistin'de nesli tükenmiştir. Bilhassa Tanzania ve Bostvana'da, çanta ve
ayakkabı yapımı nedeniyle aşırı avlanmaktadır.
Örnek 5: Crocodylus porosus (Okyanus Timsahı)
Boyu 7 m ve daha fazla olabilir. Timsahların en büyüğüdür. Denizlerin kıyı
kesimlerindeki tatlı ve acısularda yaşarlar. Denize de açılabilir. Bu nedenle arealini
Güney Hindistan'dan Filipinler ve Kuzey Avustralya'ya kadar genişletmiştir. Vücuda
giren fazla tuzu dışarı atmak üzere, Gözyaşı (Lacrimal) bezleri Tuz bezleri olarak iş
görür. İnsan için tehlikelidir.

Ordo 4: Squamata (Pullular)
Kertenkeleler ve yılanların teşkil ettiği bu takıma dahil türlerde, Kör –
“Halkalı, Solucan”- Kertenkeleler hariç, Kuadrat kemiği (Quadratum) kafatasından
izole ve oynaktır. Dişler, kemikleşmiş bir sement maddesi ile çene kemiklerine
yandan (Pleurodont) veya üst kısmından (Acrodont) doğrudan yapışıktır.
Çoğu türlerde ağız tavanındaki damak kompleksine (Palatinum) ait kemiklerde
de dişler bulunur. Erkeklerinde çiftleşme organı iki tanedir. Bu nedenle her biri
Hemipenis olarak adlandırılır. Çoğu türde, bilhassa yılanlarda vücutlarını kiremit
şeklinde (imbrikat) örten pullar bulunur. Takımın ismi buradan kaynaklanır.
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Bazı kertenkeleler ve bilhassa yılanlarda başın üst kısmı ve karın taraf plaklarla
(Ventralia) kaplıdır. Karın plakları yılanlarda hareketi sağlar. Vücudu saran bu
keratin örtü büyüme ile periyodik olarak parça parça (kertenkelelerde) yahut
bütün halinde (yılanlarda) atılır. Bu olaya “gömlek değiştirme“ (Ecdysis) denir.
Dil genelde çatallı, kloak açıklığı eninedir. Karasal ve sucul türleri içeren bu
takım, 3 alttakıma ayrılır.
Subordo 1: Sauria (=Lacertilia) (Kertenkeleler)
Subordo 2 : Amphisbaenia (Kör Kertenkeleler, Halkalı Kertenkeleler, Solucan
Kertenkeleler)
Subordo 3: Serpentes (=Ophidia) (Yılanlar)

Subordo 1: Sauria (=Lacertilia) (Kertenkeleler)
Başlıca özellikleri:
1. Alt çenenin iki yarımı, ön tarafta birbirleriyle kaynaşmıştır. Kafatasını oluşturan
kemikler, özellikle de yüz elementleri (Viscerocranium) yılanlardaki gibi
oynak değildir.
2. Çoğu türü 4 bacaklıdır. Bazen arka bacaklar veya bazen de yılanlarda olduğu
gibi hiçbir üye bulunmaz ve vücut uzundur (örneğin Oluklu Kertenkele,
Ophisaurus apodus).
3. Çoğunda göz kapakları, kulak delikleri ve başın üst tarafında, kafatasının
parietal kemikleri arasında “Parietal göz” denen bir yapı vardır. Bu göz
fosil sürüngenlerde çok daha büyük olmasına karşın, aktüel kertenkelelerde
ancak kalıntı halinde mevcuttur.
4. Çoğu türde kuyruk kolaylıkla kopabilir (Autotomi) ve kısmen rejenere olur.
Rejenere edilen kuyrukta omurlar bulunmaz.
5. Bazı kertenkelelerde epidermik keratin pulların altında dermis orijinli
kemikleşmiş kısımlar da bulunur. Bu durumda vücut kuvvetli bir zırh içinde
gibidir. Dermiste bol bulunan kromatofor sayesinde çeşitli renk ve desene
sahiptirler. Bazı türleri melanoforların yayılıp, yoğunlaşması ile renk değiştirme
özelliğine sahiptir (örneğin Bukalemunlar, Chamaeleonidae). Çoğunda puldan
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daha büyük olan “Plaklar” çoğunlukla baş ve karın kısmını kaplar. Pul ve
plakların sayıları, konumları ve birbirlerine oranlarına “Pholidosis” özellikleri
denir.

Şekil 68: Genelleştirimiş bir kertenkelede sınıflandırmada kullanılan belli başlı morfolojik
ölçütler (Arnold ve Burton, 1978’den değiştirilerek).

Şekil 69: Kertenkelelerde baş plak ve pullarının isimlendirilmesi (a: üstten, b: yandan, c:
alttan) (Arnold ve Burton, 1978’den değiştirilerek).
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6. Bütün kertenkelelerde diş vardır. Dişin çeneye bağlanma tarzı, kertenkelelerin
sınıflandırılmasında rol oynar (Acrodont ve Pleurodont tip). Besinlerini
böcekler, küçük boyda omurgalılar, bazılarında kuş yumurtaları oluşturur.
7. Çoğu ovipar, az bir kısmı vivipardır. Bazılarında (örneğin Darevskia
cinsinde) ise Parthenogenetik üreme (döllenme olmaksızın yumurtadan
birey gelişimi, partheno: bakire) görülür. Döllenme dahilidir.
8. Kertenkelelerin çoğu yer üstünde, bazısı ağaçlarda, bazısı da toprak altında yaşar.
Bazıları da yarı suculdur.
9. İdrar kesesi mevcuttur. Boşaltım maddesi tıpkı kuşlarda ve birçok
sürüngenlerde olduğu gibi yarı katı haldedir. Beyazımsı olan idrar kloak
kanalıyla dışarı atılır.
Kertenkelelerin Sınıflandırılması:
Bugün yaşayan sürüngenler arasında yaklaşık (Ca.= Circa) 3200 tür ile
en kalabalık grup, kertenkelelerdir. Bütün kıtalara yayılmış 18-20 kadar aileye
ayrılırlar. Bununla birlikte ülkemizden sadece 9 aileye dahil türler bulunur.
Burada sadece ülkemizde temsilcisi bulunanlar ile diğer önemli bazı aileler ele
alınacaktır.
Familia 1: Eublepharidae (Leopar Kelerigiller)
Özelleşmemiş parmak morfolojisi, prosöl tip omurlar, tek parietal
kemik ve hareketli gerçek göz kapaklarıyla karakterize olan gececi kertenkeleler,
yani gekkolardır (Eu: gerçek, hakiki; ble, bleb: gözkapağı, phora: taşımak;
“gek-ko” Java dilinde gece kertenkelesi anlamındadır). Göz bebekleri daima
dikeydir. Ovipardırlar. Yumurtaları yumuşak bir kabuk ile örtülüdür. Dünyanın
tropik ve subtropiklerinde parçalı dağılış gösteren 5 cins ve yaklaşık 18 tür ile
temsil edilir. Bu cinsler ve dağılışları Çizelge 3’de özetlenmiştir. Bu aileye dahil
ülkemizde tek cins (Eublepharis) bilinir.
Genus: Eublepharis (Leopar Kelerleri)
Parmaklar kısa, düz, silindirik yapıda olup lateral çıkıntılar taşımaz.
Parmak altında tek sıra halinde enine düzenlenmiş lameller bulunur. Vücut
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küçük pullarla örtülüdür: bu pullar arasında ayrıca tek tek koni-şekilli daha iri
pullar (tüberküller) bulunur. Türlerin çoğunda aksillar (koltuk altı) boşluklar
derin deri cepleri halindedir. Erkeklerinde oldukça bariz olacak şekilde arka
bacaklar arasında alt tarafta Preanal Porlar bulunur. Kuyruk baş+gövdeye
oranla daha kısadır. Sırttaki desen çoğunlukla bir leopar desenini andırdığı için
bunlara “Leopar Keleri”, bazen de “Şişman Kuyruklu Gekkolar” denir. Esas
olarak Asya, Hindistan ve Uzak Doğu’da parçalı dağılış gösteren (Allopatrik) 4
tür halindedir (Eublepharis angramainyu, E. turcmenicus , E. macularius ve
E. hardwickii).
Çizelge 3: Eublepharidae ailesine dahil cinsler ve dağılışları (*Ülkemizde Güneydoğu
Anadolu’da) (Budak ve ark., 2002’den).
Genus

Dağılışı

Aeluroscalabotes

Güney Tayland, Malezya, Hindistan-Avustralya arasındaki Adalarda

Coleonyx

Orta Amerika ve Kuzey Amerika’nın güneybatısında.

Eublepharis*

Asya’da izole populasyonlar halinde.

Hemitheconyx

Doğu ve Batı Afrika’da izole populasyonlar halinde.

Holodactylus

Doğu Afrika’da Hemitheconyx ile simpatrik olarak.

Örnek: Eublepharis angramainyu (Leopar Keleri)
Sırtta aşıboyası (koyu sarı) zemin renk üzerinde biri omuz, biri vücut
ortası ve diğeri bel bölgesinde olmak üzere 3 adet daha koyu enine bant
bulunur. Ayrıca uzunlamasına düzenlenmiş irili ufaklı leylak-kahverengi lekeler
baş kısmından kuyruk kaidesine kadar uzanırlar. Erkeklerinde daha bariz olan
11-17 adet preanal por mevcuttur. Enine düzenlenmiş parmakaltı lamelleri
düzdür, tüberkül yahut karina bulunmaz. İran-Irak sınırında bulunan Zagros
Dağları’nın batı eteklerinden, Kuzeydoğu Suriye’de Habur Nehri bölgesi ve
Güneydoğu Anadolu’da Fırat’a kadar (Birecik, Urfa) yayılmıştır. Harabelerde
ve zayıf vegetasyonlu taşlıklı tepelerde yaşar. 22-25 cm’e ulaşan toplam vücut
uzunluğu ile ülkemizde yaşayan en büyük gece keleri (gekko) türü olup, aynı
zamanda dünyanın en büyük gece kelerlerindendir.
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Şekil 70: Yurdumuzda yaşayan tek Eublepharidae türü, Eublepharis angramainyu (Leopar
Keleri)’nin dorsalden ve yandan görünümü (Fotoğraflar: S. Üçüncü-B.Göçmen).

Familia 2: Gekkonidae (=Geckonidae) (Ev Kelerleri, Adi Gekkolar)
Çoğu 15 cm’den daha küçük boyda, özelleşmiş parmakaltı yapılarıyla
ve çoğunlukla yapışmaya uygun şekilde genişlemiş parmaklarıyla, tırmanıcı ve
gece aktif kertenkelelerdir. Çoğunda göz bebeği dikey olup, göz kapakları
bulunmaz. Gözler sadece gözün önünde birleşen hareketsiz saydam göz kapakları ile
korunur. Omurlar amfisöl tipte ve parietal kemik çifttir. Ovipardırlar. Kalsifiye
olmuş sert kabuklu, beyazımsı yumurtalar oluştururlar. Deri, önceki ailede
(Eublepharidae) olduğu gibi, ince ve yumuşak olup, kuyrukları çok çabuk
kopar ve regenere edilir. Kolaylıkla renk değiştirirler. İki aile bazen “Gekkota”adı
altında birlikte ele alınır.
Gekkonidler çeşitli biyotoplarda yaşarlar. Ağaç ve çalılar üzerinde, kayalık,
taşlık ve kumluk yerlerde, hatta evlerde duvar veya tavanda yaşayan türleri de
bilinir. Bazıları ses çıkarabilir. Özellikle sıcak bölgelerde olmak üzere bütün
dünyaya yayılmışlardır. Yaklaşık 80 cins ve 650 kadar türü vardır. Türkiye'de
yalnız 4 cinsi (Cyrtopodion, Hemidactylus, Asaccus ve Stenodactylus) bulunur.
Örnek 1: Cyrtopodion (=Cyrtodactylus) heterocercus (Mardin Keleri)
Boyları 12 cm kadardır. Parmakları ince uzundur. Gözbebekleri
dikeydir. Kuyruk altında küçük ve karinalı pullar bulunur. İran, Türkiye ve Irak’da
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yayılmıştır. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesinde; Mardin, Gaziantep ve
Diyarbakır’da yaygındır. Politipiktir. Yurdumuzda C. heterocercus mardinensis
alttürü bulunur.
Örnek 2: Cyrtopodion (=Cyrtodactylus) kotschyi (İnce Parmaklı Keler)
Boyları 9-10 cm kadar olabilir. Parmakları ince uzundur. Kuyruk altında
medianda 1 sıra genişlemiş pul bulunur. Pullar karinasız, yani düzdür. Gözbebekleri
dikeydir. Kuru ve taşlık yerlerde yaşar. Ender olarak evlerde görülür. Çok
soğuk kısımlar hariç, Türkiye’nin hemen her tarafında bulunur. Ülkemizde
politipik bir tür olup 9 alttüre ayrılır (Ayrıntı için bkz. Baran & Atatür, 1998).

Şekil 71: Ülkemizden çeşitli gekko Gekkonidae türleri ve Cyrtopodion cinsinde anal bölgenin
ventralden görünümde çeşitli yapılar (Leviton ve ark., 1992; Anderson, 1999; Budak
ve ark., 2002’den değiştirilerek).

Örnek 3: Cyrtopodion (=Cyrtodactylus) scaber (Karinalı Keler)
Boyları 10-12 cm kadar olabilir. Parmakları ince uzundur. Sırt tarafta
bulunan tüberkül şeklindeki pullar, önceki 2 türde düz olmakla birlikte, bu türde
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karinalıdır. Ayrıca tüberküller, tüberküller-arası mesafeden daha büyüktür. Periton
ve abdominal boşlukta bulunan organları kuşatan zarlarda melanofor bulunmaz.
Türkiye, Mısır, Ortadoğu ülkeleri, Etyopya ve Pakistan’da yayılmıştır. Ülkemizde
Şanlıurfa’da yaşar.
Örnek 4: Hemidactylus turcicus (Geniş Parmaklı Keler, Türk Keleri)
Parmakların uç kısmı ince, kaide kısmında ise tutunmaya yarayacak
yapılarla geniştir. Erkeklerinde Femoral ve Preanal Porlar bulunur. Evlerde ışığa
gelen böcekleri avlar. Gözbebekleri dikeydir. Boyları 10 cm kadardır. Dağılışı
oldukça geniştir; Akdeniz ve Karadeniz sahillerinden Hindistan’a kadar yayılmıştır.
Türkiye’nin bütün sahil bölgelerinde bulunur.

Şekil 72: Ülkemizden ve dünyadan çeşitli gekko (Gekkonidae) türleri (Grzimek, 1975;
Leviton ve ark., 1992; Anderson, 1999; Budak ve ark., 2002’den değiştirilerek).

Örnek 5: Asaccus (=Phyllodactylus) elisae (Yaprak Parmaklı Keler)
Boyları 10 cm kadar olabilir. Parmak uçları yaprak şeklinde görünüme
sahip olup, 2 genişlemiş lamel ve ortada bir diken şeklinde çıkıntı taşır.
Postanal (kloakal) kese bulunmaz.
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Irak, Türkiye ve İran’da yayılmıştır. Yurdumuzda Güneydoğu Anadolu’da
Birecik (Şanlıurfa) civarında yaşar. Evlerde ışığa gelen böcekleri avlar. Göz bebekleri
dikeydir.
Örnek 6: Stenodactylus grandiceps (Tombul Keler)
Boyu 10 cm kadardır. Parmak uçlarında genişlemiş kısımlar bulunmaz.
Prenal por yoktur. Sırt ve kuyruk pulları küçük olup, plak benzeri değildir.
Kuyruk pulları güçlü imbrikat düzenlenme göstermez. Postanal (kloakal)
keseler mevcuttur. Ortadoğu’da dağılış gösrerir. Ülkemizde Kilis civarından
kayıtlar mevcuttur.
Örnek 7: Tarentola mauritanica (Tutunucu Keler)
Camlara bile kolaylıkla tırmanabilirler. Gözbebekleri dikeydir. Afrika
ve birçok Akdeniz ülkesinde yaşarlar. Ülkemizde bulunmaz.
Örnek 8: Phelsuma abotti
Boyları 15 cm kadardır. Testudo gigantea’nın karapası üzerinde bekleyip
bu kaplumbağanın salgısına gelen böceklerle beslenir. Gündüzcü ve gözbebekleri
yuvarlaktır. Hint Okyanusu’ndaki adalarında yaşar. Madagaskar ve civar
adalarda ise P. madagascariensis (Madagaskar Keleri) bulunur.
Örnek 9: Gekko gecko (Adi Gekko)
30 cm kadar boyu ile dünyanın en büyük gekko türlerinden birisidir.
Evlerde yaşar. Çok yüksek derecede ses çıkarması bakımından ilginçtir. Hindistan
ve Doğu Asya’da yaşamaktadır.
Familia 3: Agamidae (Kaya Kelerigiller)
Dişler Acrodont tiptedir. Hepsi aynı yapıda olmayıp, azı ve köpek
dişine benzer tiplere ayrılabilir. Göz kapakları mevcut ve gözbebeği yuvarlaktır.
Dil kalın, kısa ve geniştir. Kuyruk kolay kopmaz. Vücut şekilleri değişiktir.
Yerde yaşayanlarda vücut dorso-ventral basık, ağaçtakilerde az çok yanlardan
basıktır. Ekseri türde baş ve kuyrukta diken şeklinde çıkıntılar bulunur. Kayalık
ve yarı çöl biyotoplarda yaşarlar. 30 kadar cinse ayrılan bu aile sadece eski
dünyada, tropik ve subtropik bölgelerde yayılmıştır. 34 kadar cins, 300 kadar türü
vardır. Türkiye’de 3 cinse dahil 4 tür bulunur.
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Şekil 73: Ülkemizden çeşitli Agamidae türleri (Engelmann ve ark., 1986; Budak ve ark.,
2002’den değiştirilerek).

Örnek 1: Laudakia stellio (=Agama stellio) (Dikenli Keler)
Türkiye’nin hemen her tarafında kayalık yerlerde yaşar. Baş kısmı diken
şeklinde çıkıntılıdır. Kuyruk pulları halkalar halinde düzenlenmiştir. Başın alt
tarafını örten pullar karinalıdır. Kulak deliği mevcuttur. Boyları 40 cm kadar
olabilir. Kuzey Afrika, Güneydoğu Avrupa ve Güneydoğu Asya’da yayılmıştır.
Anadolu’da 2 alttür halinde batı, güney, orta ve güneydoğu bölgelerinde yaşar.
L. s. stellio: kuzey batı (ege), orta, güney ve güneydoğu Anadolu’da,
L. s. daani: güney batı Anadolu’da yayılmıştır. Kıbrıs’ta L. s. cypriaca
alttürü yaşar.
Örnek 2: Laudakia caucasica (=Agama caucasicus) (Kafkas Keleri)
Boyları 35 cm kadardır. 3000 m yükseklikteki kayalık bölgelerde yaşar.
Kuyruk pulları halkalar halinde düzenlenmiştir. Başın alt tarafını örten pullar
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düzdür. Kulak deliği mevcuttur. Tür Türkiye, İran, Afganistan ve Özbekistan’da
yayılmıştır. Yurdumuzda Doğu Anadolu bölgesinde Kars,Van ve Ağrı civarında
bulunur.
Örnek 3: Trapelus ruderatus (=Agama ruderata) (Bozkır Keleri)
Boyları 16 cm kadar olabilir. Baş kısa, kalın ve şişkin yapılıdır. Kuyruk
pulları halkalar halinde düzenlenmez. Kuyrukları oldukça uzun olup, kulak
deliği vardır. Tür Suriye, Irak, Türkiye ve İran’dan Afganistan’a kadar olan
bölgede yayılmıştır. Yol kenarlarında sıkça karşılaşılır (ruderal: yol boyunca).
Vertikal dağılışı 3000 m’ye kadar ulaşır. Ülkemizde Orta, Güney ve Doğu
Anadolu bölgesinde bulunur.
Örnek 4: Phrynocephalus helioscopus (Topbaş Keler)
Yuvarlağımsı ve ucu “kara kurbağası kafası” gibi küt olan bu türde Kulak
deliği yoktur. Zira kulak zarı deri ile örtülüdür, dışardan bakıldığında görülmez
(phryno: kara kurbağası, cephalus: baş, helio: güneş, scopus: görüş, bakış). Kuyruk
pulları halkalar halinde düzenlenmez. Boyları 12 cm kadardır. Yarı çöl (semi-arid,
semi-eremial) biyotoplarda: seyrek bitkili kumluk, çöl veya çölümsü step
kısımlarda yaşar. Tür Moğolistan ve Orta Asya’dan İran, Transkafkasya ve
Ülkemize kadar yayılmıştır. Vertikal dağılışı 1500 m’ye kadar çıkar. Türkiye’de
Ağrı Dağı civarında yaşar ve P. h. persicus alttürü şeklindedir.
Örnek 5: Draco volans (Uçan Kertenkele)
Boyları 22 cm kadar olabilir. Tropikal yağmurlu ormanlık yerlerde:
Java, Borneo ve civar adalarda arboreal yaşar. Deri uzantıları, vücut yanlarında
kanat şeklini almıştır ve kaburgalar ile desteklenir. Hayvan kanatlarını yelken
gibi kullanarak süzülme uçuşu yapar (L. draco: ejder, volans: uçan). Yalnız yumurta
bırakmak üzere ağaçlardan inerler.
Örnek 6: Chlamydosaurus kingii (Yakalı Kertenkele)
Avustralya ve Yeni Gine civarında yaşar. Arka ayakları üzerinde koşabilir
(Bipedes). Boynunun etrafında deri kıvrıntısı vardır. Heyecanlandığı zaman açılır,
böylece karşısındakini korkutur (L. chlamydo: yakalıklı; saurus: kertenkele).
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Örnek 7: Moloch horridus
Boyları 21 cm kadardır. Avustralya’da kurak yerlerde yaşar. Vücudundaki
bazı pullar diken şeklindedir (L. horrent: korkunç). Boyunlarının arkasında bulunan
şişkin şekildeki yağ deposu su gereksinimini karşılamada kullanılır. Karıncalarla
beslenir.

Şekil 74: Yurdumuzda bulunmayan bazı Agamidae türleri (Budak ve ark., 2002’den
değiştirilerek).

Familia 4: Chamaeleonidae (=Chamaeleontidae) (Bukalemungiller)
Görünümleri diğer kertenkelelerden oldukça farklı olduğundan bazen
ayrı bir kategori olarak, Rhiptoglossa (L. rhiptos: fırlatmak + glossum: dil) veya
Chamaeleontes şeklinde ayrılırlar. Vücut yanlardan basıktır. Parmaklar 2’si
ve 3’ü birleşik durumdadır. Bu nedenle ayaklar yürümekten ziyade kavramaya
yada tutunmaya yarar. Dil, avlanmak için iyice dışarı fırlatılabilir. Göz
kapakları tek olup ortası deliktir. Gözlerini birbirinden bağımsız olarak ayrı
ayrı hareket ettirebilirler. Kulak delikleri yoktur. Dişler acrodont tiptedir. Esas
olarak ağaçlarda yaşarlar. Kuyrukları kavrayıcı (prehensil) özelliktedir. Bu
nedenle yalnız parmaklarıyla değil, kuyruklarıyla da tutunurlar. Hızlı bir şekilde
renk değiştirdiklerinden derileri pigment maddesi bakımından zengindir. Bu
sayede bulundukları ortamın rengine çok kolaylıkla uyum sağlayabilirler. Çoğu
ovipar, bazıları ovovivipardır. 100 kadar türü 6 cins altında toplanır. Çoğu
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Chamaeleo cinsine dahildir. Esas olarak Afrika ve Madagaskar adasında
yaşarlar. Az bir kısmı Güney İspanya, Batı ve Güney Asya ile Türkiye’de
bulunur. Ülkemizde de bulunan tür Afrika’dan İspanya’ya da geçmiştir.
Örnek 1: Chamaeleo chamaeleon (Adi Bukalemun)
Genelde ağaçlarda yaşar, parmakları ve kuyruğu ile dallara tutunarak
oldukça yavaş hareket eder. Kuyruk prehensil tiptedir. Ön ayakta içte 3, dışta 2
parmak bir arada birleşmiştir, arka ayakta ise bu durumun tam tersi bir durum
vardır.Bir gözünü diğerinde bağımsız olarak her tarafa hareket ettirebilir.Renk
ve desenini değiştirme özelliğini sahiptir. Türkiye’nin sıcak Akdeniz ve Ege
bölgelerinde yaşar. Güney Anadolu’da ve Batı’da İzmir ve ancak Çanakkale
civarlarına kadar sokulabilmiştir. Esasen Afrikalıdır. Boyları 30 cm kadar
olabilir.
Örnek 2: Chamaeleo jacksoni (Boynuzlu Bukalemun)
Özellikle erkeklerinde oldukça gelişmiş, biri burun ikisi gözlerin üzerinde
olmak üzere öne doğru uzanan 3 boynuz bulunur. Doğu Afrika’da ve Hawaii
adalarında dağılış gösterir.

Şekil 75: Bazı Chamaeleonidae türleri ve bukalemunda avlanmada dilin kullanımı
(Ziswiler, 1976; Budak ve ark., 2002’den değiştirilerek).

Familia 5: Anguidae (Yılan Kertenkelegiller)
Hem bacaklı hem de bacaksız formlar bulunur. Ailenin en tipik
özelliği dilindedir. Dilinde iki kısım ayırt edilebilir. İnce ve ucu çatallı olan ön
kısım, kalın olan arka kısım içine çekilebilir. Baş simetrik plaklı; sırttaki keratin
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pullar altında, kemik içeren pullar da bulunur. Sırt ve karın pulları, şekil ve
büyüklük bakımından pek farklı değildir. Amerika, Asya, Avrupa ve Kuzeybatı
Afrika’da dağılış gösterir. Yaklaşık 8 cins ve 46 tür içerir. Türkiye’de 2 cinsi
bulunur. İkisi de bacaksızdır.

Şekil 76: Ülkemizde bulunan Anguidae türleri (Arnold & Burton, 1980; Engelmann ve
ark., 1986’dan değiştirilerek).

Örnek 1: Ophisaurus apodus (Oluklu Kertenkele)
Boyları 1-1,5 m kadardır. Vücut silindir şeklinde, bacaksız ve yılana
benzer (L. ophi: yılan + saurus: kertenkele, a: olumsuzluk eki, podus: ayak). Göz
kapakları ve kulak deliklerinin olmasıyla yılandan ayırt edilir. Ayrıca, mahmuz
şeklinde arka bacak kalıntıları mevcuttur. Bunlar yaşlı fertlerde daha barizdir.
Vücudun yan taraflarında, gövde ortasından anüse kadar, oluk şeklinde birer
girinti bulunur. Bu girinti kısımlarda kemik plaklar olmadığından hayvanın
kolaylıkla kıvrılması ve hareketi çabuklaşır ve hayvan soluk aldığında bu kısımlar
dışarı doğru çıkarak akciğerlerin hacmini genişletir. Ergin ve genç bireylerin
renk-deseni birbirinden çok farklıdır. En çok yamaç yerlerdeki fundalık, taşlık,
çalılıklar ve bahçeliklerde bulunur. Besinlerini salyangoz ve çekirge oluşturur.
Tür Balkanlar, Kırım, Irak, İran, Kafkasya’dan Türkmenistan’a kadar geniş bir
yayılış gösterir. Yurdumuzun her tarafında bulunur ve 2 alttür ile temsil edilir.
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O. apodus apodus: Doğu ve Kuzey Anadolu’da,
O. apodus thracius: Batı Anadolu ve Trakya’da yaşar.
Örnek 2: Anguis fragilis (Yılan Kertenkele) (L. fragile: kırılgan)
Görünüşü yılana benzer, ancak serbest göz kapakları mevcuttur Ancak, bacak
kalıntıları yoktur. Kulak deliği zor fark edilir. Boyu 30-50 cm kadardır. Sırtı grimsikahverengi veya koyu kahverengidir. Ventrali beyaza yakındır. Vücut fazla
bükülmez. Ormanlık, çalılık, çayırlık alanlarda taş altlarında yaşarlar ve böceklerle
beslenirler. Avrupa’nın büyük bir kısmı ile Batı Asya’da yayılmıştır. Yurdumuzda
daha ziyade Trakya ve Karadeniz’den bilinir ve 2 alttür ile temsil edilir.
A. f. fragilis: Kuzeybatı Anadolu’da,
A. f. colchicus: Karadeniz sahillerinin dahil olduğu Kuzey Anadolu’da
yayılmıştır.
Örnek 3: Gerrhonotus multicarinatus (Timsah Kertenkele)
25-42 cm boyunda ve kuyruk, baş+gövde uzunluğunun 2-2.5 katı
kadardır. Dört bacaklıdır. Vücut yanlarında bariz bir oluk bulunur. A.B.D. en
batı bölgelerinde, Kaliforniya'da ve K. B. Meksika’da yaşar. İyi tırmanıcıdır.
Ağaçlara çıkarak kuş yuvalardaki yumurtaları ile beslenir.
Familia 6: Iguanidae (İguanagiller)
Pek çok karakterleri ile Agamidae ailesine benzerler. Dilleri kalın ve
kısadır. Başın üst tarafı simetrik olmayan küçük plaklar ile örtülüdür. Çoğu
türde sırt tarafta tarak şeklinde uzantılar bulunur. Dişleri benzer görünümlüdür
(homodonti). Agamidae’den farklı olarak dişleri pleurodont tiptendir (Agamidae’de
ise acrodont tiptedir). Kuyrukları oldukça uzundur. Çeşitli ortamlarda (çöl, bozkır,
dağ, orman, deniz kenarı) yaşarlar. Ülkemizde bulunmazlar. Esas yayılışı Orta
Amerika'dır. Bazı türler Kuzey ve Güney Amerika'da ayrıca Madagaskar ve
Galapagos adalarında yaşar.
Örnek 1: Iguana iguana (Yeşil Leguan, Adi Iguana)
Toplam uzunluk 2.2 m kadar olup, bunun büyük bir kısmı (1.5 m’si) kuyruğa
aittir. Enseden kuyruk ucuna kadar uzanan bir “sırt kristası” bulunur. Erkekte daha
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gelişmiş olup yüksekliği 8 cm kadardır. Her iki eşeyde devamlı bir boyun kesesi
ve femoral porlar bulunur. Normal zamanlarda alt çene ve boyun civarında
depo ettikleri yağı kurak mevsimlerde metobolik olarak su elde etmek amacıyla
kullanırlar. Orta Amerika ve Brezilya'da tropik ormanlarda yaşar. Bu cinse
dahil bir diğer tür, I. delicatissima Karaib adalarında yaşar. Erginleri herbivor
olup, eti yenir.
Örnek 2: Amblyrhynchus cristatus (Deniz İguanası)
Boyları 175 cm kadardır. Bunun 125 cm kadarı kuyruk uzunluğudur.
Yarı suculdurlar. Sırtta krista bulunur. Kuyruk yanlardan basık olup, denizde
yüzmeye ve dalmaya uygundur. Denizlerdeki alg ve diğer bitkilerle beslenirler.
Büyük Okyanus'ta Galapagos adalarında yaşar.

Şekil 77: Çeşitli Iguanidae türleri (Budak ve ark., 2002’den).
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Örnek 3: Anolis caroliensis (Ağaç İguanası)
Boyları 20 cm kadardır. Ağaçlarda yaşarlar. Amerika kıtasında yayılmıştır.
İki yumurta yapar ve yumurtasını toprağa gömer.
Örnek 4: Phrynosoma coronatum (Boynuzlu İguana)
Boyu 1 m kadardır. Vücut dorso-ventral basık, kuyruk kısadır. Başın
arkasında diken şeklinde pullardan meydana gelen yelpaze şeklinde bir taç bulunur.
Kuzey Amerika'da steplerde yaşar. Tehlike anında yahut bastırılınca gözlerinden
kan fışkırtır.
Familia 7: Scincidae (Parlak Kertenkelegiller)
Baş üzeri simetrik plaklarla örtülüdür. Occipital plak (Art kafa plağı)
bulunmaz ve en arkada iki tane Nuchale plak (Ense plağı) bulunur. Sırt ve
karın tarafı birbirini kiremit gibi örten sikloid pullarla kaplıdır. Temporal ve
preanal delikler bulunmaz. Derilerinde küçük kemik pullar (osteoderm)
içerirler. Bazı türlerde göz kapakları birleşerek, gözün önünde saydam bir disk
oluşturur. Bu ailenin ilginç bir özelliği de 4 bacaklı formlar yanında, bacak
sayısı azalmış veya tamamen bacaksız formlar içermesidir: 2 bacaklı ve
bacaksız formları bulunur. Sadece Chalcides cinsinde 5,4,3,2 azalan parmaklı
türler vardır. Bu familyada bariz bir şekilde bacak körelmesi izlenebilir.
Üremeleri vivipari, ovovivipari ve ovipari şeklindedir. Tüm dünyada yaygın
kozmopolit bir aile olup 50 kadar cinsi ve 80 kadar türü vardır. Ülkemizde 5
cinsi yaşar.
Örnek 1: Ablepharus kitaibelii Kompleksi (İnce Kertenkele)
Total boyları 12 cm kadardır. Sırt taraf siyahımsı koyu kahve veya
grimsidir. Vücut ve bacaklar ince yapılıdır. Göz kapakları bulunmaz (L. a:
olmayan, blephus: göz kapağı). Gözün önünde birleşerek saydam bir kapsül
halini almıştır. Gözün çevreleyen küçük pullar bulunmaz. Sadece gözün
arkasında 2-3 sıra küçük bul bulunur. Başın iki yanındaki, sağ ve sol
prefrontal plaklar birbirleriyle temas etmez, arada frontal plak bulunur. Otluk
yerlerde, taş ve bilhassa çürümekte olan yaprakların altında, humuslu toprak
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zeminde yaşarlar. Yurdumuzda Trakya, Batı, Kuzey ve Orta Anadolu’da
bulunmaktadır. Ülkemizde ayrıca bu cinse dahil olacak şekilde, Doğu, Orta ve
Güneydoğu Anadolu’da A. chernovi ile, Akdeniz bölgesinde ise A. budaki ile
simpatrik bulunur. Akdeniz Bölgesinde A. budaki’nin 2 alttürü (batıda A. b.
anatolicus ve doğuda A. b. budaki) tanımlanmıştır. A.b. budaki ve A. chernovi
Antakya ve Gaziantep civarında simpatrik olarak bulunurlar. Türkiye’deki
Ablepharus türlerinin taksonomik durumları bu geniş dağılış alanı içerisinde
henüz tam olarak çözülmüş değildir. Yukarıda değinilen türlere dahil olacak
şekilde pek çok alttür tanımlanmıştır. Bununla birlikte 3 temel tür: A. kitaibelii,
A. chernovi ve A. budaki’nin geçerli olduğu genetik olarak da teyit edilmiştir.

Şekil 78: Ülkemizde yaşayan farklı Ablepharus (Scincidae) türlerine ait çizimler (Grzimek,
1975; Leviton ve ark., 1992; Göçmen ve ark., 1996; Anderson, 1999; Budak ve
ark., 2002’den değiştirilerek).
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Tür ayırımında kulak deliklerinin bulunup bulunamaması ve boyutu,
göz ile şakak bölgesi arasındaki düşey sıradaki pul sırası sayısı, dorsalia,
interparietale’nin durumu, ayrıca Labial plaklardan başlayan açık gri yahut
beyazımsı subtemporal şeridin uzunluğu önemli diagnostik karakterlerdir. A.
kitaibelii’de kulak deliği çok küçük ve bariz, göz-şakak arası düşey sıradaki pul
sırası sayısı 2’den fazla değil, Interparietal yaklaşık uzunluğu kadar genişlikte,
dorsalia ortalama 20 (nadiren 18 veya 19), beyaz subtemporal şerit ise en az
arka bacak kaidesine kadar uzanır. A. chernovi’de kulak deliği yarık şeklinde
çok küçük yahut hiç yoktur, göz-şakak arası düşey sıradaki pul sayısı 4-5’tir,
interparietale uzunluğundan daha dardır. Dorsalia daima 18 dir. subtemporal
şerit ön bacak kaidesi yahut biraz gerisine kadar uzanır. A. budaki’de ise çok büyük
bir kulak açıklığı, 3-4 adet göz-şakak arası düşey pul sırası sayısı, ortalama 20
dorsalia (nadien 18 veya 19)’ya sahip olması ve subtemporal şeridin kulak
açıklığına veya en fazla ön bacak kaidesine kadar uzanması karakteristiktir.
Interparietalin durumu A. chernovi’dekine benzer.
Örnek 2: Ablepharus bivittatus (Yayla Kertenkelesi)
15 cm kadar olabilir. Önceki tür kompleksinde olduğu gibi; göz
kapakları gözün önünde birleşerek saydam bir kapsül halini almıştır. Diğer bir
değişle, gerçek göz kapakları yoktur. Önceki türden farklı olarak gözün etrafı
bir sıra küçük pul ile çevrelenmiştir. Başın iki yanındaki, sağ ve sol prefrontal
plaklar birbirleriyle temas ederek, median bir sütur oluşturur. Sırt taraf grimsi
açık kahverengi olup, bu zemin üzerinde daha koyu ve beyaz kısımları olan leke
sıraları bulunur. Daha koyu renkli olan gövde yanları sırt taraftan ince ve
beyazımsı boyuna birer çizgi ile ayrılır. Alt taraf sarımsı, üreme döneminde ise
koyu tuğla kırmızı renktedir. Yüksek steplerde, taş ve çakıllı biyotoplarda yaşar.
Ermenistan, Azerbaycan ve İran’da dağılmıştır. Bazı otörlere göre Türkiye’de
Van ili sınırları içinde yaşar.
Örnek 3: Chalcides ocellatus (Benekli Kertenkele)
Boyları 20 cm kadar olabilir. Vücut oldukça tombul, bacaklar gövdeye
oranla kısadır. Sırt taraf açık gri veya kahverengi zemin renk üzerinde, enine
düzenlenmiş “beyaz çizgili koyu lekeler” bulunur (L. ocellus: göz, benek). Alt göz
kapağında merkezi ve saydam bir disk bulunur. Kulak açıklığının ön tarafını
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sınırlayan pullar posteriora doğru genişlemez (auriculum yoktur!). Nostril (dış
burun deliği) Nasale ve Rostrale arasında yer alır. Vivipari gösterir. Az
vejetasyonlu ve daha çok kumluk yerlerde yaşar. Gövdesini sağa sola bükerek,
yılankavi hareket eder. Türkiye’de Ceylanpınar’dan (Şanlıurfa) batıya doğru
Akdeniz sahili boyunca İzmir’e kadar yayılmıştır. Ayrıca Ortadoğu ülkeleri, Kıbrıs
ve Kuzey Afrika’da dağılış gösterir.

Şekil 79: Ülkemizde bulunan çeşitli Scincidae türleri (Engelmann ve ark., 1986; Leviton
ve ark., 1992; Budak ve ark., 2002’den değiştirilerek).

Örnek 4: Mabuya aurata (Tıknaz Kertenkele)
Boyları 20 cm kadar olabilir. Vücut oldukça kalın ve dorsali gri- kahverengi,
üzerinde koyu lekeler ve boyuna açık çizgiler bulunur. Ağız tavanında palatin
kemikleri birbiriyle temas eder. Nuchal pullar (Ense pulları) düzdür. Alt göz
kapağında merkezi ve saydam bir disk bulunur. Kulak açıklığının ön tarafını
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sınırlayan pullar posteriora doğru genişlemez (auriculum yoktur!). Nostril (dış
burun deliği) nasal plak içerisinde yer alır. Anadolu’da sık olmamakla birlikte
yaygındır. Açık arazide taşlık kısımları tercih eder. Türkiye’de Batı ve Güney
Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu’nun Güney kısımlarında yayılmıştır. Bunun
dışında Kuzey Afrika, Ortadoğu, Bazı Akdeniz adaları, Güneybatı Asya‘dan
Türkistan’a kadar dağılış gösterir.
Örnek 5: Mabuya vittata (Şeritli Kertenkele)
Önceki türe benzer, ancak daha ince yapılıdır. Nuchale pullar (ense pulları)
bariz karinalıdır. Alt göz kapağında merkezi ve saydam bir disk bulunur. Kulak
açıklığının ön tarafını sınırlayan pullar posteriora doğru genişlemez (auriculum
yoktur!). Nostril (dış burun deliği) nasal plak içerisinde yer alır. Renklenmesinde
geniş varyasyon gözlenir. Ekseriyetle yeşil, kahverengi renkler hakimdir. Sırtta
açık renkli uzunlamasına 3 çizgi bulunur. Türkiye’de Orta, Güney ve Güney
Anadolu bölgelerinde, Kuzey Afrika ve Akdeniz’in doğusundaki ülkelerde
yaygındır. Orman içlerinde, açık arazide, bahçelik yerleri tercih eder. Çoğu
Scincidler gibi yavrularını tam teşekküllü halde bırakırlar (ovovivipari).
Örnek 6: Eumeces schneideri (Sarı Kertenkele, “Keçemen”)
Ailenin yurdumuzdaki en büyük türüdür. Boyu yaklaşık 50 cm.
kadardır. Kulak delikleri bariz ve kulak açıklığının ön tarafında 3-6 adet üçgen
şeklinde genişlemiş pul (Auricularia) bulunur. Nostril (dış burun deliği) nasal
plak içerisinde yer alır. Vücudun yan taraflarında bulunan portakal sarısı bantlar
ile karakterize olur. Ağız tavanında palatin kemikleri birbiriyle temas etmez. Az
vejetasyonlu kumluk zeminli yerlerde, izole populasyonlar halinde yaşar.
Türkiye’de Anadolu’nun kuzeyi hariç, KuzeyBatı (Denizli), Orta, Güneydoğu
ve Doğu Anadolu bölgelerinde E. s. princeps altürü (vücut ortasındaki dorsalia
sayısı 26-28; sırt tarafta dağınık sarı lekeler bulunur, bazen enine düzenlenirler) ile
Doğu Akdeniz bölgesinde Antakya, Adana, Mersin, Antalya’ya kadar E. s.
pavimentatus alttürü (vücut ortasındaki dorsalia sayısı 22-26, sırttaki lekeler
uzunlamasına dizilmiş) ile temsil edilir. Nominat ırk (E. s. schneideri) Kıbrıs’ta
yaşar. Sırt lekesizdir, vücut ortasındaki dorsalia sayısı 24-26’dır.
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Örnek 7: Ophiomorus punctatissimus (Toprak Kertenkelesi)
Silindir şeklinde olan vücut boyu 16-18 cm kadar olabilir. Burun deliği
Postnasale ve Prenasale (Supranasale) arasındaki temas hattında ve Rostrale’ye
yakın yerleşir. Bacakları olmadığı için küçük bir yılana benzer. Kulak açıklığı
bulunmaz. Alt göz kapağı saydam bir disk içerir. Esas rengi açık sarı ve zemin
üzerinde sıralar halinde noktalar bulunur. Bu sıralar bilhassa kuyruk kısmında daha
barizdir. Taş atlarında ve toprak içinde yaşar. Çok ender olarak görülür. Türkiye’de
Güneybatı Anadolu’da: Kaş, Finike ve Fethiye civarında yaşar. Cinsin diğer türlerinde
2-4 parmaklı ektremiteler bulunur ve ağırlıklı olarak İran’da dağılış gösterirler.
Familya 8: Lacertidae (Eski Dünya Adi Kertenkeleleri)
Hepsi 4 bacaklı ve her ayak 5 parmaklıdır. Baş kısmı simetrik plaklarla
örtülüdür. Göz kapakları hareketlidir. Çoğu türde serbest göz kapakları
bulunur. Bir kısmında; örneğin ülkemizde bulunan Ophisops cinsinde, göz
kapakları göz önünde birleşerek “saydam kapsül” oluşturur. Göz bebekleri
yuvarlaktır. Ailenin tipik bir karakter olarak, erkeklerinde daha bariz olmak
üzere, arka bacakların ventral tarafında 1 sıra halinde “Femoral Porlar”
bulunur. Sırt taraf pullarla, karın taraf ise 6 veya 8 sırada dizilmiş plaklarla
örtülüdür. Dış kulak delikleri mevcut, dişler pleurodont tiptedir. Dilleri uzun
ve çatallıdır. Eski dünyada yayılmış büyük bir ailedir. Yaklaşık 22 cins ve 200
kadar türü vardır. Türkiye’deki kertenkelelerin çoğu bu aileye dahildir.
Yurdumuzda bu aileye dahil olacak şekilde, 7 cins (Acanthodactylus, Ophisops,
Mesalina, Eremias, Lacerta, Podarcis, Darevskia) ve bu cinslere dahil
yaklaşık 33-35 kadar türün yaşadığı tespit edilmiştir. Bunlardan en fazla tür
içerenler yaklaşık 9 tür ile Lacerta ve 13 tür ile Darevskia cinsleridir (Ancak bu
iki cins yakın zamana kadar tek cins, Lacerta altında ele alınmakta idi).
Örnek 1: Acanthodactylus boskianus (Tarak Parmaklı Kertenkele)
Boyları 24 cm kadar olabilir. Baş üzerinde Occipital plak yok veya
kalıntı halindedir. Arka ayaklarda 4 ncü parmakların yan taraflarında bariz olarak
ayırt edilebilen, tarak görünümlü 1 sıra diken şeklinde pul bulunur. Femoral
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delikler 16-27 adettir. Kulak açıklığının ön kenarı pektinasyonlu (çıkıntılı)’dur.
Temporal bölgenin alt kısmındaki pullar büyük ve karinalıdır (Temporal pul
sayısı 88-139 arasında değişir). Gövde ortasındaki sırt pullarının sayısı (Dorsalia)
19-55’dir. Erginlerde sırt grimsi açık kahverengi, gençlerde sırtta uzunlamasına 4-7
beyaz çizgi bulunur ve bunlar yaş ilerledikçe kaybolur. Karın taraf beyazımsıdır.
Türk Kuzey Afrika’dan Suriye, Irak ve Türkiye’ye kadar izole populasyonlar
halinde yayılmıştır. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Birecik
(Şanlıurfa) ve Fırat Nehri boyunca, az vejetasyonlu, kumlu yerlerde yaşar ve
A. b. euphraticus alttürü ile temsil edilir. Çoğunlukla dudakla temas halinde bir
Subocular plağa sahip olması, birinci Supraocular plağın bölünmüş olması ve
ayrıca vücut etrafında 38-43 arasında dorsalia bulunmasıyla karakterize edilir.
Örnek 2: Acanthodactylus schreiberi (Karataş Taraklı Kertenkelesi)
Boyu 20-25 cm kadardır. Baş üzerinde Occipital plak yok veya kalıntı
halindedir. Arka ayaklarda 4 ncü parmakların yan taraflarında bariz olarak
ayırt edilebilen, tarak görünümlü 1 sıra diken şeklinde pul bulunur. Femoral
delikler 22-29 adettir. Kulak açıklığının ön kenarı pektinasyonsuzdur. Temporal
bölgedeki pullar daha küçük ve karinasızdır (sayısı 88-190 arasında değişir).
Oldukça küçük sırt pulları bulunur. Bunlar Kıbrıs populasyonunda (A. schreiberi
schreiberi) granül şeklinde ve düzdür. Kıtasal formunda (A. s. syriacus) ise bariz
karinalıdır. Gövde ortasındaki sırt pullarının sayısı (Dorsalia) 43-64’dir. Erginlerde
sırt yeşilimsi gri ve koyu kahverengi, gençlerde sırtta uzunlamasına 7-8 sarımsı
gri çizgi bulunur ve bunlar yaş ilerledikçe kaybolur. Karın taraf üreme
zamanında yeşilimsi sarı veya parlak kırmızımsıdır. Ülkemizde izole bir
populasyon halinde Karataş civarında (Adana), kumluk ve maki alanda yaşar.
Alttür durumu açık değildir. Bununla beraber, Kıbrıs’ta yaşayan nominat alttür,
A. s. schreiberi ile aynı olduğu kabul edilmektedir.
2003 yılında bu cinse dahil olacak şekilde, Güneydoğu Anadolu
(Şanlıurfa)’dan yeni tür, Acanthodactylus harranensis (Harran Tarak Parmaklı
Kertenkelesi) bulunmuş ancak henüz tavsifi tamamlanmamıştır (Nomen nudum).
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Şekil 80: Ülkemizde yaşayan Lacertidae ailesini karakterize eden femoral porlar ve
Acanthodactylus cinsine dahil yurdumuzdaki türler (resimler orijinal; başa ait
yandan çizimler Salvador, 1982’den değiştirilerek).

Örnek 3: Ophisops elegans (Tarla Kertenkelesi, Yılan Gözlü Kertenkele)
Boyları 16 cm kadardır. Serbest göz kapakları yoktur; göz kapakları
birleşerek gözün önünde birleşerek saydam bir disk oluşturur. Sırt pulları
karinalı olup, kısmen birbirlerinin üzerini örterler (imbrikat). Femoral delik sayısı
8-12’dir. Sırt taraf sarımsı gri, sırt yanlarında genellikle açık renkli bir çizgi bulunur.
Tür Balkanlar’ın güneyinden, Ege ve Akdeniz Adaları ile güneybatı Asya’dan
Pencap’a kadar yayılmıştır. Az bitkili açık alanlarda, taşlı topraklı zeminde, steplerde,
2000 m yüksekliklere kadar görülür. Dişiler 2-6 yumurta bırakır. Karadeniz Bölgesi
hariç, ülkemizin her tarafında bulunur. Ülkemizde türe ait 4 alttür bulunur:
O. e. elegans: Doğu Anadolu ve Hatay dahil Güneydoğu Anadolu’da,
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O. e. basoglui: Güney Anadolu’da Manavgat, Mersin’den İskenderun’a kadar,
O. e. centralanatoliae: Orta Anadolu’da,
O. e. macrodactylus: Batı Anadolu ve Trakya’da dağılış gösterir.
Örnek 4: Mesalina brevirostris (Kısa Burunlu Çöl Kertenkelesi)
Baş+gövde 6, kuyruk10 cm kadardır. İlk bakışta Ophisops cinsini andırmakla
beraber, bu türde serbest göz kapakları vardır. Alt göz kapağında 1 veya daha
fazla sayıda saydam plak bulunur. Occipital plak çoğunlukla indirgenmiş veya
yoktur: interpariatale ile temas etmez. Nostril 3 nasal plak ile çevrelenir ve 1.
supralabial plak ile temas etmez, arada bir subnasal plak bulunur. Baş yüksek olup,
ucu küttür (L. brevi: kısa, küt; rostrum: burun). Ventral plaklar 10-12 uzunlamasına
sıra halindedir. Femoral delik sayısı 14-21 arasında değişir. Sırt taraf grimsi zemin
üzerinde, 4 uzunlamasına sıra halinde ortası beyaz etrafı koyu kahverengimsi lekelidir.
Bu genel görünüm ile Acanthodactylus cinsini de andırır. Ancak arka bacağın 4.
parmağında tarak şeklinde çıkıntılar yoktur. Tür Sina Yarımadası’ndan, tüm
Ortadoğu’yu kapsayacak şekilde, Pakistan’a kadar dağılış gösterir. Ülkemizden
sadece Akçakale (Şanlıurfa)’den bilinmektedir. Kuru çöl biotoplarda, kumluk ve
zayıf vejetasyonlu bölgelerde yaygındır. Ülkemizde nominat alttür, M. brevirostris
brevirostris ile temsil edilir.
Örnek 5: Eremias strauchi (=E. strauchi strauchi) (Step Kertenkelesi)
Boyları 20 cm kadardır. Başı örten keratin plaklardan art kafa plağı
(Occipital plak) çoğunlukla yoktur. Nostril 3 veya 4 nasal plak ile çevrelenir ve
1. supralabial plak ile temas etmez, arada bir subnasal plak bulunur. Dorsal
pullar küçük ve granüledir. Ventral plaklar tessellat (kare şeklinde) ve
posteiora doğru daralan oblik sıralar halindedir. Vücut etrafında pul sayısı 5471, sağ ve sol bacakların alt tarafında bulunan femoral delik sıraları, ortada birbirine
çok yakındır. Femoral delik sayısı 17-22 arasındadır. Sırt yeşilimsi kahve-gri, lekesiz
vertebral bölgenin yanlarında açık veya koyu lekeler bulunur. Gençlerde boyuna çizgi
veya noktalar daha barizdir. Yarı çöl (semi-arid) karakterde kumluk ve taşlık yerlerde
yaşar (Eremial form). Türkiye’de Iğdır ve Tuzluca civarından, Azerbaycan,
Ermenistan, İran ve Türkmenistan’a kadar dağılış gösterir.
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Şekil 81: Yurdumuzda yaşayan bazı Lacertidae türleri (Engelmann ve ark., 1986; Leviton ve
ark., 1992; Anderson, 1999’dan değiştirilerek).

Örnek 6: Eremias suphani (=E. strauichi suphani) (Suphan Kertenkelesi)
Boyları 20 cm kadardır. Başı örten keratin plaklardan art kafa plağı
(Occipital plak) çoğunlukla yoktur. Nostril 3 veya 4 nasal plak ile çevrelenir ve
1. supralabial plak ile temas etmez, arada bir subnasal plak bulunur. Dorsal
pullar küçük ve granülerdir. Ventral plaklar tessellat (kare şeklinde) ve posteiora
doğru daralan oblik sıralar halindedir. Vücut etrafında pul sayısı 54-64, sağ ve
sol bacakların alt tarafında bulunan femoral delik sıraları, ortada birbirine çok
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yakındır. Femoral delik sayısı 16-23 arasındadır. Sırt tarafın renk-deseni önceki
türe benzer. Ancak gençlerde çoğunlukla açık renkli boyuna nokta sıralıdır. Bu
da eremial formdur.Türkiye Van Gölü civarında (Van, Bitlis) yaşar.
Örnek 7: Eremias pleskei (Aras Kertenkelesi)
Önceki 2 türden daha ince yapılı ve daha kısadır (total boy 15 cm). Başı
örten keratin plaklardan art kafa plağı (Occipital plak) yoktur. Nostril 3 veya 4
nasal plak ile çevrelenir ve 1. supralabial plak ile temas etmez, arada bir
subnasal plak bulunur. Dorsal pullar küçük ve granülerdir. Ventral plaklar
tessellat (kare şeklinde) ve posteiora doğru daralan oblik sıralar halindedir.
Vücut etrafında pul sayısı 48-63, sağ ve sol bacakların alt tarafında bulunan
femoral delik sıraları, ortada birbirinden uzaktır. 2 sıra arasında, her bir sıranın
1/3’lük mesafesi kadar aralık bulunur. Femoral delik sayısı da diğer Eremias
türlerine göre düşük olup, 7-18 arasındadır. Sırt taraf kahverengi, üzeri açık renkli
boyuna çizgilidir. Karın krem rengindedir. Eremial bir tür olup, Türkiye’de Iğdır
civarında, kuzeybatı İran ve Ermenistan’da yayılmıştır.
Örnek 8: Lacerta parva (Cüce Kertenkele) (L. parva: küçük, cüce)
Lacerta cinsinde Frontale oldukça geniş; Occipitale hemen daima mevcut;
nostril 1. sublabiale ile temasta veya ondan ince bir köprü ile ayrılır, posteriorda 1-3
adet postnasale ile kuşatılır. Alt göz kapağı pullarla örtülüdür, bazen saydam bir
pencere taşır; 1. Supratemporale çoğunlukla büyük; şakak bölgesinde çoğunlukla iri
bir plak (Massetericum) bulunur. Dorsal pullar kuyruk kaidesindekilere oranla daha
küçüktür. Collar iyi gelişmiş; Ventralia 6-10 uzunlamasına sıra linde düzenlenmiş
olup, düz ve dörtgen şekillidir. Arka bacak parmakları silindieik yahut basıktır,
nadiren burdaki pullarda karina bulunur. Femoral delikler daima mevcuttur.
Lacerta parva’da total uzunluk 10-14 cm kadardır. 13-20 arasında değişen
femoral delikler diz eklemine kadar uzanır. Boyun bölgesindeki collare tırtıklıdır.
Ventralia 6-8 boyuna sıralıdır. Sırt tarafı grimsi veya açık kahverengi, gövde
yanlarında siyah lekelerden oluşan açık şeritler bulunur. Genellikle az bitkili, taşlıklı
ve kurak yüksek steplerde yaşar. Ekseriyetle Ophisops elegans ile birlikte
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(sympatrik), Orta ve Doğu Anadolu’da az vejetasyonlu yerlerde yaşar. Türkiye
dışında Ermenistan’dan bilinir. Vertikal dağılışı 2000 m’ye kadar ulaşır.
Örnek 9: Lacerta laevis (Hatay Kertenkelesi, Suriye Kertenkelesi)
Boyları 23 cm kadar olabilir. Baş ve vücut hafif dorso-ventral basıktır.
Başın yan taraflarında temporal bölgede iri bir Maseterik plak (Massetericum,
Şakak Plağı) bulunur. Anal plak büyük olup, Anal plak ile kloak yarığı arasında
granül bulunmaz, sırt pulları karinalıdır. Collare düz veya çok az tırtıklıdır.
Erginlerde sırt yeşilimsi kahverengi ve üzerinde koyu lekeler bulunur. İlkbaharda
başın alt tarafı ve boyun kırmızı veya sarımsı kırmızı renklidir. Türkiye’de
Mersin, Adana, Hatay civarında ve Toros Dağları’nda; ayrıca Suriye, Ürdün ve
İsrail’de dağılış gösterir. Kıbrıs’ta adaya endemik olan ve bu türe yakın akraba
L. troodica (Trodos Kertenkelesi) yaşar.

Şekil 82: Yurdumuzda yaşayan bazı Lacertidae türleri (Başoğolu ve Baran, 1977; Engelmann
ve ark., 1986; ve orijinal fotoğraflardan değiştirilerek).
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Örnek 10: Lacerta danfordi (Toros Kertenkelesi)
Toroslar’da Lacerta laevis ile sympatriktir. Sudan uzak olmayan
ağaçlık yerlerde, kayalık ve yığma taşlardan yapılmış duvarlar arasında yaşar.
Masetericum ya hiç yoktur yada küçüktür. Anal plak küçük ve bazen 2 parçalıdır.
Kloak yarığı ile arasında en azından küçük 1 sıra granül bulunur. Ventralia 6
boyuna sıralıdır. Sırt rengi yeşilimsi kahverengi, üzerinde siyah lekeler bulunur.
İlkbaharda üreme mevsiminde boyun tuğla kırmızısı, nadiren bilhassa ergin
erkeklerde, mavi renklidir. Yurdumuzda Batı ve Güney Anadolu ile Ege
Denizi’ndeki bazı adalarda yayılış gösterir. Bu tür içerisinde kabul edilen bazı
alttürler, bazı araştırıcılarca tür düzeyine çıkartılıp, bazı populasyonlar da yeni tür
(L. oertzeni) ve alttürler olarak tanımlanmıştır. Bununla beraber, bu durum henüz
kesinlik kazanmamıştır. Türün ülkemizdeki subspesifik durumu şöyledir:
L. d. danfordi: Mersin civarı ve Bolkar Dağları’nda,
L. d. anatolica: Büyük Menderes’in kuzeyinde Batı Anadolu’da,
L. d. pelasgiana: Büyük Menderes’in güneyinde, Antalya ve Alanya’da,
doğuya doğru Anamur’a kadar dağılış gösterir.
Örnek 11: Lacerta cappadocica (Kayseri kertenkelesi)
Total boy 25 cm kadardır. En önemli ayırıcı özelliği: alt göz kapağında
kenarı siyah 6-8 puldan meydana gelen yarı saydam bir pencerenin
bulunmasıdır. Vücut rengi alttürlere göre değişmekle birlikte, sırtı genellikle
mavimsi yeşildir. Gözlerin üst kenarından geriye doğru uzanan 2 şerit bulunur.
Genellikle kayalık ve taş yığınları olan yerlerde 2000 m yüksekliğe kadar çıkar.
Türkiye, Kuzey İran ve Irak’da yayılmıştır. Yurdumuzda 5 alttürü bulunur.
Örnek 12: Lacerta viridis (Yeşil Kertenkele, Zümrüt Kertenkele)
Boyları 34 cm kadar olabilir. Collare bariz tırtıklıdır. Rostrale burun deliği
ile temas etmez. Postnasale sayısı 2’dir. Suboculare önündeki Supralabialia sayısı
5’tir. Temporal bölgede puldan daha büyük plaklar bulunduğundan Temporalia
sayısı azdır. Supraocularia ile Supraciliaria arasında Supraciliar Granüller
bulunmaz. Vücut ortasındaki sırt pullarının uzunlamasına sıra sayısı (gövde etrafındaki
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sırt pullarının sıra sayısı, Dorsalia) 40-56’dır. Ventralia 6 boyuna sıralı olup, femoral
por sayısı 14-21 arasında değişir. Gençlerde sırtta 2-4 boyuna çizgi bulunur. Erginde
çizgiler kaybolarak homojen yeşil renklenirler. Erkeklerde başın alt tarafı ve yanları
koyu mavi renktedir. Bu renklenme dişilerde bej rengindedir. Açık arazilerde,
çalılık ve sulak arazilerde, orman ve orman kenarlarında rastlanır. Ülkemizde
Trakya, Kuzey Batı Anadolu ve Karadeniz sahil şeridinde Espiye civarına kadar olan
bölgede. L. viridis meridionalis (L. meridionalis: güneyli) alttürü ile temsil edilir.

Şekil 83: Yurdumuzda yaşayan bazı yeşil kertenkele türleri (Engelmann ve ark., 1986’dan
değiştirilerek).
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Örnek 13: Lacerta trilineata (İri Yeşil Kertenkele, “Yılan Ebesi”)
Lacerta viridis’e çok benzer ve daha büyüktür. Boyu 40-60 cm. kadardır.
Rostrale çoğunlukla burun deliğine temas eder. Postnasale sayısı 2’dir.
Temporal bölgede öndeki türe oranla küçük olan pullar bulunur. Bu nedenle
Temporalia sayısı fazladır. Supraocularia ile Supraciliaria arasında Supraciliar
Granüller bulunur. Gövde etrafındaki sırt pullarının sıra sayısı (Dorsalia) 4255’dir. Ventralia 8, nadiren 6 boyuna sıralı olup, femoral por sayısı 12-19
arasında değişir. Genellikle sırtta 3-5 adet uzunlamasına çizgi bulunur. Ergin
erkeklerin baş altı açık mavidir, yurdumuzun her yerinde yaygın olup, 9 kadar alttüre
ayrılır (L. t. cariensis, L. t. ciliciensis, L. t. diplochondrodes, L. t. dobrogica, L. t.
galatiensis, L. t. isaurica, L. t. media, L. t. pamphylica, L. t. wolterstroffi).
Bu türün taksonomisi henüz kesinlik kazanmamıştır. Bu 9 alttürden Doğu
Anadolu ile Orta Anadolu’nun doğusunda dağılış gösteren L. t. media ile AlanyaAnamur-Mut civarında dağılış gösteren L. t. pamphylica günümüzde pek çok
otör tarafından ayrı türler olarak ele alınmaktadır (Ayrıntı için Bkz. Baran ve
Atatür, 1988). Yol kenarlarında, çalılık yerlerde, orman içlerinde yaşar. Halk
arasında, yanlış bir inanış olarak, yılana zehir verdiği söylenir. Bu nedenle
“Yılan Ebesi” olarak adlandırılır.
Örnek 14: Lacerta strigata (Çizgili kertenkele) (L. strigata: çizgili)
Total uzunluk 30 cm kadardır. Pekçok pholidolial özelliği ile L. trilineata
(İri Yeşil Kertenkele)’ya benzer. Ancak Suboculare önündeki Supralabialia
sayısı 4’dür. Alt çenede 5. Inframaxilar plaklar gelişmiştir. Femoral delikler
diz eklemine kadar uzanır ve sayısı 15-21 arasında değişir. Collare tırtıklıdır.
Gençlerde sırtta kahverengi zemin üzerinde 5 tane uzunlamasına çizgi bulunur. Bu
çizgiler, ergin erkeklerde kaybolarak homojen yeşil renklenir. Ergin dişilerde ise
çizgilerin arasında koyu renkli lekeler görülür. Türkiye’de Iğdır civarında,
Kafkasya’da ve Hazar Denizi’nin güneyinde, az vejetasyonlu yamaç ve düzlüklerde
yaşar.
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Şekil 84: Yurdumuzda Iğdır civarında dağılış gösteren Çizgili Kertenkele’de (Lacerta strigata)
seksüel dimorfizm ve juvenil formun görünümü (Engelmann ve ark., 1986’dan
değiştirilerek).

Örnek 15: Lacerta agilis (Kars kertenkelesi) (L. agilis: çevik)
Yüksek ve kısa bir başa, tırtıklı bir collar’a ve iç içe giren (overlap)
ventral plaklara sahiptir. Gençlerde kahverengi zemin üzerinde 3 adet boyuna
çizgi bulunur. Ergin fertlerde desen ve bilhassa renk varyasyonu çoktur. Tipik
erkek bireylerde yan kısımlar yeşilimsi, sırt taraf açık kahve ve koyu lekelidir.
Bazı erkek bireyler ise tamamen yeşilimsi ve yeşilimsi sar zemin renk üzerinde
koyu lekelidir. Tipik dişi bireylerde açık kahverengi zemin üzerinde koyu lekeler
bulunur. Diğer bazı dişi fertlerde ise sırt taraf yeşil, yan taraflar açık kahverengi
ve küçük koyu lekelidir. Bazı bireylerde ise sırt tarafta desen bulunmaz. Genellikle
orman içlerinde ve nemli biyotoplarda yaşar. Hareketleri yavaş olduğundan, kolay
yakalanırlar. Tür Avrupa’nın kuzeyinden itibaren Orta Asya’ya kadar yayılmıştır.
Vertikal dağılışı 1000-2300 m arasındadır. Yurdumuzda 2 alt türü bilinir: Erzurum,
Ardahan ve Kars civarında L. agilis brevicaudata (L. brevi: kısa, caudata:
kuyruklu); Trabzon ve Artvin civarında ise L. agilis grusinica (L. grusinica:
Gürcistanlı) yaşar.
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Şekil 85: Yurdumuzda yaşayan Kars Kertenkelesi (Lacerta agilis)’de renk ve desen varyasyonu
(Arnold ve Burton, 1980; Engelmann ve ark., 1986 ve ark.’dan değiştirilerek).

Örnek 16: Lacerta princeps (Siirt Kertenkelesi) (L. princeps: birinci veya prens)
Total boyu 40 cm kadardır. Collar tırtıklıdır. Ventralia 10 boyuna sıralı olup,
ventraller arası çukurdur.Üst üste binmiş 2 postnasale bulunur. Nostril, rostral plak
dahil 5 plak ile çevrelenmiştir.Dorsalia güçlü karinalı olup, vücut ortasındaki pul
sayısı 34-37 arasındadır. Sırt rengi açık sarıdan, yeşilimsi kahverengine kadar değişir.
Bu zemin üzerinde koyu kahverengi lekeler vardır. Vücut yanları beyaz yahut
kenarları koyu mavimsi lekelidir. Çok seyrek olarak ve bodur ağaçların bulunduğu
açık arazilerde yaşar. Tür, Türkiye’de Siirt, Mardin ve Hakkari civarında,
ayrıca İran ve Irak’da yayılmıştır.
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Şekil 86: Siirt Kertenkelesi Lacerta princeps (solda ülkemizdeki, sağda ise nominat ırka
ait İran’dan bir örnek görülüyor) (Anderson, 1999’dan değiştirilerek).

Şekil 87: Duvar Kertenkelesi Podarcis muralis’de renk ve desen varyasyonu (Arnold ve
Burton, 1980’den değiştirilerek).

Örnek 17: Podarcis muralis (Duvar Kertenkelesi)
Podarcis cinsinde vücut genelde dorso-ventral basık, Postnasale tektir.
Suboculare önünde genelde 4, nadiren 3 veya 5 Supralabialia bulunur. Temporal
bölgede genelde iri bir şakak plağı (Massetericum) bulunur. Üreme döneminde
karın tarafta kırmızılık hakimdir.
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Podarcis muralis’in boyu 20 cm kadardır. Baş ve vücut kısmı benekli, collare
düzdür. Sırt kahverengi-gridir, sırt ve vücut yanlarında koyu lekeler bulunur. Önemli
özellikleri; karın tarafın kırmızı olması ve bu zemin üzerinde koyu mermerimsi
lekelerin bulunmasıdır. Güneş alan yamaçlarda, taşlar üzerinde ve ayrıca duvarlarda
sık görülürler. Kuzeybatı Anadolu ve Trakya’da yaygındır.
Örnek 18: Podarcis sicula (İstanbul Kertenkelesi)
Boyu 25 cm kadardır. Sırt rengi yeşilden kahverengine kadar değişir. Diğer
Podarcis cinsi türlerinden farklı olarak ventralde kırmızılık yoktur, karın taraf beyazımsı
yahut yeşilimsidir. Esas dağılışı İtalya ve civar adalardır. Ancak antropogen yayılımla
pekçok ülkeye (ABD dahil) dağılmıştır. Ülkemizde İstanbul civarında, bilhassa Belgrad
Ormanı’nda, kayalık yerlerde yaşar.
Örnek 19: Podarcis taurica (Trakya Kertenkelesi)
Boyu 20 cm kadardır. Collare tırtıklı, sırtın vertebral bölgesi yeşildir ve
üzerinde koyu lekeler bulunur. Karın taraf lekesiz kırmızıdır. Yurdumuzda Trakya
Bölgesi yanında, Marmara Denizi’nin doğu ve güney bölgelerinde, az vejetasyonlu
biotoplarda yaşar. Bizdeki alttürü P. t. taurica’dır.

Şekil 88: Yurdumuzda yaşayan bazı Podarcis (Lacertidae) türleri. Sol seri İsanbul
Kertenkelesi, sağ seri ise Trakya Kertenkelesi’ne ait renk–desen varyasyonlarını
gösterir (Arnold ve Burton, 1980’den değiştirilerek).
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Lacerta saxicola Grubu (Genus: Darevskia)
Kırım’dan başlayarak, Kafkaslar, Kuzey İran, Doğu Anadolu ve Karadeniz
Bölgesi’nde dağılış gösteren ve neredeyse daima kayalık yerlerde yaşayan ve
çoğunlukla parthenogenetik çoğalan kertenkelelerdir (L. saxicola: kaya seven).
Büyük bir kısmı önceleri Lacerta saxicola’nın alttürleri şeklinde ele alınıyordu.
Bugün için ayrı türler halinde ve Darevskia cinsi içerisinde ele alınmaktadırlar.
Lateral bandları ağsı veya düzenlidir. Dorsolateral şeritler mevcut değildir.
Sırt rengi genellikle yeşil veya kahverengi, karın taraf genelde lekesiz ve sarımsı veya
tuğla kırmızısı renkte; omuz bölgesinde mavi benek ve ventral plakların en dış
sırasında genellikle mavi noktalıdırlar. Rostrale, Internasale (=Frontonasale)’den
ayrılmıştır. Postnasale tek, Suboculare önünde 4, nadiren Supralabialia mevcuttur.
Supraciliaria ile Supraocularia arasında yer alan Supraciliar granüller genellikle
tam sıralıdır. Ventralia 6 boyuna sıralı ve alt göz kapağında saydam bir pencere
bulunmaz. Hemipenislerinde uç kısım, kaide kısmından daha geniştir. Çiftleşme
esnasında erkekler dişileri genellikle uyluk (arka bacaktaki femur kemiği) bölgesinden
ve nadiren de bel bölgesinden ısırmak suretiyle yakalar.
Örnek 20: Darevskia raddei (Radde Kertenkelesi)
Toplam boyu 21 cm kadardır, Rostrale burun deliği ile temas etmez.
Suboculare önünde 5 Supralabialia bulunur. Sırt pulları düz, vücut ortasındaki
sırt pullarının enine sayısı (Dorsalia) 43-46, ventralia 6 uzunlamasına sıra
halinde, femoral delik sayısı ise 13-22 arasındadır. Sırt tarafta, grimsi yahut
açık kahve zemin üzerinde dağınık veya uzunlamasına sıra oluşturan koyu
lekelidir. Bazen de bu lekeler belirsizdir. Gövde yanlarında kenarları daha koyu
olan ve içi beyaz sık lekeler bulunur. Karın beyaz yahut yeşilimsidir. Üreme
döneminde karın kenarları mavi lekelidir. Yüksek yerlerdeki steplerde, dere
kenarlarındaki taşlık ve kayalık kısımlarda yaşar. Ülkemizden 2 alttürü (D. r.
nairensis – Kars, Erzurum, Ağrı; D. r. vanensis – Van) bilinir. Ayrıca Ermenistan,
Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Türkmenistan’da 3000 metre yüksekliklere kadar
yayılmıştır.
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Örnek 21: Darevskia praticola (Çayır kertenkelesi)
Boyları 13 cm kadardır. Burun deliği arkasındaki postnasale tektir. Sırt
pulları uzunca ve üzeri bariz karinalıdır. Tek ve iri bir Anal plak bulunur.Sırt taraf
yeşilimsi kahverengi, üzerinde koyu lekeler bulunur. Ormanlık ve çayırlık
yerlerde yaşar. Ağaçlara kolaylıkla tırmanır. Türün areali batı ve doğu olmak
üzere 2 kısma ayrılmıştır. Doğuda Kafkas bölgesi ve kuzeybatı İran, batıda Balkan
ülkelerini kapsar. Yurdumuzda Trakya’nın Bulgaristan sınırına yakın kısımlarda
yaşar. D. p. pontica alttürü ile temsil edilir.
Örnek 22: Darevskia rudis (Trabzon Kertenkelesi)
Toplam uzunluğu 25 cm. kadardır. Postnasale tek, collare düz ve tibia
üzerinde büyük karinalı pullar bulunur. Kafkaslar’dan Uludağ’a kadar yayılış
gösterir. Dorsali yeşilimsi kahverengi ve üzeri koyu lekelidir. Ventrali sarımsıdır.
Kayalık yamaçlarda, bol vejetasyonlu yerlerde yaşar. Nem seven bir türdür.
Ülkemizde 6 alttür halindedir (ayrıntı için Bkz. Baran ve Atatür, 1988).
Örnek 23: Darevskia parvula (Kırmızı Karınlı Kertenkele)
Terra-typica’sı Artvin’dir. Darevskia rudis ile sympatriktir. Suboculare
önünde 4 Supralabialia bulunur. Sırt pulları düz olup, gövde ortasındaki sayı (5070) diğer türlere göre yüksektir. Toplam uzunluğu 15 cm kadardır. Gürcistan ve
Kuzeydoğu Anadolu’da yaygındır. Üreme zamanında erkeklerde daha bariz olmak
üzere ventrali kırmızı olur. Ülkemizde 2 alttürü bilinir (D. parvula parvula –Artvin,
Ardahan, Bayburt ve Erzurum; D. parvula adjarica – Rize ve Artvin sahil kısımları).
Kaya kertenkeleleri grubuna dahil olan bazı türlerde populasyonların
yalnız dişilerden oluştuğu ve bunların erkeğin katılımına gerek olmadan
parthenogenetik olarak üreyebildikleri ispat edilmiştir. Bunlarda yumurta sperm
tarafından döllenmeksizin bölünmekte, ya poliploidi veya mayoz bölünmenin eksik
kalması sonucunda yine 2n sayıda dişi fertler meydana gelmektedir. Anadolu’da
bulunan 3 tür tek eşeylidir.
Örnek 24: Darevskia armeniaca (Hemşin Kertenkelesi)
Yurdumuzda en iyi Ardahan’da Kura Nehri kenarındaki kayalıklardan
bilinir. Burada bisexüel D. valentini (Valentin Kertenkelesi) türü ile beraber
yaşar ve her iki tür arasında hibrid formlar da ortaya çıkmaktadır.
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Örnek 25: Darevskia uzzeli (Uzzel Kertenkelesi)
Yurdumuzdaki dağılışı Kars, Ardahan, Ağrı civarıdır. Yaklaşık 16 cm
boyunda ve populasyon tamamen dişi fertlerden oluşur.
Örnek 26: Darevskia unisexualis (Ağrı Kertenkelesi)
Kafkas Bölgesi ve Kuzeydoğu Anadolu’dan bilinen bu tek eşeyli türün
tipik lokalitesi Erzurum, Ardahan, Sarıkamış ve Ağrı civarıdır.

Şekil 89: Yurdumuzda bulunan bazı kaya kertenkeleleri (Darevskia, Lacertidae) (Engelmann
ve ark., 1986’dan değiştirilerek).

Ülkemizde kaya kertenkeleleri grubuna giren ve bazıları parthenogenetik
üreyen türler; D. bendimahiensis (Bendimahi Kertenkelesi, parthenogenetik), D.
sapphirina (Van Kertenkelesi, partenogenetik), D. clarkorum (Klark Kertenkelesi),
D. derjugini (Artvin Kertenkelesi), D. mixta (Melez Kertenkele) ve D. valentini
(Valentin Kertenkelesi)’dir.
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Familia 9: Varanidae (Dev Kertenkelegiller, Varanlar)
En büyük kertenkelelerdir. Boyu 2 m’yi aşan türleri vardır. Uzun ve kalın olan
kuyrukları dümen ve savunma organı olarak görev yapar. Kulak delikleri mevcuttur.
Dilleri, yılan dili gibi ince uzun ve bariz çatallıdır. Boyun kısımları vücuda oranla
oldukça uzundur. Kurak çöl bölgelerinde yaşayanlar yanında, bazı türler iyi yüzücüdür
ve kuyrukları yanlardan basıktır. Afrika, Avustralya, Güneybatı ve Güney Asya'da
yayılmışlardır. Bir cins ve 31 türü vardır. Ülkemizde yalnız bir türü yaşar.
Örnek 1: Varanus griseus (Dev Kertenkele, Çöl Varanı)
Boyu 130 cm’ye kadar ulaşır. Sırt tarafı sarımsı-gri renktedir. Kuyruk
enine kesitte yuvarlaktır. Çöl ve yarı çöllük yerlerde yaşar. Esas olarak Suriye'de
dağılmıştır. Anadolu’da Suriye sınırı boyunca, Ceylanpınar (Şanlıurfa) civarından
kayıtlar vardır. Hızlı koşucudur ve kuyruklarını kırbaç gibi kullanabilir.
Örnek 2: Varanus niloticus (Nil Varanı)
Boyları 2 m kadar olabilir. Yarı suculdur. Kuyruk yanlardan basık, suda
yüzmeye elverişlidir. Besinlerini bilhassa kuş ve timsah yumurtaları teşkil eder.
Nil Nehri civarında yaşar.
Örnek 3: Varanus komodoensis (Komodo Varanı)
En büyük kertenkeledir. Boyu 3 m, ağırlığı 135 kg kadardır. Java'nın
doğusunda bazı küçük adalarda, örneğin Komodo adasında yaşar.
Familia 10: Teiidae (=Tejidae) (Yeni Dünya Adi Kertenkeleleri)
Dış görünüşleri ile eski dünyada yaşayan Lacertidae’ye benzerler.
Önemli farkı dişlerinin acrodont tipte olmasıdır (Halbuki Lacertidae’de
pleurodont tiptedir). Dilleri uzun ve çatallıdır. Sadece yeni dünyada, Kuzey
Amerika'nın ortalarından Şili ve Arjantin'e kadar yayılmışlardır. Ağaçlarda,
step ve çöllerde, deniz seviyesinden Ant dağlarına kadar çeşitli biyotoplarda
yaşarlar. Boyları 8-140 cm arasında değişir. 45 cins ve 200 kadar türü bilinir.
Örnek 1: Tupinambis teguixin (Tegu)
Toplam uzunluğu 140 cm kadar olabilen büyük bir kertenkeledir. Eski
dünyanın varanlarına benzerler. Güney Amerika'da yaşar. Yuvarlağımsı olan kuyruk,
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baş+gövdeden çok daha uzundur ve yarısında 10 kadar enine sarı bant bulunur.
Ormanlık bölgelerde yaşar. İnsanların yerleşim bölgelerine yakın bulunurlar. Özellikle
kümeslere saldırarak kümes hayvanları ile geçinirler.

Şekil 90: Çeşitli Varanidae ve Teiidae türleri (Budak ve ark., 2002’den).

Örnek 2: Cnemidophorus sexlineatus (Altı Çizgili Kamçı Kuyruklu Kertenkele)
Toplam uzunluğu 15-27 cm kadardır. Çok hızlı hareket eder. Oldukça uzun
kamçı şeklinde bir kuyruğa sahiptir. Kuyruk halka şeklinde düzenlenmiş düz pullarla
kaplıdır. Orta ve Doğu A.B.D.’de dağılış gösterir. Cnemidophorus (Kamçı Kuyruklu
Kertenkeleler) cinsi yaklaşık 50 tür ile A.B.D.'den Kuzey Arjantin'e kadar bulunur.
Bazı türlerde populasyonların yalnız dişilerden oluştuğu ve Parthenogenesis
(=Gynogenesis) [L. parthenos: bakire + gyn: dişi + genesis: oluşma] ile üredikleri
bilinmektedir.
Familia 11: Helodermatidae (Zehirli Kertenkeleler)
Kertenkeleler içerisinde zehirli olan tek ailedir. Başın üzerinde muntazam
plaklar yerine iri pullar bulunur. Vücut ve kuyruk kalın, bacaklar ve kuyruk kısadır.
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Dilleri çatallıdır. Dişleri geriye doğru kıvrıktır. Ortalarında birer kanal içeren alt
çenedeki dişler, alt çenenin gerisinde bulunan zehir bezlerine bağlanır. Meksika ve
civarında yaşarlar. Bir cins ve iki türü vardır.
Örnek 1: Heloderma suspectum (Gila Canavarı)
Boyu 48 cm kadardır. Vücutları kilim desenine benzer bir desenlenme gösterir,
pulları pembe ve siyah renklidir. Bu nedenle “Pembe Lekeli Zehirli Kertenkele”
olarak da adlandırılır. Toprak içerisindeki oyuklarda yaşar. Dişileri 13 kadar yumurta
bırakır. İyi yüzücüdürler. Zehrin miktarı ve etkisi bir çıngıraklı yılanınki kadar
olmakla birlikte, iletim mekanizması iyi gelişmediğinden bazen ısırılan insan
ölmeyebilir. Isırılan insanlarda görülen ilk belirti kan basıncının düşmesidir. Arizona,
Meksika ve Nevada’da dağılış gösterir.
Örnek 2: Heloderma horridum (Sarı Lekeli Zehirli Kertenkele)
Boyu 60 cm kadar olabilir. Pulların renklenmesi sarı ve daha koyu
siyahtır. Meksika ve Orta Amerika’da yaşar.
Subordo 2: Amphisbaenia (Kör Kertenkeleler, Halkalı Kertenkeleler)
Vücut dıştan bariz halkalı ve silindirik şekillidir. Halkalar halinde dizilmiş
pullara sahip yumuşak bir deri ile örtülüdür. Bacaklar ve kemerler körelmiş yahut
yoktur. Çoğu türde bacak bulunmaz. Bazı küçük boyutlu türler dış görünüşleri ile
toprak solucanını andırılar. Bu nedenle bazen “Solucan Kertenkeleler” diye de
bilinirler. Bazılarında yalnız ön bacaklar vardır (Familia: Bipedidae). Kuyruk kısa ve
küttür. Gözler körelmiş olup, kulak açıklıkları ile birlikte deri altında gizlenmiştir.
Kafatası kemikleri önemli derecede kaynaşmış olup toprak altında yaşamaya uygun
şekilde kazmaya yarar. Kuadrat (Quadratum) kemiği oynak olmayıp, altçene üst
çeneye tamamıyla implante olur. Uzunlukları 8-80 cm, genişlikleri 1.5-30 mm
arasında değişir. Toprak içinde açtıkları tünellerde karınca ve benzeri böcekler ile
beslenirler. 24 kadar cins ve 130 kadar türe ayrılan bu aile Amerika'nın tropik ve
subtropik bölgelerinde, Afrika, Batı Hindistan, İran ve bazı Akdeniz ülkelerinde
yayılmıştır. Bipedidae (İki Bacaklı Kör Kertenkeleler), Amphisbaenidae (Kör
Kertenkeleler, Solucan Kertenkeleler) ve Trogonophidae olmak üzere 3 aile
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altında sınıflandırılırlar. Bazen tamamı tek aile, Amphisbaenidae altında ele alınırlar.
Ülkemizde bu aileye dahil tek tür, Blanus strauchi (Kör Kertenkele) ile temsil
edilirler.

Şekil 91: Helodermatidae ve Amphisbaenidae ailelerine dahil kertenkele örnekleri (Storer
ve ark, 1976; Remane ve ark, 1997; Baran ve Atatür, 1988’den değiştirilerek).

Familia 1: Amphisbaenidae (Kör Kertenkeleler, Solucan Kertenkeleler)
Kuyruk çok kısa ve kalın, vücut solucan gibi halkalı fakat içte bölmeler
yoktur. Vücudun ön ve arka ucu iki başlı gibi, öne ve arkaya doğru hareket edebilirler
(amhis: iki taraflı, baen: yürüme). Bacaksız olup, ağız alt taraftadır. Kulak delikleri
ve gözleri yoktur, deri altında gizlenmiştir. Dişleri pleurodont tiptedir. 24 cins ve
150 kadar türü olan aileden, yurdumuzda sadece 1 cins ve 1 türü yaşar.
Örnek: Blanus strauchi (Kör Kertenkele)
Boyu 20 cm kadardır. Bacaklar körelmiş olup, vücut halkalar halinde
dizilmiş 4 köşeli yumuşak pullar ile kaplıdır. Gövdenin yan taraflarında
uzunlamasına hafif birer girinti bulunur. Kuyruk oldukça kısa ve ucu sivridir. Toprak
ve taş altlarında yaşar. Küçük böcek ve çiyanlar gibi canlılarla beslenir.
Yurdumuzda Batı, Güney ve Güneydoğu Anadolu’da yayılmıştır. Türkiye’de 3

150 HERPETOLOJİ

alttürü: B. s. strauchi, B. s. bedriagae ve B. s. aporus bulunur. Bazı yazarlarca
türün nominat ırkının Kıbrıs’ta da bulunduğu iddia edilmekle birlikte, bugüne
değin bir delil materyale ulaşılmamıştır. Anadolu haricinde, Suriye ve Kuzey
Irak’ta da yaşar ve B. s. aporus ile temsil edilir.
Çizelge 4: Yurdumuzda dağılış gösteren Kör Kertenkele (Blanus strauchi) alttürlerinin başlıca
özellikleri ve dağılışları .
Karakter
B. s. strauchi
Prekloakal Por Sayısı ve
6-12 (ort. 8) plak
Bunların Bulunduğu Plak
sırası kesintisiz
Sırasının Durumu
yahut medianda ayrı
Infralabialia Sayısı
3 (nadiren 2)
II. Supralabiale İle
Frontale Arasındaki
Dar veya yok
Temas
Karın Tarafta Gövdeye
114-128
Ait Halka Sayısı
Gövde Ortasında Bir
Halkayı Oluşturan Plak
32-39
Sayısı
Türkiyedeki Dağılışı

Batı Anadolu,
Rodos ve İstanköy
adalarında

B. s. bedriagae
10 plak sırası
kesintisiz
2

B. s. aporus
4-8 plak sırası
medianda
birbirinden ayrı
3

Geniş (nadiren
dar)

Geniş veya dar

111-116

98-116

32-37

34-42

Güneybatı
Anadolu (Kınık
ve Fethiye
civarında)

Antalya’dan
doğuya Akdeniz
ve Güneydoğu
Anadolu’da

Şekil 92: İncekemer (Aydın) civarından Kör Kertenkele (Blanus strauchi strauchi)
örneklerinin başın yakın plan ve genel görünümleri (Leviton ve ark., 1992’den
değiştirilerek, Fotoğraf M. K. Atatür).
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Subordo 3: Serpentes (=Ophidia) (Yılanlar)
Yılanların Başlıca Özellikleri:
1. Vücutları uzun ve silindir biçimindedir. Bu nedenle iç organlarında asimetri
görülür. Sol akciğerleri körelmiştir. Sağ akciğer ise kuyruğa kadar uzamış
durumdadır ve arka ucunda hava kesesi bulunur. Genel olarak yılanlar avlarını
yutarken, ayrıca deniz yılanları da uzun süre su altında kaldıklarında, solunum
yapamadıklarından, bu keseden faydalanılır. Bacakları yoktur. Bazı ilkel
yılanlarda örneğin Boidae, Typhlopidae, Leptotyphlopidae ailelerinde, anüs
kenarlarında arka bacak kalıntısı mevcuttur. Örneğin Boa ve Eryx (Boidae, Boa
Yılanları) cinslerinde, arka bacaklar körelmiş halde görülebilir.
2. Göz kapakları yoktur. Gözleri daima açık görülür. Aslında göz kapakları gözün
önünde birleşmiş saydam bir kapsül yahut disk oluşturmuştur. Toprak altında
yaşayan bazı cinslerde ise, örneğin Typhlops ve Leptotyphlops’da gözler
körelmiş ve deri altına çekilmiştir.
3. Kulak delikleri yoktur: dış kulaklar körelmiş, sadece iç kulak bulunur. Kulak
kemikleri körelmiş ve orta kulakta sadece tek kemik Columella mevcuttur.
Topraktan gelen titreşimlere son derece hassastırlar.

Şekil 93: Macrovipera lebetina obtusa (Koca Engerek)’da sulkal (a) ve asulkal (b) taraftan
görünümlerde hemipenisler. Bi-lobat (iki loblu) olan her bir hemipenisin Sulcus
spermaticus’u (Sperm oluğu) kaide kısmında ikiye ayrılarak loblar üzerinde devam
eder ve her bir lobun uç kısımda bulunan bir çıkıntıya kadar uzanır (fotoğraf B.
Göçmen’den, örijinal).
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4. Genel olarak alt çenenin iki yarımındaki kemikler önde birbirleriyle kaynaşmaz,
arada elastiki ve oldukça esnek bir doku bulunur. Bu nedenle alt çene az çok
genişleyebilir. Yılan öldüğünde çene kemikleri birbirinden ayrılır zira aradaki
yumuşak doku hemen çürür.
5. Göğüs kemiği ve kemeri, kuyruk bölgesinde ise kaburga bulunmaz.
6. Erkeklerde iki tane çiftleşme organı (Hemipenis) bulunur. Kloak yarığı
eninedir.
7. Dilleri uzun ve çatallıdır. Dil esas olarak koku almada rol oynar. Yılanlar
ağızlarını açmadan dillerini başın uç kısmındaki yarıktan dışarı çıkararak hareket
ettirirler. Bu esnada havada bulunan partiküller dile yapışır. Daha sonra yılan dilini
içeri çeker ve ağız tavanında bulunan iki delikli bir organa sokar. “Jacopson
Organı” adı verilen bu yapının iç tarafını örten epitel dokusu kimyasal maddelere
karşı duyarlıdır (Kemoreseptör). Bu organ, dil ve ayrıca burun boşluğundaki
epitel sayesinde yılanlarda koku alma duyusu çok iyi gelişmiştir.
8. Mesane (İdrar kesesi) yoktur. Üre dışkı ile birlikte kloak yoluyla dışarı
boşaltılır.
Bu özelliklerin bir kısmı kertenkelelerde de bulunabilir (bacaksızlık, göz
kapaklarının birleşip saydam bir kapsül oluşturması, kulak deliğinin olmayışı gibi).
Fakat yukarıda değinilen 8 karakterin hepsi birden kertenkelelerde bulunmaz. Bu
bakımdan bacaksız olan bir sürüngenin yılan mı? kertenkele mi? olduğu kolayca
anlaşılır.
Termoreseptörler (ısı-sıcaklık algılayıcılar) de bazı yılanlarda görülen
önemli özelliklerden birisidir. Çıngıraklı yılanlarda (Crotalidae), göz ile burun
deliği arasında birer çukur vardır. Bunlar sıcaklığa son derece hassas birer
organdır. Gececi olduklarından karanlıkta avlarını vücut ısısından yararlanarak
tanırlar ve yakalarlar. Boğa yılanlarının (Boidae) bazılarında sıcaklığa hassas
bu organlar üst çene yanlarında 5’er adettir (Şekil 119).
Coğrafi Dağılışları: Kutup bölgeleri ve İzlanda, İrlanda, Yeni Zelanda gibi birkaç
büyük ada hariç, dünyanın her tarafında görülürler. Yalnız Vipera berus kuzey kutup
bölgesi içine kadar gider. Yılanlar en çok sıcak memleketlere doğru hem sayıca çoğalır
hem de genellikle vücut boylarında da bir artış görülür. Yaklaşık 2700 kadar yılan türü
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vardır. Ancak bunların 1/3’i zehirlidir. İnsanı öldürecek kadar zehirli olanlar ise
%7’sini teşkil eder. Yurdumuzda yaşayan zehirli yılanlar 3 aile içinde bulunur.
Bunlar tamamı zehirli olan Viperidae (Engerekgiller), birkaç türü zehirli olan
Colubridae (Kırbaç Yılanları) ve ülkemizde tek tür, Walterinnesia aegyptia (Çöl
Kara Yılanı, Mısır Kobrası) ile temsil edilen Elapidae (Mercan Yılanları+Kobralar)
aileleridir.
Boyları, Yaşları ve Üremeleri: Boyları10 cm ila 12 m arasında değişir. En
büyükleri Eunectes murinus’tur (Su Boası). Güney Amerika tropiklerinden bilinir.
Yerel ismi Anakonda’dır. Yılanlar 20-30 yıl yaşayabilirler.Çoğu ovipar az bir kısmı
ovovivipar üreme gösterir. Yumurtalar toprak içine, çürümekte olan bitkiler arasına,
bazen de gübre yığınları içine bırakılır. Bazen bir seferde ancak 1-2, bazen de 100 den
fazla yumurta bırakılır. Ovovivipar olanlarda yumurta dışarı çıkmayıp yumurta kanalı
içinde kalır ve embriyo gelişmesini orada tamamlayıp sonra dışarı çıkar. Bazen de zar
ile birlikte dışarı çıkar ve dışarıda zar hemen parçalanıp gelişmiş yavru ortaya çıkar.
Yılanların ovipar veya ovovivipar olması ile sistematik ilişkileri
arasında bir ilgi yoktur. Örneğin Coronella cinsinin bir türü ovipar, diğeri
ovovivipardır. Aynı şekilde Natrix cinsinin Türkiye’deki türleri ovipar olduğu
halde Amerika’daki türleri ovovivipardırlar.
Yılanlarda büyüme ile ilgili olarak, vücudu örten keratin tabaka senede
birkaç kez yenilenir. Buna “Gömlek değiştirme” denir. Bu durum genç fertlerde
daha sık görülür. Bu durumdaki zehirli yılanlarda zehir daha toksiktir.
Yaşadıkları Biyotoplar: Çeşitli ortamlarda yaşarlar. Bazıları toprak altında yaşar.
Bunlarda gözler az veya çok derecede körelmiştir (örneğin Typhlops). Bazıları
toprak üstünde ve kumluk yerlerde (örneğin Eryx). Bazıları ise tatlısu ve denizlerde
yaşarlar. Deniz Yılanları (Hydrophiidae) iyice suculdur. Tatlısuda yaşayanlar ise
yarı suculdur (örneğin Natrix cinsi). Diğer bazıları ise yaşamlarının büyük bir kısmını
ağaçlar üzerinde geçirir (örneğin Dendroaspis cinsi).
Beslenmeleri: Hepsi hayvansal gıda ile beslenir. Boylarına göre çeşitli
hayvanları yakalarlar. Karınca, böcek, fare, kurbağa ve hatta iyice büyük

154 HERPETOLOJİ

olanlar, kendilerinden daha büyük ve kalın hayvanları da besin olarak
kullanırlar (Makrofaj Beslenme). Yılanlarda bu tip beslenmeyi olası kılan
uygun anatomik özellikler gelişmiştir. Bunlar şunlardır:
1. Yılanlarda Ağızları iyice genişleyebilir. Zira kafatası kemikleri ve altçeneye
eklemlenen kuadrat kemiği oynaktır. Ayrıca altçenenin iki yarımı önde
oldukça esnek elastiki bir doku ile birbirlerine bağlandığından ağız
muazzam derecede açılabilir.
2. Omuz kemeri ve göğüs kemiği yoktur. Kaburgaları oldukça esnektir. Bu
sayede göğüs bölgeleri oldukça genişleyebilir.
3. Vücudu örten pullar keratinden yapılı olup fazla sert değildir. Ayrıca
Derilerinde kemik plaklar bulunmadığından, derileri fazla genişleyebilir.
Hatta bu sayede kolaylıkla kıvrılabilir ve çöreklenebilirler.
Yılanların çoğu, özellikle zehirsiz yılanlar avı ağız ile yakaladıktan sonra
vücutları ile dolanıp sıkarlar, böylece avlarını hareketsiz hale getirir ve öldürürler.
Zehirliler, zehir akıtarak öldürürler. Yutulan hayvanın kemikleri mide tarafından
salgılanan enzimlerle sindirilir. Kıl, tüy ve yumurta kabuğu gibi sindirilemeyen
kısımlar ise dışkı ile birlikte dışarı atılır. Soğuk kanlı olduklarından aldıkları besinleri
1-7 gün içerisinde sindirirler.
Zehirli ve zehirsiz yılanları dış görünüşleri bakımından birbirinden
ayırmak zordur. Fakat bölgesel olarak bu iki grup birbirinden bazı karakterleri
ile (örneğin kuyruk uzunluğu, baş bölgesi pullanması, baş şekli gibi) ayrılabilir.
Zehirli yılanların en önemli özelliği, ağzında zehir bezleri ile bu organlardan
zehri akıtan zehir dişlerinin bulunmasıdır. Zehir dişleri çenelerdeki diğer
dişlerden daha büyük olup esas olarak üst çenede yerleşirler. Ülkemizde yaşayan
engereklerde (Viperidae), ağız kapalı iken ekstrem büyük zehir dişleri geriye doğru
yatık vaziyette dururlar. Fakat saldırmak yahut ısırmak için ağızlarını açtıklarında
dik duruma gelirler. Bununla beraber ülkemizdeki zehirli kırbaç yılanları
(Colubridae) ve kobra yılanlarında (Elapidae), Zehir dişleri daima sabit, dik
durumda ve nispeten küçüktür.
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Şekil 94: Zehirli bir yılanda (Viperidae, Solenoglypha) zehir aygıtı (Başoğlu ve Baran,
1980’den değiştirilerek).

Yılanların Sınıflandırılması: Günümüzde yaşayan sürüngenler içinde,
kertenkelelerden sonra ikinci büyük grubu oluşturan yılanların 10-13 ailesi ve
2700 kadar türü bulunmaktadır. Bunlardan 800 kadarı az çok zehirlidir. İnsanlar
için tehlikeli olabilecek derecede zehirli olanların sayısı ise ancak 350 kadardır.
Türkiye’de yaşadığı tespit edilen 41 yılan türü 6 aileye dahildir. Bunlar şunlardır:
Familia 1: Typhlopidae [zehirsiz]

Familia 2: Leptotyphlopidae [zehirsiz]

Familia 3: Boidae [zehirsiz]

Familia 4: Viperidae [hepsi zehirli]

Familia 5: Elapidae [tek tür, Walterinnesia aegyptia (Çöl Kara Yılanı, Mısır Kobrası),
zehirli]
Familia 6: Colubridae [bir kısmı -sadece 4 tür- zehirlidir: Bunlar Telescopus fallax
(Kedi Gözlü Yılan), Malpolon monspessulanus (Çukur Başlı Yılan),
Natrix tessellata (Su Yılanı) ve Sphalerosophis diadema (Urfa Yılanı)’dır]

Şekil 95: Bazı yılan ailelerinde kuyruğun alttan görünüşü (Budak ve ark., 2002’den).
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Şekil 96: Ülkemizde temsilcisi bulunan bazı yılan ailelerinde kuyruk kısımları (yandan,
üstte) ile başın yan ve dorsalden görünümleri (altda) (Terentjev ve Chernov, 1949;
Engelmann ve ark., 1986’dan değiştirilerek).

Familia 1: Typhlopidae (Kör Yılanlar)
Vücudun karın, sırt ve yan tarafları birbirlerine benzer sikloid pullarla
örtülüdür. Silindir şekilli, küçük, kazıcı ve zararsız yılanlardır. En büyükleri 60 cm
kadar olur. Yer altında yaşadıklarından gözleri körelmiştir. Alt çenelerinde diş yoktur.
Ağız başın altında ve küçüktür. Kuyruk oldukça kısadır. Bu aile dünyanın sıcak ve yarı
sıcak bölgelerinde toprak içinde ve taş altlarında bulunur. Kuzey Amerika’da yoktur.
Yakın zamana kadar Türkiye’de aileye dahil yalnız bir tür, Typhlops
vermicularis (Kör Yılan) biliniyordu. Son yıllarda Halfeti’den (Şanlıurfa) ülkemiz
için endemik olan yeni bir tür, Rhinotyphlops episcopus (Basık Burunlu Kör Yılan)
tanımlanmıştır.
Örnek 1: Typhlops vermicularis (Kör Yılan)
35 cm kadar boyda olabilir. Solucana benzer sarımsı kahverengi renkte bir
yılandır (L. typh: kör + ops: göz; vermes: solucan). Vücudun hem üst hem de alt tarafı
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keratin yapıda sikloid pullarla örtülüdür. Kuyruk en fazla kendi kalınlığı kadar
uzunluktadır, ucunda sert bir diken bulunur. Körelmiş göz, ocular plak üzerinde benek
şeklinde ayırt edilir. Taş altlarında ve nemli toprakta yaşar. Küçük böcek ve larvaları
ile beslenir. Türkiye’nin büyük bir kısmında yayılmıştır. Batı, Orta ve Güney Anadolu’da
daha bol olarak bulunur. Afganistan’dan Slovakya’ya kadar dağılış gösterir. Ovipardır.

Şekil 97: Yılanların sınıflandırılmasında kullanılan belli başlı karakterler; baş plaklarının
isimlendirilmesi, gövde ortasında sırt pullarının sayısı, anal pağın durumu, karın
plakları ve kuyruk altı plak sayıları (Engelmann ve ark, 1986’dan değiştirilerek).

Örnek 2: Rhinotyphlops episcopus (Basık Burunlu Kör Yılan)
Boyu 25 cm kadardır. Önceki türe çok benzer. Ancak baş bölgesi,
bilhassa ön uçta rostral plak dorsoventral basık olup, ön uca doğru keskin bir
kenar meydana getirir (L. rhino: sivri, epi: üst, scopus: görüş, bakış). Göz tamamen
körelmiş ve korneal elemanlar, transparan ön keskin kenarın dorsali boyunca
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dağılmıştır. Kuyruk ucunda diken bulunmaz. Ülkemiz için endemik olan bu tür,
sadece Halfeti’den (Şanlıurfa)’dan, karstik kayaçların bulunduğu az
vejetasyonlu, taşlıklı alanlardan bilinir.
Familia 2: Leptotyphlopidae (İplisi Yılanlar) [L. Leptos=iplik, ince]
Typhlopidae’ye benzer. Vücutları daha ince yapılıdır. Boyları 30 cm
kadardır. Kuyruk kendi kalınlığının yaklaşık 10 katı kadar olup uzundur. Yer
altında yaşarlar. En küçük yılanlar bu familyaya dahildir. Zehirsizdirler. Alt çenede
diş vardır. Afrika ve Güney Asya’da yayılmışlardır. Birkaç türü Tropik Amerika’da
yaşar. Ovipardırlar. Ülkemizden tek tür bilinir.
Örnek: Leptotyphlops macrorhynchus (İpliksi Yılan)
Boyu 25 cm kadardır. Gözler körelmiş, ince solucan görünümündedir.
Böcek, solucan gibi hayvanlarla beslenir. Yurdumuzda Güneydoğu Anadolu’da,
bilhassa Fırat Nehri’nin doğusundan (Şanlıurfa ve Mardin illerinde) bilinir.
Familia 3: Boidae (Boa Yılanları ve Pitonlar)
En büyük yılanlar bu ailede bulunur. Genel olarak 5-7 m, bazen 10-11
m uzunluğa erişebilen türler olduğu gibi maksimum 1 m olabilen türleri de bilinir
(örneğin Eryx spp.). Zehirsizdirler. Fakat avını sıkarak öldürdükleri için büyük
boylular tehlikelidir. Vücut içinde kalça kemeri körelmiş halde bulunduğu gibi, vücut
dışında da arka ekstremiteler kalıntı halinde mevcuttur. Karın tarafta vücudun orta
bölgesinde Ventralia denen plaklar vardır. Bu plaklar vücudun yanlarına kadar uzanmaz.
Anal plak tek, kuyruk altı plakları (Subcaudalia) tek sıra halindedir. Diğer taraflar
pullarla örtülüdür. Görme duyuları çok zayıftır. Alt ve üst çene arasında, üst çene
yanlarında, 5’er adet üçgen şeklindeki sıcaklığa karşı duyarlı çukurluklar bulunur. Bu
organlar sıcakkanlı avlarının yerini saptamaya yarar. Dünyanın sıcak bölgelerinde
yaygındır. Karada ve suda yaşarlar. Ülkemizde tek türü bulunur. Premaksil
kemikleri üzerinde diş bulunup bulunmaması esas alınarak 2 alt-aileye ayrılır.
Bunlar bazen ayrı aileler olarak da kabul edilir.
Subfamilia 1: Boinae (Boa Yılanları)
Premaksil kemikleri üzerinde diş yoktur. Hem eski hem de yeni dünyada
yayılış gösterirler. En büyükleri Orta ve Güney Amerika’da yaşar.
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Şekil 98: Ülkemizde bulunan kör yılanlar (Typhlopidae) ile ipliksi yılan (Leptotyphlopidae) türleri
(Budak ve ark., 2002; Franzen ve Wallach, 2002’den değiştirilerek).

Şekil 99: Boa yılanlarına (Boidae) örnekler (Budak ve ark., 2002; Capula, 1990’dan değiştirilerek).
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Örnek 1: Eryx jaculus (Mahmuzlu Yılan, “İki Başlı Yılan”)
Boidae familyasından yurdumuzda yaşayan tek türdür(L. jaculus: ani
kapan). Boyu 50-80 cm kadar olabilmektedir. Kuyrukları kısa ve küt konik
şeklindedir. Baş ve kuyruk hemen hemen aynı kalınlıktadır. Bu nedenle ilk
bakışta yanlış olarak iki başlıymış gibi algılanır. Kurak, kumlu ve çakıllı
alanlarda yaşar. Sabah ve akşam saatlerinde avlanırlar. Avını yutmadan önce
sıkarak öldürür. Ovovivipardır. Bir defada 18-20 kadar yavru doğurur. Türkiye’nin
hemen her tarafında 3 alttür halinde yaşar.
E. j. jaculus: Güneydoğu Anadolu’da Urfa civarında,
E. j. turcicus: Güney ve Batı Anadolu, ayrıca Trakya’da,
E. j. familiaris: Orta ve Doğu Anadolu’da yayılmıştır.
Örnek 2: Eunectes murinus (Anakonda, Su Boası)
Boyları çoğunlukla 6-7 m, bazen 10-12 m kadar olabilir. Ağırlıkları 200
kg kadardır. Bugün dünyada yaşayan en büyük yılan ve sürüngendir. Esas
olarak Güney Amerika’daki tropik ormanlarda yaşayan arboreal bir formdur.
Ancak nehirlerde de yaşar, hatta denizlere de girerler.
Subfamilia 2: Pythoninae (Pitonlar)
Premaksil kemikleri üzerinde dişler bulunur. Daha çok eski dünyada;
Afrika, Asya ve Avustralya’da yaşarlar. Ülkemizde bulunmaz. Karada ve ağaçlar
üzerinde yaşarlar. Boyları oldukça büyük olan bu yılanlar da avlarını sıkarak
öldürürler.
Örnek 1: Python reticulatus (Piton, Hindistan Pitonu)
Boyları 9 m, ağırlıkları 200 kg kadar olan bu yılanlar insanlar için
tehlikelidir. Hindistan ve Filipinler’de yaşar.
Örnek 2: Python molurus (Asya Kaya Pitonu)
Boyları 4 m kadardır. Asya’da (Pakistan, Hindistan, Burma, Filipinler ve Çin)
yaşarlar.
Familia 4: Aniliidae
Boidae gibi zehirsiz yılanlar olup, arka bacak kalıntıları bulunur. Farklı
olarak bunlarda Ventralia denen geniş plaklar yoktur. Vücut, sırtta olduğu gibi
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küçük pullar ile örtülüdür. Ovipardırlar. Güneydoğu Asya (Endonezya, Seylan) ve
Güney Amerika’da bulunurlar.
Örnek: Cylindrophis (Cylindrophus) rufus [L. rufus: kızıl, kırmızı]
Karın tarafında siyah zemin üzerinde kırmızı parlaklık bulunur. Üst
tarafta gri beyaz enine bantlıdır. 80 cm kadar boydadır. Baş ve kuyruk ucu küt,
yassı olup birbirinden ayırt etmek zordur. Gözler küçüktür. Güneydoğu Asya ve
Avustralya’da yaşar.
Familia 5: Colubridae (Kırbaç Yılanları)
Yılanların yaklaşık ¾’nü içeren en büyük familyadır. 250 kadar cins ve
1000 den fazla tür vardır. Çoğunun boyu 1-2 m arasındadır. Kozmopolit olup
bütün kıtalarda bulunurlar. Başın üst tarafı simetrik dizilen büyük plaklarla
örtülüdür. Maksil kemiği uzundur. Çoğu gündüz aktif yılanlardır. Bu nedenle
gözbebekleri yuvarlaktır (Telescopus cinsi hariç). Yaşadıkları ortamlar çok
çeşitlidir. Bu nedenle vücut şekilleri de değişiktir. Bununla birlikte kloaktan
itibaren vücut, yani kuyruk oldukça uzun ve geriye doğru dereceli bir şekilde
giderek daralır. Subscaudalia 2 sıra halindedir. Kloakı örten anal plaklar 2
tanedir. Bazı türleri karasal, bazıları sucul veya yarı suculdur, bir kısmı
ağaçlarda yaşar, bir kısmı da kazıcıdır. Kalça kemeri ve arka bacak kalıntıları
yoktur. Yalnız sağ akciğerleri gelişmiştir.
Colubridae’nin büyük bir kısmında zehir dişleri olmadığı için zararsızdırlar.
Bunlar “Aglypha” grubuna dahildirler. İnsanı ısırsalar bile zehirlenme tehlikesi
yoktur. Türkiye’de bu gruba dahil 7 cins ve 23 tür yılan bulunur. Çok azında üst
çenenin arka tarafında zehir dişleri vardır. Bunlara “Opisthoglypha” grubu denir.
Yurdumuzda bunlardan 4 cins (Telescopus, Malpalon, Natrix ve Sphalerosophis)
mevcuttur. Ülkemizde bu aileye dahil olan bazı örnekler:
Örnek 1: Rhynchocalamus melanocephalus (Toprak Yılanı)
Boyu 40 cm kadardır. Eirenis cinsine çok benzer, ancak rostral plağın çok
büyük oluşu ile ayırt edilir. Bu plak internasaller arasına girmiş durumdadır. Dorsali
sarımsıdan kahverengiye kadar değişir. Başın üzerinde 2 siyah leke ve ensede ayrıca
bir siyah leke bulunur. Yarı çöllük biotoplarda, taşlık yerlerde yaşar. Çok ender
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rastlanır. Tür Mısır’dan itibaren tüm Ortadoğu’da, Türkiye’de Güneydoğu Anadolu’da
(Adana, Mardin, Malatya, Hatay), Ermenistan ve Azerbaycan’a kadar yayılmıştır.
Ülkemizde 2 altür halinde bulunur.
R. m. melanocephalus: Hatay ilinde,
R. m. satunini: Adana’dan itibaren Güneydoğu Anadolu’da yayılmıştır.
Örnek 2: Pseudocyclophis percica (=Eirenis persicus) (İran Yılanı)
40 cm kadar olabilen ince yapılı bir yılandır. Eirenis cinsine benzer,
ancak sırtda vücut ortasındaki uzunlamasına pul sırası sayısı 15’tir. İnternasal sütur
(temas hattı), prefrontaller arası sütur ile eşit uzunlukta veya daha uzundur. Ventralia
erkeklerde 180’den, dişilerde ise 200’den fazladır. Sırt taraf lekesiz sarımsı
kahverengidir. Ensedeki siyah leke boyun altına kadar uzanır. Baştaki siyah leke ile
birleşir yahut ince bir şeritle ayrılır. Zayıf vegetasyonlu taşlık arazide yaşar.
Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Irak’ta ve İran’da yaşar.
Örnek 3: Eirenis modestus (Uysal Yılan)
Ülkemizde Eirenis’in 7 türü vardır. Internasal sütur (temas hattı), prefrontaller
arası süturdan bariz olarak daha kısadır. Dorsalia 15-17 arasında değişir. Bu türünde
boy 70 cm kadardır. Dorsali sarımsı kahverengi, ventrali beyaza yakın ve lekesizdir.
Bazı fertlerde dorsal taraf lekelidir. Ense kısmında bulunan siyah bant gençlerde daha
barizdir. Yaş ilerledikçe kaybolur. Taş altlarında yaşar. Böceklerle beslenirler.
Güneydoğu Anadolu hariç, Türkiye’nin her tarafında bulunur. Bazı araştırıcılar son
yıllarda bu türün dağılış alanı içerisinde, önceden bu türden sayılan örneklerden
ayrı türler tanımlamışlardır.
Örnek 4: Eirenis lineomaculatus (Bodur Yılan)
Boyu 35 cm kadar olup, vücut oldukça kalındır. Sırtta açık kahverengi
zemin üzerinde siyaha yakın lekeler bulunur. Bu lekelerden gövde yanlarında
bulunanlar sırttakilerden daha küçüktür. Ense kısmında koyu bir bant vardır ve
bu bandın 2 ucu baş altında birleşir. Ventrali kirli beyaz, üzeri kahverengi
lekelidir. Açık arazilerde, taşlık yerlerde yaşar. Fakat ender rastlanır. Güney ve
Güneydoğu Anadolu’da yaygındır.
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Şekil 100: Yurdumuzda yaşayan bazı kırbaç yılanları (Colubridae) (Başoğlu ve Baran, 1980;
Baran ve Atatür, 1998; Diesener ve Reichholf, 1996; Engelmann ve ark., 1986;
Leviton ve ark., 1992’den değiştirilerek).

Örnek 5: Eirenis punctatolineatus (Van Yılanı)
Boyu 50 cm kadardır. Dorsalde siyah leke sıraları veya çizgiler bulunur. Baş
ve ensedeki lekeler silik durumdadır. Ense bandı az bariz veya belirsizdir. Doğu
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Anadolu’da, az vegetasyonlu ve taşlık yerlerde yaşar. Tür Türkiye’de Doğu
Anadolu’da Van ve Hakkari il sınırları içerisinde, Kuzeybatı İran ve Ermenistan’da
yayılmıştır.Yurdumuzda 2 alttürü bilinir.
E. p. kumerloevi: Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda yaşar.
E. p. punctatolineatus: Akdamar Adası dışındaki diğer dağılış sahasından
bilinir.
Örnek 6: Eirenis collaris (Yakalı Yılan)
Boyu yaklaşık 40 cm kadardır. Sırt tarafı kırmızımsı kahverengiden
griye kadar değişir. Sırt tipik şekilde lekesizdir. Başın üstünde büyük bi siyah leke
(gençlerde bariz, erginlerde belirsiz), ensede geniş ve bariz bir siyah bir band
mevcuttur. Sırt pullarının kenarları ince siyah çizgilidir. Ventrali sarımsı beyaz
renktedir. Yurdumuzun Irak ve İran sınırı civarında rastlanır.
Örnek 7: Eirenis decemlineata (Çizgili Yılan)
Boyu yaklaşık 1 m kadar olup, dorsali gri kahverengi ve üzerinde 2 çift
ince siyah boyuna çizgi bulunur. Yaşla birlikte bu çizgiler silikleşir. Başın üzeri
lekesizdir. Ventral sarımsı renktedir. Tür, İsrail, Lübnan, Süriye ve Irak
yanında, yurdumuzun Güneydoğu ve doğu kısımlarında (Adana, İçel,
Gaziantep ve Van) yaygındır.
Örnek 8: Eirenis rothi (Kudüs Yılanı)
Boyu 35 cm kadardır. Dorsali sarımsı kahverengi, başın üzeri bariz
lekeli ve ense lekesi yahut bandı ile çoğunlukla karışmaz. Ventrali sarımsı ve
lekesizdir. Açık arazide, taşlar altında rastlanır. Türkiye’de Güneydoğu Anadolu’dan
kayıtlar vardır. Suriye, Lübnan, İsrail esas dağılış sahasını teşkil eder.
Örnek 9: Eirenis coronella (Halkalı Yılan)
Boyu 30 cm kadar olabilir. Sırtı sarımsı veya açık kahve, üzerinde 1-2
pul genişliğinde gövde yanlarında da devam edebilen enine esmer bantlar bulunur.
Ense kısmında koyu renkli bant mevcuttur. Rostral plak ortasında koyu leke yoktur.
Tür Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu kısmında, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün,
İran, Irak’da az bitkili ve taşlık arazilerde yaşar.
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Şekil 101: Yurdumuzda yaşayan bazı kırbaç yılanları (Colubridae) (Baran ve Atatür, 1998;
Engelmann ve ark., 1986’den değiştirilerek; Halkalı Yılan, foto: R. Preiss; Sarı Yılan
ve Kudüs Yılanı orijinal-Foto: B. Göçmen, S. Üçüncü).

Örnek 10: Elaphe quatorlineata (Sarı Yılan)
Ülkemizde Elaphe’nin 4 türü vardır. Maksil kemiği üzerinde bulunan dişler
aynı boyda ve kesiksiz bir sıra halindedir. Cinsin diğer bir önemli özelliği: gözün
arkasından başlayıp, üst çenenin en gerideki labial plaka doğru uzanan koyu renkli
bir Temporal Bandın, en azından gençlerde dahi olsa, bulunmasıdır. Baş boyun
kısmına nazaran daha geniş ve dorsal pulları düz veya hafif karinalıdır. Genelde güzel
renk ve desene sahip yılanlardır. Bu türde vücut uzunluğu 160 cm kadardır. Dorsali
sarımsı veya sarımsı esmer, üzeri siyah lekelidir. Gençleri daha bariz lekelidir. Yaşla
birlikte lekeler kaybolur. Gözün önünde 2 Praeoculare plak bulunur (diğer türlerde bu
plak tektir). Ventrali sarımsı beyaz ve üzeri koyu lekelidir. Seyrek ormanlık bölgelerde,
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taşlık biyotoplarda yaşar. Kuş ve yumurtalarını yemek için ağaçlara tırmanır. Tür
güneydoğu Avrupa ile Batı Asya’da dağılmıştır. Yurdumuzda sık olmamak üzere
Anadolu’nun her tarafında 2500 yüksekliklere kadar rastlanır.
Örnek 11: Elaphe situla (Ev Yılanı)
Boyu 90 cm kadar olup, dorsali sarımsı-gri renkte, üzerinde kenarları siyah
ve ortası kırmızımsı yuvarlak lekeler yahut boyuna bantlar bulunur. Praeoculare
tektir. Sırt pulları 25-27 sıralıdır. Ventrali sarıya yakın renktedir. Bahçelik yerlerde ve
evlerin bodrumlarında rastlanır. Tür Güneydoğu Avrupa, Ege Denizi Adaları, Batı
Anadolu (İzmir ve Denizli civarı) ve Kuzey Anadolu’dan Kafkasya’ya kadar görülür.
Örnek 12: Elaphe longissima (Eskülap Yılanı)
Boyları 150 cm kadardır. Erginlerinde sırt taraf siyah zemin üzerinde küçük
beyaz lekelidir. Gençleri açık renkli, siyah lekelidir. Gençlerinde başın arka yan
taraflarında pembemsi yarım ay şeklinde lekeler bulunur. Orman altları, çalılık
ve taşlık biyotoplarda yaşar. Dik yüzeylere kolay tırmanır. İnsana kısa zamanda
alışır.Yunan mitolojisinde “tıp ilahı” olarak kabul edilen Aesklepios’un elindeki
yılandır. Bu yüzden tıp rozeti üzerinde birbirine sarılmış halde bulunan yılanlar da
Eskülap yılanlarıdır. Ülkemizde Karadeniz sahil bölgesinde yayılmıştır.
Örnek 13: Elaphe hohenackeri (Kafkas Yılanı)
Boyu 60-80 cm kadardır. Genel olarak desenlenmesi E. situla’yı andırır.
Dorsali gri veya sarımsı, üzeri iki sıra halinde koyu lekelidir. Ventrali siyaha
yakın renkte ve kırmızı lekelidir. 2500 m kadar yüksekliklerde, ormanlık ve açık
arazilerde rastlanır. Kafkaslar, İran ve Doğu, Güney ve Orta Anadolu’da dağılmıştır.
Yurdumuzda 2 alttür ile temsil edilir.
E. h. hohenackeri: Doğu ve Orta Anadolu’nun kuzey kısımlarında,
E. h. taurica: Güney ve Orta Anadolu’nun güney kısımlarında Akşehir
civarına kadar dağılış gösterir.
Örnek 14: Coronella austriaca (Avusturya Yılanı)
Boyları 75 cm kadardır. Ovovivipardır. Sırt taraf kırmızıya yakın
renkte, üzerinde küçük, seyrek ve az belirgin lekeler bulunur. Burun deliğinden
başlayan koyu temporal şerit boyun kısmında da devam eder. Karın taraf gri ve üzeri
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koyu nokta lekelidir. Baş ve boyun yaklaşık aynı genişliktedir. Sırt pulları düzdür.
Orman kenarlarında, çayırlık ve çalılık yerlerde yaşar. Hareketi yavaştır. Tür
güney ve güneydoğu Avrupa’da, Türkiye’de ise kuzey kısımlarda yayılmıştır.

Şekil 102: Ülkemizde yaşayan bazı kırbaç yılanları (Colubridae) (Engelmann ve ark., 1986’den
değiştirilerek).

Örnek 15: Coluber jugularis (Kara Yılan)
Ülkemizde Coluber’in 8 türü vardır. Bu cinste boyun kısmı oldukça
dar, baş geniştir. Sırt pulları çoğunlukla düzdür. Maksil kemiği üzerinde
bulunan dişler Natrix cinsinde olduğu gibi, önden arkaya giderek boyutça büyür.
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Çoğunlukla 2 Praeoculare plak bulunur. Alttaki üsttekinden küçüktür. Bazen alt
praeoculare 2’dir. Vücut ortasındaki enine pul sırası sayısı çoğunlukla 19’dur. Sadece
C. ravergieri’de (Kocabaş Yılan) 21-25 arasında değişir.
C. jugularis, yılanlar içinde Türkiye’de ki en büyük türdür. Boyu 2 m yi aşar.
Kıbrıs’ta 3 m ye ulaşan örnekler de rapor edilmiştir. Gençlerde sırt taraf gri-kahverengi
ve üzeri koyu lekelidir. Erginlerde sırt homojen parlak siyah renklidir. Boyun altı
beyazımsı olup kırmızı lekelidir. İyice ergin örneklerde üreme zamanı ventral taraf
koyu kırmızı bir hal alır, ovipardır. Ovalık yerlerde, dere kenarları, taşlık yamaçlarda
yaşar. Bahçe araları mezarlıklarda görülür. Ses çıkararak insanı ürkütür, ısırgan bir
türdür. Ege‘de İzmir’e kadar, Akdeniz ve Güney Anadolu bölgesinde yayılmıştır.
Ayrıca Yakın Doğu ülkeleri ile Kıbrıs’ta da bulunur.
Örnek 16: Coluber najadum (İnce Yılan, “Ok Yılanı”)
Vücut önde gri kahve, arkada sarımsı kahverengidir. Boyun yanlarında
kenarları beyaz, içi siyah olan leke sıraları bulunur. Arkaya doğru küçülen lekeler
gövde ortasına doğru kaybolur. Gözlerin ön ve arka kenarları sarımsı şerit ile
çevrilidir. Taşlık, çalılık yerlerde, orman altlarında yaşar, çalı ve ağaçlara tırmanır.
Çok hızlı hareket eder ve çabuk ısırır. Tür Balkanların güneyi, ülkemizin Trakya,
Batı ve Orta Anadolu ile güney kısımlarında, Suriye ve İran’a kadar yayılmıştır.
Kıbrıs’ta Lapta’dan (Girne) bilinir.
Örnek 17: Coluber rubriceps (Toros Yılanı)
Coluber najadum’a çok benzer. Boyun lekelerinden ilk ikisi birleşerek
bir enine bant meydana getirir. Lekeler gövde yarısından sonra kaybolur. Ender
olarak rastlanır. Tür Yakın Doğu ülkelerinde (Suriye, Lübnan, Israil, Ürdün) ve
ülkemizde Batı ve Güney Anadolu’da 1500 m yüksekliklere kadar yayılmıştır.
Örnek 18: Coluber ravergieri (Kocabaş Yılan)
Boyu 1,5 m kadar olan ve gövde kısmı kalınca bir türdür. Boyun kısmı
oldukça dar, sırt sarımsı veya kahverengi gri olup, üzerinde art arda koyu
lekeler bulunur. Sırt lekeleri gövde üzerinde, bilhassa arka kısımlarda kısmen
birleşerek zikzak bir bant oluşturur. Ayrı olan lekeler tam yuvarlak değildir.
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Başın üstü ve yanlarında koyu lekeler bulunur. Ayrıca gövde yanlarında,
kuyrukta çizgi halini alan 1 sıra leke mevcuttur. Ventral sarımsı ve üzeri siyah
noktalıdır. Tür Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kısımları ile Iral,
İran, Kafkasya, Afganistan, Batı Pakistan’da yayılmıştır. Az vejetasyonlu taşlık
biyotoplarda, toprak damlı evlerin tavanlarında yaşarlar. Saldırgan bir türdür, çabuk
ısırır. Bilhassa küçük kuş ve gekkonidler ile geçinir.
Örnek 19: Coluber nummifer (Sikkeli Yılan)
Coluber ravergieri (Kocabaş Yılan)’ye çok benzer. Sırttaki esmer lekeler
genellikle birbirleriyle kaynaşmaksızın yuvarlağımsı ve madeni parayı (sikke) andırır.
Tür Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Süriye, Kıbrıs ile yurdumuzda Batı, Güney ve Orta
Anadolu’nun batı kısımlarında yaşar.

Şekil 103: Yurdumuzda yaşayan bazı kırbaç yılanları (Colubridae) (Engelmann ve ark.,
1986; Leviton ve ark., 1992’den değiştirilerek, Sikkeli Yılan Foto. B. Göçmen).
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Örnek 20: Coluber caspius (Hazer Yılanı)
Boy 180 cm kadardır. Dorsal taraf gri kahverengi ve üzerinde açık
siyah lekeler bulunur. Ventrali lekesiz sarımsı beyazdır. Gövde ortasındaki pul
sırası sayısı 19, nadiren 17’dir. Her bir pulun arka ucunda 2 apikal delik
bulunur. Türkiye’de Karadeniz sahil bölgeleri, Trakya, Orta ve Batı Anadolu’da
yayılmıştır. Ayrıca Balkanlar, Güney Rusya ve Kafkasya’da bulunur.
Örnek 21: Coluber schmidti (Kırmızı Yılan)
İnce boyunlu bir tür olup, boyu 160 cm’e kadar ulaşır. Erginlerde sırt
taraf lekesiz parlak kırmızı, ventral sarımsı beyaz veya açık kırmızıdır. Tür
Suriye’de, Yurdumuzda Orta, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde, ayrıca
Azerbaycan, Kafkasya, Ermenistan ve kuzey İran’da yayılmıştır.
Örnek 22: Coluber ventromaculatus (Benekli Yılan)
Vücut boyu 1 m kadar olabilen, ince-uzun yapılı bir türdür. Sırtta,
beyazımsı gri zemin üzerinde, geriye doğru giderek küçülen 1 sıra yuvarlağımsı
siyah lekeler bulunur. Karın taraf siyahımsı lekelidir. Az vejetasyonlu taşlık
step ve yarı çöl biyotolarda yaşar. Ülkemizde Suriye sınırında Şanlıurfa’dan
bilinir. Esas dağılışı Ortadoğu ülkeleridir.
Örnek 23: Natrix natrix (Yarı Sucul Yılan)
Ülkemizde Natrix’e dahil 2 tür vardır. Maksil kemiği üzerinde bulunan
dişler önden arkaya doğru giderek boyutça büyür. Yaşayış olarak yarısucul bir
cinstir (L. natare: yüzmek). Bu türde boy 80-150 cm kadar olabilir. Gözün
önünde 1 Praeoculare plak bulunur. Sırt pulları bariz karinalıdır. Supralabialia
(üst dudak plakları) 7, başın arka yanlarında yarım ay şeklinde sarı, bazen
kırmızımsı lekeler mevcuttur. Kuyruk pulları düz, bazen hafif karinalıdır. Dorsali gri
veya kahverengine yakın, bazen uzunlamasına iki beyaz lekelidir. Bazen
tamamen siyah olabilir. Nemli çayırlıklarda ve suya yakın yerlerde yaşar.
Isırmazlar, insanlar için tehlikeli değillerdir. Yakalandığında, kloak bezleriyle
pis kokan (odere tetra) aerosol bir sıvı veya gaz çıkarır, ağzını açarak ölü
taklidi yapar. Ovipardırlar. Ülkemizin her tarafında yayılış gösterirler.
Ülkemizdeki alttürü Natrix natrix persa’dır.
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Şekil 104: Yurdumuzda yaşayan bazı zehirsiz ve zehirli kırbaç yılanları (Colubridae)
(Engelmann ve ark., 1986; Leviton ve ark., 1992’den değiştirilerek).

Önceden de değinildiği gibi, Colubridae ailesine dahil yılanlarının bir
kısmı zehirli olup, zehir dişleri, küçük ve üst çene kemiğinin arka tarafındadır.
Bu nedenle büyük çoğunluğu insanlar için tehlikeli sayılmazlar. Bunlar
“Opisthoglypha” grubuna dahildir. Türkiye’de bu gruptan dört cins ve dört tür
yılan bulunur. Bunlar Natrix tessellata (Su Yılanı), Sphalerosophis diadema
(Urfa Yılanı), Malpolon monspessulanus (Çukur Başlı Yılan) ve Telescopus
fallax (Kedi Gözlü Yılan)’tır.
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Örnek 24: Natrix tessellata (Su Yılanı)
Toplam uzunluğu 120 cm kadardır. Gözün önünde 2-4 Praeoculare
plak bulunur. Sırt pulları bariz karinalıdır. Supralabialia (üst dudak plakları)
8, başın arka yanlarında yarım ay şeklinde lekeler yoktur. Kuyruk pulları
karinalıdır. Dorsali gri-kahverengi, üzerinde siyah, beyaz lekeler vardır. Bazen
tamamen siyahtır. Ense kısmında çoğunlukla “ters V harfi” şeklinde siyah bir
leke bulunur. Ventral ön tarafta pembemsi, üzeri siyah lekelidir. Dere ve göl
kenarlarında veya kenarlarındaki uygun çukurlarda yaşar ve toplu halde kış
uykusuna yatarlar. Yakalandıklarında pis kokulu sıvı ya da gaz çıkarırlar.
Yurdumuzda yaygındır.
Örnek 25: Sphalerosophis diadema (Urfa Yılanı)
Boyu 180 cm kadardır. Baş üzerindeki prefrontal plaklar küçük parçalar
halindedir. Sırt pulları ön tarafta az, arkaya doğru bariz karinalıdır. Dorsali
sarımsı kahverengi, üzerinde 3 sıra koyu lekeler bulunur. Yarı çöllük biotoplarda
yaşar. Sadece Güneydoğu Anadolu’da Şanlıurfa civarından bilinir. Esas olarak
Suriye’de dağılmıştır. Türkiye’de ki alttürü Sphalerophis diadema cliffordi’dir.
Örnek 26: Malpolon monspessulanus (Çukur Başlı Yılan)
Başın üst tarafında, gözler arasında, boyuna bir çukur bulunur. Boyu 2
m kadardır. Kuru ve taşlık biyotopları tercih eder. Zehri insan için etkili
değildir. Ancak kertenkele ve benzeri avlarını zehirleyerek yakalamaya yarar.
Kuru ve taşlık biotoplarda yaşar. Karadeniz bölgesi hariç bütün Türkiye’de
yayılmıştır. Yurdumuzdaki alttürü M. m. insignitus’ tur.
Örnek 27: Telescopus fallax (Kedi Gözlü Yılan)
Boyları 80 cm kadardır. Göz bebekleri bol ışıkta dikeydir. Boyun kısmı
bariz incedir. Sırt kahverengi üzeri siyah lekelidir. Taşlık biotoplarda ve
harabelerde yaşarlar. Akşam ve sabah saatlerinde, alaca karanlıkta avlanır. Dik
yüzeylere kolay tırmanabilir. Zehri etkili değildir. Bu tür de, önceki tür gibi
ancak küçük hayvanlar için zehirlidir. Türkiye’nin Batı ve Güney kısımları
(T. f. fallax) ile Güneydoğu Anadolu (T. f. syriacus) bölgesinde bulunur.
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Şekil 105: Ülkemizde yaşayan zehirli Colubrid (Opisthoglypha) yılan türleri (Arnold &
Burton, 1980’den değiştirilerek).

Yurdumuzda temsilcisi bulunmayan diğer bazı Colubridae cinslerine
örnek olarak Thamnophis (Kuzey Amerika’da, sucul), Lampropeltis (Kral
Yılan, ABD ve Meksika’da), Dasypeltis (Yumurta Yiyen Yılan, Afrika’da) ve
Erpeton (Tentaküllü Yılan, Tayland ve Vietnam’da) cinslerini verebiliriz.

Şekil 106: Ülkemizde bulunmayan Colubrid yılan türleri (Storer ve ark., 1978; Ziswiler,
19760’dan değiştirilerek).
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Zehirli Yılanlar:
Zehirli yılanlarda zehir aygıtı olarak 3 kısım bulunur: 1. Zehir bezi, 2. Zehir
kanalı, 3. Zehir dişi. Bu kısımların şekilleri ve yapıları cins ve türlere göre oldukça
değişiktir. Bu özellikler gözönünde tutularak zehirli yılanlar 3 gruba ayrılır.
1. Solenoglypha: Zehir dişi önde bulunur. Fakat maksil kemiği çok kısa ve
hareketlidir. Zehir bezinin ön kısmı zehir kanalı şeklinde uzamış ve uç kısmı
zehir dişinin kaide kısmına açılır. Dişin iç tarafında bir kanal bulunur. Bu gruba
Viperidae (Engerekgiller) ve Crotalidae (Çıngıraklı Yılanlar) aileleri dahildir.
Maksil kemiğinin üzerinde bir çift veya daha fazla zehir dişi bulunur.
2. Proteroglypha: Zehir dişleri, uzunca yapılı ve hareketsiz maksil kemiğinin
ön tarafında bulunur. Fakat aynı kemik üzerinde adi dişler de mevcuttur. Bu
adi dişler zehir dişlerinin arkasında yer alır. Ağız kapalı iken zehir dişleri
yatay vaziyete gelmediğinden bu yılanlarda zehir dişleri Solenoglypha
grubundakine nazaran daha kısadır. Bu gruba Elapidae (Kobralar+Mercan
Yılanları) ve Hydrophiidae (Deniz Yılanları) familyaları dahildir.
3. Opisthoglypha: Zehir dişleri, uzun ve hareketsiz olan üst çene kemiğinin
(Maksil) arka tarafında bulunur. Bu gruba Colubridae (Kırbaç Yılanları)
ailesinde bulunan zehirli yılanlar dahildir.
Bazı yılanlar ısırma yerine zehirlerini 1-3 metre kadar uzaklığa
sprey şeklinde püskürtürler. Bunlar Kobralardan bilhassa Naja nigricollis ve
Haemochatus haemocatus türleridir. Her iki türde Afrika’da yaşar. Zehir
bezinden gelen salgı, zehir dişinin kaide kısmına yakın bir delikten, akciğerden
gönderilen hava yarımıyla sprey şeklinde fışkırtılır. Deride kesik veya yara
yoksa zehir etkisizdir. Fakat yüze ve bilhassa gözlere temas ederse tehlikelidir.
Familia 7: Elapidae (Mercan Yılanları+Kobralar)
Proteroglypha grubuna dahil en zehirli ve insanlar için en tehlikeli
yılanlardır. Zehirleri nörotoksin (sinirleri felç edici) etkisi yapar. Çok güzel renklere
sahiptir. Avlarını önce zehirleyerek öldürürler ve ondan sonra yutarlar. Ovipar veya
vivipardırlar. Boyun kaburgalarını yana açarak bu kısmı genişletirler. Mercan yılanları
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ile kobralar ve bunlara yakın olan bazı yılan cinslerini içerir. Çoğunluğu gececidir.
Karasal ve yarı sucul türlerdir. En bol Avustralya’da bulunurlar. 41 cins ve 180 kadar
türü vardır. Ülkemizde tek tür, Walterinnesia aegyptia (Çöl Kara Yılanı, Mısır
Kobrası) ile bulunduğu daha son zamanlarda belirlenmiştir.

Şekil 107: Yılanlarda 4 tip kafatası yapısı ve bir solenoglyph (Viperidae) yılanda kafatası
kemiklerindeki hareketlilik (A ve B). A: Ağız kapalı durumda, B: Ağız açık durumda.
Isırmak için ağız açıldığında, hareketli olan maksil kemiği, bazı kasların kasılması ve
arkadan ektopterigoid (transvers) kemiğinin itmesi ile dikey pozisyona geçer. Bu
gruba dahil yılanlar ısırdıklarında uzun süre çenelerini kapalı tutamazlar; ısırıp
hemen bırakırlar ve bu esnada zehirlerini akıtırlar a: Articulare, D: Dentale,
Ekt: Ektopterigoid, m: Maksil, n: Nasale, Q: Kuadrat, P: Parietale, Pal:
Palatin, Prf: Prefrontale, Pt: Pterigoid, Sq: Squamosum, zd: Zehir dişi, 1:
Levator pterygoid kası, 2: Protraktor pterigoid kası (Porter, 1972; Başoğlu ve
Baran, 1980’den değiştirilerek).

Şekil 108: Ülkemizde yaşayan tek kobra türü, Walterinnesia aegyptia’ya ilişkin görünümler
(Leviton ve ark., 1992’den değiştirilerek)

176 HERPETOLOJİ

Örnek 1: Walterinnesia aegyptia (Mısır Kobrası, Çöl Kara Yılanı)
Toplam boyu 2 m kadardır. Parlak siyah ve lekesiz sırt rengi ile kara
yılan (Coluber jugularis) ile karıştırılabilir. Zehir dişleri büyük ve sabittir.
Zehir dişi gerisinde maksil kemiğinde diş bulunmaz. Baş üzerinde simetrik
düzenlenmiş 9 plak bulunur. Sırt pulları ön tarafta düz, arkada ve kuyruk
üzerinde karinalıdır (Kara yılanda tamamı düzdür!). Anal plak 2, Subcaudal
(Kuyrukaltı) plaklar az sayıda (40-53) olup, en öndekiler (1-13) tek, diğerleri
çifttir. Çeşitli biyotoplarda, yapılara yakın yahut çölde yaşar. Ülkemizden ilk
kez 2001 yılında Şanlıurfa civarından kaydedilmiştir. Mısır’dan Zagros
Dağları’na (İran) kadar olan bölgede, Levant ve Orta Doğu’da dağılış gösterir.
Örnek 2: Micrurus corallinus (Adi Mercan Yılanı)
Boyu 60 cm kadardır. En zehirli mercan yılanıdır. Vücudunda halkalar
halinde parlak kırmızı, sarı, siyah enine bantlar bulunur. Amerika kıtasında yaşarlar.
Örnek 3: Naja naja (Adi Kobra, Gözlüklü Yılan)
Boyları 2 m kadardır. Ense kısmında gözlük şeklinde bir desen bulunur
(Portekizce Naja: “yılan” demektir). Saldırı durumunda, başını yukarı kaldırarak
boyun kısmındaki kaburgaları yanlara doğru açarak genişletirler. Bir ısırmada
tüm zehrinin 1/5’ini boşaltır. 1 gr zehir 140 köpek, 167.000 fare ve 165 insanı
öldürebilir. Safra keseleri ve diğer organları romatizma ilacı olarak kullanılır.
Gerçekte müzikle dans etmezler, ancak karşısında hareket eden kişiye bağlı
olarak bir hareket gösterir. Bu amaçla kullanılan yılanların zehir dişleri
çıkarıldığından ısırsalar bile insana zarar vermezler. Güneydoğu Asya’da yaygındır.
Afrika’da bu cinse dahil bir başka tür, Naja nigricollis (Siyah Kolyeli Kobra)
yaşar.
Örnek 4: Ophiophagus hannah (Kral Kobra, Yılan Yiyen Kobra)
Boyları 6 m kadar olabilir. Dünyadaki en zehirli yılanlardan biridir. Zehir
dişleri 10 cm kadar olabilir. Genellikle yılanlarla beslenir (L. Ophio+ phagus:
yılan yiyen). En zehirli kobraları bile yerler. İnsanı ısırdığında serum verilmezse
15 dakikada öldürür. Bir fili 3-4 saatte öldürdüğü saptanmıştır. Hindistan, Güney
Çin, Malezya ve Filipinler’de yaşar.
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Örnek 5: Dendroaspis polylepis (Ağaç Kobrası, Siyah Mamba)
Boyları 2-4.5 m kadardır. Başı uzun ve dardır. Vücudu ince uzun olup
parlak ve düz pullarla kaplıdır. Ağız bölgesi mavimsi siyah, vücut açık kahve
rengindedir. İnsanlardan korkar. Afrika’da yaşar. Bu kıtanın en zehirli ve en
büyük yılanıdır.

Şekil 109: Ülkemizde bulunmayan bazı Elapid ve Hydrophiid (Proteroglypha) yılan türleri
(Çeşitli kaynaklardan değiştirilerek).

Familia 8: Hydrophiidae (Deniz Yılanları)
Elapidae gibi Proteroglypha grubuna dahil zehirli yılanlardır. Zehirleri
nörotoksik (sinirleri felç edici) özelliktedir. Denizlerde yaşadıklarından kuyrukları
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yüzmeye elverişli olacak şekilde yanlardan basıktır. Genelde sahil sularında,
mercan kayalıklarında yaşarlar. Burun delikleri baş üzerinde yer alır ve vücuda
giren fazla tuzu dışarı atmak üzere tuz bezleri bulunur. Zehirleri insan için
tehlikelidir. Basra Körfezi’nden Japonya’nın güneyine kadar, tropik denizlerde
dağılış gösterirler. 16 cins ve 50 kadar türü vardır. Dişileri yavrularını
doğurmak için karaya çıkarlar. Bir tür (Pelamis platurus) Büyük Okyanus’u
aşarak Orta Amerika’nın batı sahillerine kadar dağılışını genişletmiştir.
Hydrophis semperi türü, Filipinler’de tatlısu gölünde yaşamaya uyum
sağlamıştır.
Örnek 1: Laticauda colubrina (Sarı Dudaklı Deniz Yılanı)
Boyları 110 cm kadardır. Boyun kısmından ayırt edilemeyen büyük,
ucu küt bir başa ve ön ucun yanlarında bulunan burun deliklerine sahiptir.
Vücut halkalar halinde siyah ve kahverengi bantlıdır. Zehirleri öldürücü
olmasına rağmen insanı ısırmazlar. Ovipardırlar. Hint Okyanusu’nun doğusu ve
Pasifik’in batısındaki tropik sahillerde bulunur.
Örnek 2: Hydrophis semperi (Tatlısu Deniz Yılanı]
Boyları 80 cm kadardır. Hydrophiidae ailesinin tüm üyeleri denizlerde
yaşamalarına karşın bunlar tatlısularda yaşarlar. Zehirli ve ovovivipardırlar.
Yalnız Filipinler’deki birkaç gölde bulunur.

Şekil 110: Hydrophiid (Proteroglypha) yılan türü Pelamis platurus’a ilişkin görünümler
(Leviton ve ark., 1992’den değiştirilerek).
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Familia 9: Viperidae (Engerekgiller)
Solenoglypha grubuna dahil zehirli yılanlardır. Zehir dişleri bir çift
veya daha fazla sayıdadır. Bunlar maxil kemiği üzerinde yer alır. Zehirleri çok
şiddetlidir ve nörotoksik, hemolitik etkiye sahiptir. Bir insan ısırılınca ateşi
yükselir, rengi beyazlaşır, kan basıncı aniden düşer, dokular dejenere olur, iç
kanama meydana gelir, kalp durur ve ölüm meydana gelir. Zehri ilaç yapımında
kullanılır. Avlarını önce felç edip veya öldürdükten sonra yerler. Çoğunluğu
Ovovivipardır. Avrupa, Asya ve Afrika’da yaşarlar. 10 cinsi ve 60 türü vardır.
Türkiye’de yalnız Vipera ve Macrovipera cinslerine (bazen her iki cins de Vipera
olarak kabul edilir) ait 9 tür bulunmaktadır.

Şekil 111: Vipera ammodytes’de vücut ön bölgesi, başın yandan ve üstten görünümleri. Ok
işareti burun kısmı üzerindeki etli çıkıntıyı işaret eder (Baran, 1976; Arnold ve
Burton, 1980; Engelmann ve ark., 1986’dan değiştirilerek).

Örnek 1: Vipera ammodytes (Boynuzlu Engerek)
Toplam uzunluğu 90 cm kadardır (L. Vipera: canlı doğuran; ammo: kum,
dytes: dalan, gömülen). Başın ön ucunda yukarı kalkık ve üzeri pullarla kaplı,
“boynuz şeklinde” etli bir yapı vardır. Başın üstünde yalnız Gözüstü Plakları
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(Supraocular Plaklar) mevcuttur. Başın diğer kısımları küçük pullarla
örtülüdür. Sırt tarafı gri kahverengi ve bu zemin üzerinde, koyu zikzak bir bant
bulunur. Ventrali sarımsı beyaz ve üzeri siyah noktalı veya lekelidir. Bodur bitkilerle
örtülü, kuru ve taşlık biyotoplarda yaşar. Hareketi yavaştır. Sıcak kanlı hayvanları
zehirleyip öldürdükten sonra, soğuk kanlıları ise canlı halde yutarlar. Zehri insan
için çok tehlikelidir. Tür güneydoğu Avrupa ile batı Asya’da dağılış gösterir.
Yurdumuzda Orta ve Güneydoğu Anadolu hariç, her yerde bulunur. 3 alttürü bilinir:
V. a. montandoni: Trakya’nın kuzeyinde,
V. a. meridionalis: Trakya’nın güneyi, Batı ve Güney Anadolu’da,
V. a. transcaucasiana: Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu’da yaşar.
Örnek 2: Vipera xanthina (Şeritli Engerek)
Boyu 70-80 cm kadardır. Başın üst tarafı, gözlerin üzerindeki ince uzun
Supraocular plaklar haricinde, küçük ve karinalı pullar ile örtülüdür. Sırt tarafı
gri kahverengi ve üzerinde iri, art arda koyu lekeler bulunur. Bu koyu lekeler
baklava dilimi yahut yuvarlağımsı, bazen de zikzak bant şeklindedir. Ventrali
sarımsı beyaz, üzerinde koyu nokta veya küçük lekeler vardır. Dağlık bölgelerde,
ormansız ve taşlık yamaçlarda yaşar. 2000 m yüksekliğe kadar rapor edilmiştir.
Gece aktiftirler. Hareketleri oldukça yavaştır. Türkiye’de Orta, Güney ve Batı
Anadolu’da yayılmıştır. Ülkemizde nominat alttür, V. x. xanthina ile temsil
edilir. Terra typica’sı Kınık Harabeleri (Xanthos, Fethiye)’dir.
Örnek 3: Macrovipera lebetina (=Vipera lebetina) (Koca Engerek)
1.3-1.8 m olabilen kalınca yapılı ve Türkiye’nin en iri engereğidir.
Başın üst tarafında sadece karinalı küçük pullar bulunur, Supraocular plak
küçük parçalara ayrılmış durumdadır. Büyük bir plak yoktur. Kuyruk oldukça
kısa olup, uca doğru aniden sivrileşir. Sırt tarafı kahverengi üzeri bazen belirsiz
iri koyu lekeler vardır. Karın tarafı beyaz, bazen hafif et rengindedir ve üzerinde
siyah noktalar mevcuttur. Ovalık yerlerde, ormansız ve taşlık dağ yamaçlarında,
tarla ve bahçe evlerinde rastlanır. Vertikal dağılışı 1500 m’ye kadar çıkabilir.
Hareketleri çok yavaştır. Saldırgan değildir. Fakat insan için öldürücü olabilir.
Diğer Viperidler gibi yavrularını canlı halde doğurur. Bazı bölgelerde (örneğin
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Kıbrıs’ta) ovipar olduğu bilinir. Ülkemizde Anamur’dan itibaren doğuya doğru,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, ayrıca Batı ve Orta Asya’dan Kuzey Afrika’ya
kadar, geniş bir dağılışa sahiptir. Bizdeki alt türü M. l. obtusa’dır. Nominat
alttür Kıbrıs’ta yaşar.

Şekil 112: Ülkemizde yaşayan bazı engerek türleri (Arnold ve Burton, 1980’den değiştirilerek).

Örnek 4: Vipera raddei (Ağrı Engereği)
Boyu 1 m kadardır. Başı bariz üçgen şeklinde, ince boyunludur. Pholidosis
ve desen açısından, Vipera xanthina’yı andırır. Ancak bombeli Supraocular
plağın kenarı köşeli olup, göz ile bu plak arasında 1 sıra küçük pul bulunur.
Sırt ortasında iç kısmı sarımsı tuğla renginde, bazen tamamen siyah,
uzunlamasına zikzak veya dalgalı bir şerit bulunur. Baş yanındaki siyahımsı
temporal bantların dışında, ayrıca gövde yanlarında da bir sıra siyah leke
bulunur. Alt taraf sarımsı beyaz ve küçük siyah noktalı veya lekelidir. Gece
aktiftir. Gündüzleri taş altlarında gizlenir. Hareketi yavaştır. Zehri insan için
tehlikeli olabilir. Tür Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ermenistan, İran ve Irak’ta
dağılış gösterir. Ülkemizde 2 alttür ile temsil edilir.
Örnek 5: Vipera ursinii (Küçük Engerek)
Total uzunluk 40-50 cm kadar. Baş, karinalı pullar ve plaklarla
örtülüdür. Başın üstünde supraocular plaklar dışında, frontal ve parietal plaklar
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da ayırt edilir. En az 5 plak mevcuttur. Sırt tarafın zemin rengi kahverengi veya
sarımsı, üzerinde boydan boya devam eden kesintisiz dalgalı koyu bir bant bulunur.
Ventrali sarımsı-beyaz ve üzeri küçük siyah lekeli veya noktalıdır. Genelde açık
arazide, otlu ve yaşlık biyotoplarda yaşar. 3000 m kadar yüksekliklerde rastlanabilir.
Orta ve Doğu Avrupa’dan, Orta Asya’ya kadar yayılmıştır. Türkiye’de iki alt tür
şeklindedir. Bazı otörler bunları ayrı türler olarak ele alırlar.
V. u. eriwanensis (=V. u. renardi): Kuzeydoğu Anadolu’da,
V. u. anatolica: Güneybatı Anadolu’da Elmalı (Antalya) civarında yaşar.
Örnek 6: Vipera kaznakovi (Kafkas Engereği)
Total uzunluğu 60 cm kadardır. Pholidosis genel olarak V. ursinii’nikine
benzer. Başın üst tarafı karinasız pul ve plaklarla örtülüdür. Supraocular plaklar
yanında, frontal ve bir çift parietal plak ayırt edilecek derecede büyüktür. Sırt
tarafın zemin rengi, sarımsı griden tuğla kırmızısına kadar değişir. Başın üzeri
siyahtır. Başın üzerinden başlayıp kuyruk ucuna kadar giden genişçe, siyah dalgalı bir
bant bulunur. V. ursinii’den farklı olarak başın üzerindeki siyahlık ensede kesintiye
uğramaz. Temporal şerit bariz olup, gövde yanlarında da siyah bant yahut
lekeler bulunur. Ventrali siyah, üzerinde sarımsı beyaz lekeler bulunur. Bazen tamamen
siyah olan (melanistik) bireylere de rastlanır. Bu tür sık ormanlık bölgelerde yaşar.
Türkiye’de Hopa civarında, çay ve fındık bahçeleri, sık ormanlık yamaçlarda
bulunur. Esas areali Kafkasya’dır.
Örnek 7: Vipera pontica (Çoruh Engereği)
40-50 cm boyundadır. Başın üzeri karinasız pul ve plaklarla örtülüdür.
Karinalı sırt pulları gövde ortasında 21-22 sıralıdır. Rostrum kenarı, supraocular
plakların dış kenarları ile supralabial plakların alt tarafı beyazımsıdır. Sırtın zemin
rengi gri kahve, üzerinde yer yer birleşerek zikzak bantlar oluşturan enine siyahımsı
lekeler bulunur. Baş ve boyun altı sarımsı beyaz ve siyah lekeli, karın taraf ise siyah
renkli olup beyazımsı lekelidir. Kuyruk ucu yeşilimsi sarıdır. Sık ormanlık bölgelerde
taş altlarında yaşar. Biyolojisi hakkında fazla bigi yoktur. Bugüne değin 3 örnek bilinir.
1000 m’ye kadar çıkabilir. Ülkemize endemik bir tür olup Artvin ilinde Çoruh Vadisi
ile Çamlıhemşin civarından bilinmektedir.
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Şekil 113: Ülkemizden bazı engerek türlerine ilişkin genel ve başın dorsalden görünümleri.
Ap: Apikal plaklar [Rastrale’yi üst taraftan sınırlayan plaklar], Ca: Canthal
plaklar [Supraoculare ile Rostrale arasındaki plaklar], F: Frontale, P: Parietale,
So: Supraculare (Baran, 1976; Arnold ve Burton, 1980; Engelmann ve ark.,
1986’dan değiştirilerek).

Şekil 114: Ülkemize endemik olduğu kabul edilen Çoruh Engereği (Vipera pontica)’nin genel
görünümü (Baran ve Atatür, 1998’den değiştirilerek, Foto: O. Türkozan).
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Örnek 8: Vipera wagneri (Wagner Engereği)
Vücut boyu 50-90 cm kadardır. Boyun bariz dar olup, başın üstünde
sadece karinalı pullar ve plak olarak sadece Supraocular plaklar belirgindir.
Karinalı sırt pulları gövde ortasında 23 sıralıdır. Sırtta dikkat çekici, güzel bir
desene sahiptir. Sırt grimsi veya kahverengimsi bej renginde olup bariz
lekelidir. Lekelerin kenarları koyu, iç kısımları kırmızımsı veya sarımsı
kahvedir. Lekeler ayrı veya bitişik olup, kuyrukta dalgalı bir bant oluşturur.
Temporal bant barizdir. Ayrıca gövde yanlarında da leke sıraları bulunur. Karın
taraf gri ve dağınık koyu lekelidir. Seyrek bitkili, akarsulara yakın, taşlı dağ
yamaçlarında yaşar. Sabah ve akşamları aktiftir. Tür Türkiye’de Kars il
sınırları içinde (bilhassa Kağızman’dan) ve ayrıca Azerbaycan’dan bilinir.
Örnek 9: Vipera barani (Baran Engereği)
Boyu 55 cm kadardır. Baş ucu sivri, arka taraf geniş ve boyun dardır.
Başın üst tarafı ön ve ortada küçük karinasız pullarla, diğer kısımları plaklarla
örtülüdür. Türün bugüne kadar bilinen tek örneği haricinde, diğer tüm bilinen
bireyleri siyah renklidir. Bu melanistik formlarda supralabial plaklar üzerinde
ve rostrumun uç yan kenarlarında beyaz lekeler vardır. Desenli örnekte, sırt
zemin rengi grimsi kahverengi, üzeri boyuna sıra teşkil eden koyu lekelidir. Bu
lekelerin bir kısmı birleşerek zikzak bant oluşturur. Kuyruk ucu kalınca ve küt olup,
sarı renklidir. Ülkemizde Sakarya’dan ve ayrıca Silifke civarındaki Toroslardan
bilinir. Görünüş olarak yurdumuza endemik bir tür olup, kesintili dağılışı
ilginçtir. Biyolojisi hakkında fazla bir bilgi yoktur. Canlı doğurduğu bilinir.
Örnek 10: Vipera berus (Kutup Engereği)
Boyları 80 cm kadardır. Soğuk ve yüksek dağlara uyum gösteren bir
türdür. Bu yüzden Kuzey Kutup bölgesine kadar yayılmıştır. Uzun süre kış
uykusuna yatar. Avrupa ve Kafkasya’da yaşar. Bu türün ülkemizden bilinen V.
barani ile aynı olduğu, ve V. barani’nin bu türün sinonimi olduğu şeklindeki
iddialar geçersizdir. Ülkemizde bulunmaz. Gerek mitokondrial sitokrom b
genine dayalı DNA zincirleri analizi, gerekse hemipenis morfolojileri bakımından,
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ayrıca başın üzerinde ortada V. berus’da bariz bir Frontal plak bulunması ile 2
tür birbirinden kesin olarak ayrılır.

Şekil 115: Wagner Engereği, Vipera wagneri’nin genel görünümü (Leviton ve ark.,
1992’den değiştirilerek).

Şekil 116: Baran Engereği, Vipera barani (Solda melanistik tipik form, solda ise desenli form
görülmektedir) (Baran ve Atatür, 1998’den değiştirilerek, Fotolar: S. Üçüncü).

Şekil 117: Kutup Engereği, Vipera berus’da genel (solda erkek; sağda melanistik dişi) ve
başın dorsalden görünümü (Engelmann ve ark., 1986’dan değiştirilerek).
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Örnek 11: Echis carinatus (Testere Pullu Engerek)
Boyları 60 cm kadardır. Baş, vücut ve kuyruk üzerindeki tüm pullar
bariz ve güçlü karinalıdır. Zehiri çok etkilidir. Ülkemizde bulunmaz. Afrika,
Arabistan Yarımadası, İran ve Hindistan’da bulunur.
Örnek 12: Cerastes cerastes (Esas Boynuzlu Engerek)
Boyları 80 cm kadar olabilmektedir. Gözlerin üzerinde boynuz şeklinde iki
uzantı vardır. Boynuzlarını kullanarak kuma gömülür. Bazı durumlarda boynuzlarda
indirgenme de görülebilir. Mısır, Arap Yarımadası, Afganistan ve Pakistan’da yaşar.

Şekil 118: Yurdumuzda bulunmayan bazı engerekgiller (Capula, 1990; Leviton ve ark.,
1992’den değiştirilererk).
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Örnek 13: Bitis arietans (Püf Engereği)
Boyu 120 cm kadardır. Zehir dişleri oldukça uzundur. Ekstrem kısa ve
ince bir kuyruk, kalın bir gövde ve üçgen şekilli bir başa sahiptir. Göz hizasında
açık renkli dar bir enine band ve ektrem dercede üst tarafta yer alan nostriller ile
karakterize olur. Ovovipardır. Zehri hem nörotoksik ve hem de hemolitik etki
yapar. Afrika ve Arap Yarımadası’nda yaşar.
Familia 10: Crotalidae (Çıngıraklı Yılanlar)
Viperidae (Engerekgiller) gibi Solenoglypha grubuna dahil zehirli
yılanlardır. Zehir dişleri oldukça uzundur. Üst çenenin yanlarında burun ile
gözler arasında Termoreseptör ödevi gören, sıcaklık farklarına karşı duyarlı
birer çukur organ bulunur. Bu çukurluklarda çok hassas termoreseptör içeren
zarlar yer alır. Bu sayede avlarının vücut sıcaklığını algılayarak gece avlanırlar.

Şekil 119: Elmas Sırtlı Çıngıraklı Yılan (Crotalidae) ve Hindistan Pitonu (Boidae)’nda
Termoreseptör çukurlukları (oklar), çıngırak ve termoreseptör çukurluğunun yapısı
(Arnold & Burton, 1980; Newman ve Hartline, 1982’den değiştirilerek).
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Tamamına yakınında, kuyruk ucunda yer alan ve deri değiştirmelerle
oluşan, titretildiğinde ses çıkaran iç içe geçmiş halkalardan oluşan “Çıngırak”
adı verilen bir yapı bulunur. Çoğunluğu ovovivipar, bir kısmı ovipardır. 6 cins ve 130
kadar türü vardır. Amerika, Asya ve Avrupa’da yaşarlar. Ülkemizde bulunmaz.
Örnek 1: Crotalus horridus (Esas Çıngıraklı Yılan)
Boyu 2 m kadardır. Kuyruk ucunda iyi gelişmiş bir çıngırak bulunur. Kuzey
Amerika’nın güneyi ve Meksika’da yaygındır.
Örnek 2: Crotalus adamanteus (Elmas Sırtlı Çıngıraklı Yılan)
Boy 2.5 m, ağırlığı 10 kg kadardır. Kuyruk oldukça kısa, siyah enine
bantlı ve ucunda iyi gelişmiş bir çıngırak bulunur. Sırtında elmas şekilli koyu lekeler
bulunur. Çıngıraklı yılanların en büyüğü ve en zehirlisidir. Ovovipardır.
A.B.D.’nin güneydoğusunda yaşar.
Örnek 3: Agkistrodon halysi (Tırnaklı Çıngıraklı Yılan)
Boyu 80 cm kadardır. Kuyruk ucunda bir keratin tırnak bulunur. Titretme
ile ses çıkar. Bataklık ve suya yakın alanlarda yaşar ve balıklarla beslenir. Doğu
Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya’ya kadar dağılış gösterir.

Yılan Zehri:
Zehirli yılanların ağızlarında, avın ıslatılmasına ve kaygan hale
gelmesine yarayan adi tükürük bezlerinden başka, esas görevi zehirli bir sıvı
salımı olan bezlerde mevcuttur. Bu bezler de aslında tükürük bezlerinin değişik
bir şeklidir. Tükürük bezlerinden farkı, saldıkları sıvıda toksik unsurların
bulunmasıdır. Yılan zehri avını öldürmekten başka, içerdiği fermentler nedeni
ile sindirime de yardımcı olur.
Genel olarak yılan zehri; sarımsı veya beyazımsı (yahut renksiz) bir sıvı
olup, az çok yapışkandır. Sudan biraz daha ağırdır. Açık havada kalırsa yapısı
bozulur. Kurutulursa, karanlık ve serin yerde saklamak kaydıyla, uzun yıllar
etkinliğini korur. Kuru zehir saf suda ve tuzlu suda tekrar eritebilir (%1’lik
NaCl yeterlidir). Zehir, yılandan cam kaba bir nevi sağma ile alınır. Bunun için
en ideal yöntem, ağız kısmına bir zar yahut parafilm gerilmiş bir petri yahut
beherin ısırtılmasıdır.

REPTILIA (SÜRÜNGENLER) 189

Yılan zehri kimyasal bakımdan proteinik bileşikler ve çeşitli fermentler
içerir. Fizyolojik etkileri bakımından 2 gruba ayrılırlar:
1. Neurotoksinler: Bunlar iskelet kaslarına giden sinir uçlarında bozukluklar
meydana getirir. Bu bozukluklar bilhassa beyindeki solunum merkezi ile soluk
alıp vermede rol oynayan kaslarda (bilhassa diyaframda) bariz olarak görülür.
Etkisi fazla olduğu taktirde solunum tamamen durur.
2. Hemolitik (Histolitik) Toksinler: Bunlar dolaşım sisteminde bozukluklar
meydana getirir. Eritrositleri tahrip eder. Kan damarlarının içini döşeyen
endothelial hücreleri tahrip edip kanın dışarı sızmasına sebep olurlar. Ayrıca
kanın pıhtılaşmasına engel olurlar (antikoagülant etki).
Zehir vücut içinde 2 yoldan yayılır. Bunlar kan dolaşımı ve lenf
yolu (dokular arası sıvı)’dur.
Zehir dişinin kan damarına isabet etmesi, zehrin çabuk yayılmasına
neden olur, etkisi çok kuvvetli ise birkaç dakikada ölümle sonuçlanabilir.
Lenf yolu ile yayılma yavaştır. Bu nedenle, ısırılan kimse hareket
etmemeye çalışmalıdır. Zira hareket zehrin yayılmasını hızlandırır. Lenf yolu
ile yayılma önlenemezse, zehir neticede kana karışır ve böylece tehlike artar.
Yılan zehrinin toksik etkisi, zehrin miktarına ve ısırılan kişinin zehre
karşı duyarlılığına, yılanın yaşına, fizyolojik durumuna bağlıdır. En önemlisi
zehrin şiddeti, yani toksisitesi’dir ve yılan türüne göre farklılık gösterir. İnsan
için Öldürücü (Lethal) Doz;
Vipera xanthina palestinae (İsrail’de) için 200 mg kuru toz zehirdir.
Vipera russeli (Hindistan’da) için ise 42 mg kuru toz zehirdir.
Zehirli yılan yumurtadan çıktığı andan itibaren zehirlidir. Ancak ergin
kadar iyi bol zehir enjekte edemez. Yeni deri değiştirmiş, kış uykusundan yeni
çıkmış fertlerde zehir etkisi daha fazladır.

Zehirlenmede İlk Yardım:
1) Isırılan yerin 8-10 cm kadar üstünden bir bağ ile (ip hariç, mendil, kravat gibi)
çok sıkı olmamak koşulu ile sıkılır. Burada amaç lenf akımını durdurmaktır.
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Bağ çok sıkılırsa kan dolaşımı da durur. Bu da kangrene sebebiyet verebilir.
Bu nedenle, sıkılan bağ ara sıra gevşetilmelidir.
2) Isırılan kişi veya vücut kısmı fazla hareket ettirilmemelidir. Zira hareket
zehrin çabuk yayılmasına neden olur. Mümkün olduğunca kısa süre
içerisinde bir sağlık merkezine gidilmelidir. Bilhassa yılan zehri serumu
(panzehir, antidot, antivenin) olan yerler tercih edilmelidir. Önceden
yarayı dağlamak ve herhangi bir şey sürmek zararlıdır.
3) Şok tehlikesi nedeni ile ısırılan yer kesilmemeli, zehir emilmemelidir. Aksi
takdirde ağız yolu ile zehirlenme mümkündür.
Unutulmamalıdır ki, yurdumuzda zehirsiz yılan türü çok fazladır. Isırılan
kimsede ilk belirti bir korku şokudur. Şayet yılan zehirli ise, ısırılan yer birkaç
dakika içinde şişer ve ağrı hissedilir. Daha sonra terleme, kusma, karın ağrısı ve
ishal görülür. Isırılan yerde yılanın diş izlerinden de zehirli olup olmadığı
anlaşılabilir. Yarada ön tarafta iri zehir dişlerinin bıraktığı iz belli olur.
Tedavi için zaman kaybetmemek gerekmekle beraber, Türkiye ve
Avrupa’da ki Vipera türleri (Vipera xanthina, Macrovipera lebetina ve
Walterinnesia aegyptia hariç) fazla tehlikeli değildir. Tedavi edilmemiş durumlarda
dahi, 24 saat öncesinde ölüm imkansız görülmektedir. Kısaca;
1. Sükuneti sağlamak,
2. Yara üzerini sıkmak ve emmemek,
Serum tedavisi araştırmak yeterlidir.
Yılan zehri ilaç olarak hastalık tedavisinde kullanılmaktadır. Çıngıraklı
yılanların zehrinden damar daraltıcı ve kanamayı durdurucu ilaçlar yapılır.
Ayrıca sara hastalığı (epilepsi) ve mafsal (eklem) iltihabı gibi hastalıkların
tedavisinde kullanılır.
Bu hayvan grubu kadar insan tarafından yok edilmeye çalışılan bir
hayvan grubu daha yoktur. Halbuki farelerle beslendiğinden, ziraata dolaylı
şekilde faydalı olup, farelerden insana bulaşan hastalıklarında (tifo, verem vs.)
azalması bakımından da yararlıdırlar. İnsan ile besin müşterekliği bulunmaz.
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Derisinden ayakkabı, çanta, kemer gibi yararlanılır. Başlangıçta bilim adamları
tarafından da hor görülmüşlerdir. Linné 1758’deki “Systema Naturae” adlı
eserinde, bunlar hakkında diagnosis (teşhis) verirken, soğuk vücutlu (Corpore
frigido), pis kokulu (Odero tetro), sahtekar gözlü, pis yerlerde yaşayanlar gibi
yakıştırmalar yaptıktan sonra, “şükür ki, Tanrı bunlardan fazla yaratmamış”
diye yazmıştır. Çoğu dini kitaplarda da Havva’ya yasak meyva’yı yılanın yedirdiği
ve cennetten kovulduğu yazılmaktadır.

Şekil 120: [A-A’’]: Sürüngenlerde deri. A: pullar, A’: kemik plakçıklı pullar, A”: plaklar
(a) Epidermisin Stratum corneum’u, (b) Epidermisin Stratum germinativum’u,
(c) corium (dermis), (d) dermal kemik plakları; [B-B”]: Agama agama’da renk
değiştirmenin şematik gösterilişi. Oranj (B) ve açık kahverengi üzerinden (B’)
çikolata kahverengiye (B”) renk değiştirme öncelikle melanoforların uzantılarındaki
pigment granüllerinin dağılımı ile ilgilidir. (a) Epidermis, (b) Lipofor (sarı), (c)
Lipofor (kırmızı), (d) Guanofor (beyaz), (e) Melanofor, (f) Corium’un bağ dokusu
(Ziswiler, 1976’dan değiştirilerek).

Sürüngenlerde Deri ve Türevleri:
Reptillerde Epidermis, amphibilerinkinden çok daha fazla keratinleşmesi;
özel boynuzsu yapılar (örneğin pullar ve plaklar) ve nispeten kuru olması ile
ayırt edilir. Pullar deri kıvrımlarıdır (Şekil 120). Çoğunlukla vücut üzerinde eğik
veya yan yana bulunurlar. Bir puldan "üst ve alt taraf" olmak üzere bahsedilir.
Pulun üst tarafı alt tarafa nazaran daha fazla keratinleşmiştir. Pullar boyuna, enine
veya transversal sıralar halinde dizilmişlerdir. Form olarak da çok çeşitlidirler.
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Küçük ,tomurcuk şeklinde (Sphenodon'da) veya yılanlardaki gibi kiremit şeklinde
birbiri üzerine biner (imbrikat), bazılarında karinalıdır. Büyükleri “plaklar”
olarak isimlendirilir. Bazı tür yılanların ve bukalemunların başındaki çıkıntılar,
leguanlar gibi bazı kertenkelelerde görülen krista ve yakalar, keza çıngıraklı
yılanlardaki hareketli keratinleşmiş kuyruk halkaları özelleşmiş yapılardır. Pek
çok tür ve bilhassa tırmanıcı reptiller uzun tırnaklara sahiptirler. Diğer bir
boynuzsu yapı; kaplumbağalar, timsahlar ve Sphenodon'da bulunan yumurta
dişi'dir. Bunlar Squamata'daki hakiki diş yapılarının anoloğudur. Plaklanma ve
pullanma (Skutellasyon) Squamata'nın pekçok grubu için çok önemli taksonomik
karakterler kompleksidir (Pholidosis).

Şekil 121: Sürüngenlerde özel epidermal oluşuklar. (a) Gekko gecko’da ayağın alt tarafında
tutunucu lameller, (b) Crotalus crotalus (Çıngıraklı Yılan)’da kuyruk halkalarının
üstten görünüşü ve boyuna kesiti, (c) Bitis cornuta’da boynuzsu apikal çıkıntılar,
(d) Erpeton tentaculatum (Tentaküllü Yılan)’da tentaküller, (e) Boynuzlu
bukalemun (Chamaeleo jacksoni) erkeğinde boynuzlar, (f) Chlamydosaurus
kingii (Yakalı Kertenkele)’de yaka, (g) Moloch horridus‘da diken şeklinde pullar,
(h) Dişi Langaha nasuta’da (Yaprak Burunlu Yılan) burun eklentisi (erkekte
küçüktür) (Ziswiler, 1976’dan değiştirilerek).

Sphenodon ve kertenkelelerde periyodik olarak ortaya çıkan deri değiştirme
tipiktir. Stratum corneum'un dış tabakası, içte gelişen yenisi ile ayrılır ve bu ara
bölmeye lenfatik sıvı dolar. Yılanlarda epidermis keza gözün üst tarafını saydam

REPTILIA (SÜRÜNGENLER) 193

bir kapak şeklinde örter. Bu sıvı eski ve yeni oluşan kapak arasına girdiğinde, deri
değiştirme öncesinde yılanlarda gözler saydamlığını kaybeder. Deri değiştirme
öncelikle baş kısmından başlar. Bu nedenle yılanlarda, baş kısmında bir şişme
mekanizması tarif edilmiştir. Musculus jugularis'in kontraksiyonu ile Jugular
venalar sıkılır ve baş kısmında kan basıncı artar, hacim büyür ve eski deri atılmağa
başlar. Bacaksız reptillerde deri, yılan gömleğinde olduğu gibi tek parça halinde
sıyrılır. Buna karşın quadriped (dört bacakla yürüyen) formlarda deri, ekseriyetle
parçalar halinde vücuttan atılır. Koryum (Corium, Dermis) bütün reptillerde iyi
gelişmiştir. Bilhassa timsahlarda deri işlemeciliği için temel teşkil eder. Amphibiler
evolusyon süreci esnasında dermal kemikleşmelerden uzaklaşmalarına karşın,
reptillerin farklı grupları dermal kemik zırhlanmayı geliştirmişlerdir (Pareiasauria
ve pek çok Thecodontia). Bugünkü reptiller içinde karapas (carapax) ve plastronun
önemli bölümünü dermal kemiklerin oluşturduğu kaplumbağalar yanında,
Timsahlar ve Squamata da az veya çok derecede ossifiye zonlara sahiptirler.
Timsahlar, üst göz kapaklarındaki dermal kemikler (Palpebral kemikler) haricinde
karın bölgesini koruyan 7-8 sıra halinde, "V" şeklinde düzenlenmiş dermal
kemik plaklara (Gastralia) sahiptir. Sphenodon'da 25 sıra Gastralia bulunur.
Kaplumbağalardaki kemik plaklar muhtemelen Gastralia ile homologdurlar.
Squamata’nın bazı gruplarında (örneğin yılan kertenkele, Anguis'de), epidermal
pullar altında ince dermal kemik pullar bulunur. Reptillerde dikkat çekici bir
integüment kompleksi kaplumbağalardaki zırh, yani kabuktur. Bir kapsül teşkili
olan bu yapıya epidermisin keratin plakları, dermal kemik plaklar, omurga, kaburgalar
ve keza ekstremite kemerlerinin elementleri katılmıştır. Kaplumbağalardaki zırh
iki kısımdan meydana gelmiştir. Bunlar; az veya çok derecede kıvrık sırt kabuğu
(carapax, karapas) ve düz veya hafif kıvrık karın kabuğu (plastron)'dur. Kabuğun
tamamı dış taraftan keratin tabakası ile örtülmüştür. Gelişim esnasında eski keratin
plaklar atılmaz, yeni gelişenler fark edilecek derecede bunların etrafındadır. Keratin
plakların kenarları, bunun altında bulunan kemik plaklarla tam çakışmazlar.
Yumuşak kaplumbağalarda (Trionychidae) kemik zırh, keratin plaklarla değil
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sağlam bir deri ile örtülüdür. Bunlarda keratin plaklar ontogenez esnasında
körelmişlerdir. Böylelikle ergin hayvanda sadece sağlam deri örtü kalmıştır.
Karapas’da orta kısımda 5 adet peş peşe dizilmiş Vertebral (Neural) Plaklar,
bunun yanında her iki tarafta 4'er adet Pleural (Costal) Plaklar, sırt kabuğunu
dıştan sınırlayan Marginal Plaklar (her iki yanda 12'şer adet) ve tek Ense Plağı
(Nuchale) bulunur. Bu plak üst tarafta marginallerin ortasındadır.
Plastron'daki plaklar ekseriyetle çiftler halinde düzenlenmişlerdir. Önden
arkaya şu çiftler ayırt edilir; Gularia, Humeralia, Pectoralia (dış taraftan
küçük bir Axillar Plak ile sınırlanmıştır), Abdominalia (dış taraftan bir Inguinal
Plak ile sınırlanmıştır), Femoralia ve Analia. Bu plakların düzenlenme biçimi
çok konservatiftir. Bu temel sistemden sapmalar pleural ve marginal plak
sıraları arasında ilave bir plak sırasının; Supramarginal Plakların bulunması
(Macrochelys'de), Axillare ve Inguinale arasında ilave bir sıra (Trionychidae
ve Testudinidae hariç, diğer tüm ailelerde) veya Gular Plaklara ilave bir çift
Intergular Plak (Pleurodira'da) bulunması gibi durumlar yanında Caretta'da
Marginalia, her iki tarafta birer adet artmıştır. Kinosternidae'de ise bir adet
azalmıştır.
Karapas'ın kemik plakları boyuna sırada düzenlenmişlerdir. Önde medianda
tek sıra bir Nuchale ile başlar. Bunu kaide olarak 8 Neuralia ve 2 Suprapygalia
takip eder. Arkada bir Pygale ile sonlanır. Median sıra dıştan her iki taraftan 8
Costalia ile kuşatılmıştır. Kenar sıralanması her iki tarafta 11 Periferalia
(Marginalia) iledir. Bunlar Nuchale ve Pygale arasında dizilmişlerdir. Plastron ön
tarafta l çift Epiplastron ile başlar. Bunu tek plak halindeki Endoplastron
(Entoplastron) ve tekrar çift olan 3 sıra elementler (sırasıyla Hyo-, Hypo-,
Xiphiplastron) takip eder. Kemik plaklarda da düzenleme koservatiftir. Bu
temel şemadan sapmalar: ilave bir Preneurale ve dış taraftan Precostalia, keza
ilave bir plak çifti Hyo- ve Hypoplastron arasındaki Mesoplastron’dur. Ayrıca
Peripheralia sayısı Endoplastron’un bulunmayışı ile azalabilir (Kinosternidae’de).
Ya da çevredeki kemiklenmelerin sayısı artmıştır (Caretta’da).

REPTILIA (SÜRÜNGENLER) 195

Şekil 122: Kara kaplumbağasının sagittal kesiti (A), karapasın ve iskeletin ventralden görünümü
(B) ve Eretmochelys’de plastronun kemik kısımlarını (C) gösteren şekiller.
[A-B]: (a) Carapax, (b) Carapax’ın kemik kısmı, (c) Plastronun epidermal kısmı,
(d) Plastronun kemik kısmı, (e) Scapula, (f) Humerus, (g) Phalanjlar, (h) Ulna,
(i) Radius, (k) Ilium, (l) Pubis, (m) Ischium, (n) Femur, (o) Tibia, (p) Fibula,
(q) Mesocapulum (Proscapular uzantı), (r) Corocoid, (s) Carpalia, (t) Metacapalia,
(u) Tarsalia, (v) Metatarsalia. [C]: (a) Epiplastron (Clavicula), (b) Endoplastron
(interclavicula), (c) Hyoplastron (modifiye olmuş karın kaburgası), (d) Hypoplastron
(modifiye olmuş karın kaburgası), (e) Xiphiplastron (modifiye olmuş karın
kaburgası) (Ziswiler, 1976’dan değiştirilerek).

Karapaksın kemik elementleri "dermal ossifikasyon" ile oluşur. Orta
sıradaki Neuralia, gelişimi esnasında omurların spinal uzantıları ile kaynaşır.
Keza kaburgalar da Costal plaklarla birlikte gelişir. Kaburgalar ile birlikte
gelişme Trionychidae, Cheloniidae ve Kinosternidae ailelerinde ergin safhada
dahi tamamlanmış değildir. Karapaksa karşın plastronun kemik elementleri,
endoiskelet kısımlarından kaynaklanmaktadır. Epiplastron, Clavicula'dan;
Endoplastron, Episternum'dan; Hyo-, Hypo- ve Xiphiplastron ise kaburgalardan
farklılaşmışlardır. Karşılıklı yani çift elementlerin medianda kaynaşması Cheloniidae
ve Trionychidae ailelerinde ergin hayvanda bile tam değildir. Genç kaplumbağalarda,
ayni zamanda bazı gruplarda, ergin durumda karapaks ve plastron yalnız deri ile
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bağlantıdadır. Pekçok kaplumbağada plastron zamanla Hyo- ve Hypoplastron
sahasında karapaksın marginalleri ile birleşir. Plastron sık olarak Hyo- ve
Hypoplastron arasında enine uzanan hareketli bir ekleme sahiptir. Bu eklem
sayesinde plastronun ön kısmı yukarıya doğru kaldırılabilir ve böylece baş
taraftaki açıklığı kapamak mümkün olur. Bazı formlar plastronun arka kısmını
da benzer şekilde kapama kabiliyetindedirler.
Amphibilerdekinden farklı olarak reptillerde deri bez bakımından fakirdir.
Az sayıdaki bez ya düşmanlarından korunmaya yarayan ve pis kokan salgı, ya
da tür bireylerini tanımaya veya çiftleşme partnerini çekmeye, cezbetmeye
yarayan güzel kokan salgı salgılar. Timsahlar gövde yanları ve kloak bölgesinde
Misk Bezleri’ne sahiptir. Bunların salgıları çiftleşme davranışında önemli rol
oynar. Ayrıca sırtın orta hattı boyunca işlevi bilinmeyen bir sıra bez vardır.
Pekçok kertenkelede femoral ve anal porlar bulunur. Bunlar dermisde bulunan
bezlerin çıkış delikleridirler ve çoğunlukla her iki eşeyde de vardır. Ancak erkek
fertlerde daha bariz gelişmiş olup bezlerin aktivitesi çiftleşme mevsiminde
artar. Bu nedenle çiftleşme davranışlarında rol oynadığı kabul edilir. Bazı
yılanlarda, örneğin Natrix natrix ve N. tesellata'da kloak bezleri bulunur ve
salgıları pis kokuludur. Düşmanlarından korunmasına yardımcıdır. Diğer bazı
yılanlar güzel kokulu ense bezlerine sahiptir. Güzel kokulu bezler keza
kaplumbağalardan da bilinir. Bunlar alt çene kenarlarında veya her iki kabuğun
kenar kısımlarında yer alırlar.
Reptillerin renklenmesine pigmentler ve ışık kıran etkiler iştirak eder.
Kromatoforlar dermisde yer alırlar ve bunların pseudopodial uzantıları epidermisin
Stratum germinativum tabakasına kadar ulaşırlar (Şekil 120B). Kertenkelelerden 4
tip kromatofor bilinmektedir. Bunlar; Melanoforlar, Guanoforlar, Lipoforlar
ve Alloforlar'dır. Renklenme bu kromatoforların her birisi veya bunların farklı
kombinasyonları ile ortaya çıkabilir. Bazı reptillerde bulunan Alloforlar kırmızı, sarı
ve menekşe pigmentleri içerirler. Bunlar lipokrom ve lipoforların aksine alkolde
çözünmezler. Prensip olarak reptil ve amphibilerde kromatoforların yoğun karışma
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şartları uyum gösterir. Yeşil pigmentler enderdir. Sadece bazı ağaç yılanlarında
rapor edilmişlerdir. Bunun haricinde yeşil etki; sarı pigment ve mavi interferansı ile
oluşur. Pekçok reptilden “renk değiştirme” özelliği bilinmektedir. Timsahlar,
pekçok kertenkele ve yılanlar fizyolojik aktif melanoforlara sahiptirler. Şayet
melanin granülleri pseudopodlara diffuz olurlarsa, bu taktirde hayvan koyudan
siyaha kadar görülür. Eğer granüller melanoforların merkezinde konsantre
olursa, hayvan açık renklidir. Bu takdirde diğer kromatoforların renk etkisi
ortaya çıkar. Kertenkeleler arasında özellikle bukalemunlar, bazı leguanlar ve
agamidler, yoğun ve çok yönlü renk değiştirme kabiliyetindedirler. Bu suretle
türe has çok çeşitli dağılım mekanizmaları gelişmiştir. Anolis spp.'nde renk
değiştirme hormonal kontrol edilir. İntermedin melanin granüllerinde dispersiyona,
Adrenalin konsantrasyona neden olurlar. Phrynosoma'da renk değiştirmede
çok farklı mekanizmalar birlikte etkilidir. Melanin granüllerin konsantrasyonu
sinirsel etki, adrenalin etkisi, keza yüksek temperatür ve karanlık ile müşterek
tetiklenir. Dispersiyon sadece hormonal etkiye (İntermedin), ayrıca düşük temperatür
ve kuvvetli ışık ile uyarılır. Bukalemunlarda renk değiştirme “sinirsel uyaran”
ile kontrol edilir. Bukalemunlarda renklenme ışığa da bağımlı olmakla birlikte,
ışık burada direkt olarak kromatoforlara etkili değildir. Bilakis ışık, reseptörlere
ve bunlar üzerinden otonom sinir sistemi ve pigmentlere etkilidir.

Sürüngenlerde Hareket:
Bugün yaşayan dört bacaklı reptiller kısmen hızlı koşan ve yürüyen
hayvanlardır. Prensip olarak hareket, “karasal bir urodel” hareketidir. Ekstremitelerin
proksimal elementleri yani humerus ve femur vücuda yatay durumda, orta
elementler radius-ulna ile tibia-fibula dikey durumda, ayaklar yatay durumdadır.
Hareket halinde, bir ön extremite ile onun çaprazındaki öne atılır. Bu
esnada her iki diğer ön ve arka ekstremite bir dönme ekseni olarak iş görür.
Eklemler dönme noktaları olarak etki eder. Aynı esnada vücut ekseni sağa-sola
bükülmeler yapar. Bu harekete “Quadripedes hareketi” denir. Bazı kertenkeleler
kuyruklarını ve vücudun ön kısmını kaldırarak, arka ayakları üzerinde koşabilirler,
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bu harekete de “Bipedes hareketi” denir. Bu hareket tarzına bilhassa Basiliscus ve
Palmatogecko cinslerinde sıkça rastlanır. Bazı çöl formlarında, sözgelimi
Palmatogecko cinsinde, ön ve arka bacakların parmakları arasında zarlar
bulunur ve kumda batmayı engeller.
Bazı kertenkeleler kuyruk ve arka bacakların katılması ile büyük
sıçramalar yaparlar. Parmakları tırnaklı ve kuyrukları kavrama özelliğine sahip
olanlar iyi tırmanıcıdırlar. Örneğin Gecko (gece keleri) ve Anolis (ağaç iguanası,
Amerikan bukalemunu) türleri, parmaktaki diskler ve villus gibi küçük uzantılar
sayesinde, tavanda ve düz duvarlarda tutunabilir ve tırmanabilirler. Arboreal
bukalemunlarda, kol ve bacaklar ve ayrıca kuyruk kavramaya uygun şekilde
farklılaşmıştır. Bu tip kuyruğa “Prehensil” denir ve beşinci üye görevi görür.
Kazıcı reptiller ya kürek şeklinde genişlemiş ön ve arka üyeleri ile,
veya üyeleri körelmiş veya tamamen kaybolmuşsa, toprak altında vücudun
arkasını destek alarak, başı ile ilerler ve tekrar arka kısmını öne alarak hareket
ederler. Örneğin Typhlopidae familyası üyelerinde kuyruk ekseriyetle diken ve
çengel şeklinde yapılar ile toprak altındayken tutunmaya elverişlidir.
Bazı sürüngenler çok iyi yüzücüdürler. Örneğin Sphenodon (Tuatara),
Varanus niloticus (Nil Varanı), Amblyrhynchus cristatus (Deniz Kertenkelesi)’da
kuyruk yüzmeye elverişli olup uzun ve yanlardan basıktır. Suda denge sağlamak
için sırt boyunca Crista (ibik) bulunur. Yılanlar bükülmelerle yüzerler. Deniz
yılanlarında (Hydrophiidae) kuyruk lateral yassılaşmış ve yüzmeye uygundur.
Timsahlarda arka bacak parmakları arasında yüzme zarları bulunur, yüzmeye
yarar, ayrıca dümen ödevi görür. Sucul kaplumbağalarda, vücut nispeten dorsoventral
yassılaşmış ve üyeler kürek şeklini almış veya parmak aralarında yüzme zarı
oluşmuştur.
Bir uçma derisi ile desteklenen ve kanat şeklinde ön üyelere sahip fosil
uçan sürüngenler (Pterosauria, 8 m kanat açıklığı) hariç, bugün yaşayan hiçbir
reptil aktif şekilde uçamaz. Fakat bazı formlar “havada kayma hareketi”
geliştirmiştir. Uçan Kertenkele, Draco volans yanında, ağaçlarda yaşayan bazı
geckonidler (örneğin Ptychozoon türleri) ve ağaçlarda yaşayan yılan türleri
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(Örneğin Ağaç Kobrası, Dendroaspis türleri) uzun süre havada kayabilirler. Bu
hareket kertenkelelerde havada parmaklar arasındaki zararla kurulan denge ile,
yılanlarda ise ventralin kaburgalar sayesinde içe doğru çukurlaşması ile sağlanır.
Enteresan hareket tarzı, üyeleri olmayan türlerdedir. Yılankavi Hareket veya
Yanal Dalgalanma Hareketi ile ilerlerler. Bu tür harekette, zeminde hayvanın destek
alacağı taş, bitki, çıkıntı gibi öğelerin olması şarttır. Cam gibi pürtüksüz bir yüzeyde
yılan yer değiştiremez.
Yılanlar için diğer bir hareket prensibi “El-Akordeon (Konsertina)
Hareketi” dir. Bu hareket tırmanma ve toprak altı tünellerle ilerlemeye uygundur.
Vücudun bir kısmı zemine temas ederken, diğer kısmı öne doğru hareket ettirilir.

Şekil 123: Ektremitesiz sürüngenlerde görülen bazı hareket tipleri. A: Kum zemin üzerinde ok
yönünde hareket için Yanal Dalgalanma Hareketi, B: Bir tünel içinde ElAkordeon (Konsertina) Hareketi (Porter, 1972’den değiştirilerek).

Yılanlarda yine özel hareket tarzını, çöllerde yaşayan, Vipera, Echis,
Bitis, Cerastes ve Crotalus türleri geliştirmişlerdir. Yılan, çıkış noktasında
hareket yönüne eğik durumdadır. Daha sonra başını ve vücudun ön kısmını
kaldırır, ve çıkış noktasına doğru vücudu dalgalandırarak öne doğru hareket
eder. Hareketi tamamlayan vücut kısmı zeminden kaldırılır ve yana dolama
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şeklinde devam eder. Bu harekete “Side-Winder (Yana Dolama, Seitenwinder)”
Hareketi denir. Bu şekilde hareket eden yılanlarda, vücudun münavebeli (kısa
süreli) olarak bir kısmı zemine temas ettiğinden, sıcak çölde kolaylıkla hareket
edebilirler. Crotalus ve Cerastes türleri bu şekilde 3 km/saat üzerinde hız yapabilir.

Şekil 124: Çöl yılanlarında “Yana Dolama Hareketi”. Yere temas eden bölgeler siyah olarak,
kesiksiz çizgiler yılanın geçtiği, kesikli çizgiler geçeceği yerleri işaret eder (Porter,
1972’den değiştirilerek).

Bir başka hareket “Sürünme Hareketi”dir. Bu hareket Vipera ve Python
türlerinde görülür. Karın plaklarının homojen hareketi ile vücudun tamamı
uzatılmış şekilde öne doğru kesintisiz ilerler.

Sürüngenlerde Beslenme:
Reptiller genellikle karnivordur. Yalnız, kertenkele ve kaplumbağaların
bir kısmı herbivordur. Avlarını kısmen optik (timsah ve kertenkeleler), kısmen
koku ile, çok azı da termoreseptörler ile (Crotalidae ve Boidae) tespit ederler.
Ekseri hallerde avı bulmada farklı duyu organları birlikte rol oynar.
Her bir tür tarafından av yakalama için geliştirilen mekanizmalar çok
çeşitlidir. Yılanlarda çoğunlukla ava yaklaşılır, üzerine atılarak başın ava doğru
seri hareketi ile yakalanır. Bukalemunlar böcek avlarına sessizce yaklaşır,
birbirinden bağımsız hareket eden gözleri ile miğfer şeklindeki yapının
hizasından nişan alır ve belli mesafeden dillerini bir anda fırlatarak avı
yakalarlar.
Zehirsiz yılanlar avlarına dolanarak onları sıkarlar, canlı veya
öldürdükten sonra avlarını yutarlar. Zehirli yılanlar zehir dişlerini batırarak
ölmesini bekler. Yutma işlemi avının hareketsiz kalmasıyla başlar. Yılanlarda
avı yutma işlemi, birbirine karşı serbest hareket eden, alt çenelerinin öne ve
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arkaya hareketi ile olur. Göğüs kemiği olmadığından, ayrıca altçeneler üst
çenelere oynak eklemlerle bağlandığından ve alt çenenin parçaları arasında
elastik bir doku ile bağlandığından avın yutulması kolaylaşır.
Kaplumbağa, Timsah ve bazı kertenkeleler (Örneğin Varanus) avlarını
parçalarlar. Timsahlar parçalamada arka bacaklarını, kaplumbağalar ön
bacaklarını kullanır. Bazı kaplumbağalar (örneğin Chelydra serpentina) özel
yutma yöntemi geliştirmiştir; ağızlarını son derece açarak yutaklarını ortaya
çıkarırlar ve avlarını bir anda yutarlar. Uzun, kırmızı solucan gibi olan hareketli
dillerini yem gibi kullanırlar.
Su içme esas olarak 2 şekilde olur.
Kara kaplumbağaları ve yılanlar suyu emerler.
Kertenkeleler yalarlar (yalanan doğrudan su olmayıp nemli bir bitki de
olabilir).
Alınan besin midede yüksek konsantrasyonda hidroklorik asit (HCl) ile
sindirir. Boynuz, toynak ve tüyler zaman zaman ağızdan dışarı atılır. Kemikler
ise eritilir. Ekstrem beslenenler arasında yumurta yiyen yılanlar (Dasypeltis),
salyangoz yiyenler, termit ve karınca yiyen Typhlopidae ve Leptotyphlopidae
üyeleri, fare-sıçan gibi küçük memelileri yiyen Viperidler, yosun yiyen Deniz
kertenkelesi (Amblyrhynchus) bulunur. Colubrid yılanların ve kertenkelelerin
çoğu ise her şeyi yer (Omnivor). Cesametlerine göre büyük olan, hareketli her
canlıya saldırırlar. Yeşil kertenkeleler (Lacerta viridis ve L. trilineata)
biyotoplarında yaşayan küçük memeli, kuş, reptil, amfibi, eklembacaklı ve
yumuşakçalar ile beslenirler.

Sürüngenlerde Aktivite ve Vücut Sıcaklığı:
Sürüngenlerde metabolizma ve hareket çevre sıcaklığına bağlıdır
(Poikilotherm hayvanlar). Optimal çevre temperatürünü tercih etme durumu
yanında, her türün kendine has belli dereceler arasında oynayan aktivite sıcaklığı
vardır. Bu sıcaklığın altına düşüldüğünde hayvan kış uykusuna yatar. Çoğunda bu
vücut sıcaklığı yüksektir. Örneğin kara kaplumbağalarında 30°C, Tejidae de
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40°C, Leguanlarda 35°C’dır. Soğuk bölgelerde yaşayan veya gece aktif olanlarda
optimal sıcaklık düşüktür. Örneğin Sphenodon’da 10°C’dır.
Bazı reptiller vücut sıcaklığını ayarlamada özelliklere sahiptirler. Varanlar
ve Pitonlar metabolizmaları sayesinde, vücut sıcaklığını çevre sıcaklığının üstünde
tutabilirler.
Reptiller ılıman veya soğuk bölgelerde, kışın veya soğuk günleri bir kış
uykusunda, korunmuş bir yerde, örneğin ağaç köklerinde ve ekseriyetle toplu
halde geçirirler. Tatlı su kaplumbağaları su zemininde kalarak deri, ağız içi ve
kloak solunumu ile gerekli oksijeni alırlar. Kış uykusunda tüm aktiviteler, kalp
atışları son derece yavaşlatılır.

Sürüngenlerde Üreme:
Optimal iklim koşullarına veya terraryumlardaki klima şartlarına
bağlıdır. Tropikler haricinde, üreme zamanı artan gün uzunlukları ile yaz
sonuna kadar devam eder. Üreme periyodunu uzun ve kısa gün fenomenleri
veya çevre temperatürü uyarır.
Çiftleşme davranışları çok çeşitlidir. Optik (görme), akustik (ses)
veya olfaktorik (koku) olarak etkilenebilir. Sucul kaplumbağalarda erkek yüzme
oyunları yapar. Karasal olanlarda erkekler dişiyi takip ederek, karapaks ile
vurarak dişiyi etkilemeye çalışır. Kertenkelelerde çiftleşme davranışları çok
çeşitlidir. Esasta erkek aynı türden olan dişilere karşı bir yıldırma gösterisi
yapmak suretiyle territorial’dir. Erkekler üreme zamanı oluşan crista yahut
boyun bölgesinde bariz renklenme ile dişileri cezbetmeye, ayrıca taktil uyarma
ile yani dokunarak, etkilerler.
Yılanlarda çiftleşmede, erkek optik olarak dişi tarafından uyarılır. Buna
karşılık erkek taktil olarak dişiyi etkiler. Başı ile dokunur veya vücudunu dolar.
Bilhassa varanlar ve zehirli yılanların erkekleri arasında birbirine
üstünlük mücadelesi olur. Varanlar güreşerek birbirini zemine çarpmaya
çalışırlar. Engerekler zehir dişini kullanmaksızın birbirlerini yıldırırlar.
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Şekil 125: Reptillerde bazı aşk oyunları (Porter, 1972; Halliday ve ark., 1986’den değiştirilerek).

Şekil 126: Bazı reptillerde üreme döneminde, dişi seçimi yönünde erkekler arasında görülen
güreş şeklindeki danslar (Porter, 1972; Pough ve ark., 1998’den değiştirilerek).

Döllenme daima dahilidir. Pek çoğu sperm depo etme özelliğine sahiptir.
Bazı kaplumbağa dişileri spermleri 4 yıl, bazı yılan dişileri 6 yıl kadar kullanmadan
saklayabilirler. Aynı depolama ile birkaç yumurtlama devresinde, yumurtalarını
dölleyebilirler. Depolama ekseriyetle dişi üreme organlarında olmaktadır. Çok
ender olarak bazı Darevskia ve Cnemidophorus türleri parthenogenetik ürerler.
Populasyon sadece dişi fertlerden oluşur.
Reptillerin çoğu ovipardır. Yumurta sayısı seneden seneye, türden türe
farklılıklar gösterir. Timsahlarda yuva yapma davranışı vardır. Nil timsahı,
Crocodylus niloticus, basit çukur açmasına karşın, Mississippi timsahı (Alligator
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mississippiensis) çapı 2.5 m’ye varan yuvasını çamur ve bitkisel materyal
kullanarak yapar. Çürümekte olan bitkisel materyal yumurtalara kuluçka sıcaklığı
temin eder. Dişiler daima yuvanın yakınındadır ve yumurtalarını bilhassa Nil
Varanı’na (Varanus niloticus) karşı korurular. Yeni çıkacak yavrular annenin
ses çıkarması ile daima uyarılır, dolayıs ile dişide kuluçka ve yavru bakımı
davranışları vardır.
Kara ve deniz kaplumbağaları da yumurtlama için yuva açarlar fakat
yumurta bıraktıktan sonra ilgilenmezler. Kertenkeleler ekseriyetle ovipardır.
Bazılarında viperidlerde olduğu gibi ovovivipari de gözlenir. Sık olarak
yumurtalarını kuma gömerler, bazıları termit ve karınca yuvaları veya fare
tünellerini tercih ederler. Sarı kertenkele, Eumeces’de periyodik olarak
yumurtalarını ziyaret gözlenmiştir. Şayet yumurtaları yerine başka yumurta
konulursa bir daha gelmediği, dolayısı ile kendininkileri tanıdığı kayıt edilmiştir.

Sürüngenlerin Dağılışı:
Kutuplar hariç, sürüngenler dünyanın her tarafında yayılmışlardır.
Amfibilere göre, çoğu karasal olan daha büyük bir areale sahiptirler. Deri
türevleri kurak bölgelerden tuzlu sulara kadar adaptasyonu olası kılmıştır. Diğer
taraftan soğuk periyotlar amfibilere nazaran reptiller için daha rizikoludur.
Genelde amfibiler soğuk temperatürde, reptiller sıcak temperatürde daha fazla
hayatta kalma şansına sahiptir. Squamata dünyanın hemen tamamında,
Hydrophiidae okyanuslarda yaygındır. Kutuplara en yakın olarak kertenkelelerden
Lacerta vivipara, ve yılanlardan Vipera berus yaklaşabilmiştir.
En bariz relikt (kalıntı halinde) bulunuş Sphenodon punctatus’dadır.
Yalnız Yeni Zelanda sahillerinde birkaç küçük adada bulunur.

Yılan ve İnsan İlişkileri:
Yılanların hem zararlı hem de yararlı tarafları vardır.
(a) Yılanların Zararlı Tarafları: İnsanlar için tehlikeli olan zehirli yılan türleri,
dünyadaki bütün yılan türlerinin %7’sini oluşturur. Yılan ısırması, yani zehirlenmesi
ile dünyada yılda 30-40 bin kişi ölmektedir. En fazla ölüm Güneydoğu Asya’da
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görülür. Hindistan’da Naja ve Bungarus türlerinden, Tayland’da Vipera russeli
türünden ölüm vakalarına çok rastlanır. Afrika’da ölümlere sebep olan bilhassa
Bitis arietans ve Dendroaspis polylepis (Ağaç Kobrası, Siyah Mamba) türleridir.
Fazla ölümlerin gerçekleştiği bir diğer bölge; Brezilya başta olmak üzere Güney
Amerika’dır. Bu bölgede ölüm etkeni Crotalidae (Çıngıraklı Yılanlar) ailesine
dahil türlerdir. Bu bölgeden yılda 3-4 bin kadar vaka bildirilir. Kuzey Amerika’da
her yıl ortalama bin kişi çıngıraklı yılanlar tarafından ısırıldığı halde, ölümle
sonuçlanan vaka sayısı yılda ortalama 30’dur. Buna karşın A.B.D. de akrep
sokmasından ölenlerin sayısı daha fazladır. Ölümler daha ziyade sıcak iklimli
tarımın yoğun olduğu ve bilhassa çıplak ayakla dolaşan halk arasında
olmaktadır. Antiserum kullanan ülkelerde ölüm oranı azalmaktadır. Zehirli
yılanlar koyun, keçi, sığır ve diğer evcil hayvanları da ısırıp, zehirleyerek zarar
verirler.
(b) Yılanların Faydalı Tarafları: Yılanlar gerek insan için hastalık etkeni
taşımaları gerekse hububata ziyan vermeleri bakımından zararlı olan fare
türlerinin fazla çoğalmasına engel olmaktadır. Hatta bu amaçla biyolojik
mücadelede kullanılmışlardır (örneğin 1960’lı yıllarda Kıbrıs’a Ege Adalarından
Coluber jugularis götürülmüştür). Bazı yılan türleri termitler ve böcekler ile
beslendiklerinden bu zararlı türlerin kontrolünde, bir nevi “sağlık polisi” olarak
rol oynarlar.
İnsanlar, ayrıca yılanların etinden ve derisinden de faydalanmaktadır.
Filipinler ve Japonya’da kızartılmış ve tütsülenmiş olarak yenmektedir. Çin ve
A.B.D. de konserve olarak yılan eti satılmaktadır.
Boa, piton ve Coluber türlerinin derileri ayakkabı, çanta, kemer yapımı
için avlanmaktadır. Hastalıklara karşı yılan zehri ile tedavi yöntemleri
araştırılmaktadır. Ayrıca zehir içeriklerinde bulunan diesterazlar genetik
araştırmalarda kullanıldığı gibi, pıhtılaşmayı önleyici (antikoagülant) madde
elde edilmesinde de kaynak olarak işlenmektedir.
Yılanlarla gösteriş yapma (yılan oynatma) yine insanlar tarafından
bir kazanç kaynağı olarak kullanılmaktadır. Örneğin Hindistan’da Naja naja
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(Gözlüklü Yılan)’nın zehir dişleri bez kullanarak kopartılmak suratiyle, yahut da
fark edilmeyecek şekilde çenelerin dikilmesiyle bu amaçla kullanılmaktadırlar.
Buradaki dans esasen müziğe değil, hareket eden cisimlere tepki olarak gerçekleşir.
Ölüm aracı olarak yılan kullanma, Mısır Kraliçesi Kleopatra (M.Ö.
70-30) ile başlamıştır. Naja veya Vipera cinsi yılanı göğsüne basarak intihar
ettiği söylenir. Geçmiş zamanlarda suçluları cezalandırmak için zehirli yılan
bulunan hücreler kullanılmıştır.
Dinsel inançlar açısından da yılanlar kullanılmıştır: Hindistan’da
kobra mukaddes sayılmıştır. Eski Mısırlılar abide ve mezarlarına resmetmişlerdir.
Yunan mitolojisinde Tıp İlahı Asklepion elinde bir yılan tutarak temsil
edilmektedir. Bu yılan olasılıkla Elaphe longissima (Öskülap Yılanı)’dır. İki
bireyin birbirine sarılmış şekli tıp sembolü haline gelmiştir. Genesis
(Yaradılış)’de Havva’ya yasak meyveyi yılanın yedirdiği, kalanını da Adem’in
yiyerek cennetten kovuldukları söylenir (Kur’anı Kerim’de cennetten kovulma
şeytan nedeni iledir – Bakara Suresi, 36. Ayet).
Masallar açısından da yılanlar kullanılmıştır (Şahmaran, Atlantik
Deniz Canavarı, Van Gölü Canavarı vs).

Şekil 127: Hıristiyan inanışlarından ilham alınarak çizilmiş, Hz. Havva’nın yılan tarafından
kandırılışını sembolize eden resim (Başoğlu ve Baran, 1980’den değiştirilerek).
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Dizin

-AAbdominale, 92
Abdominalia, 194
Ablepharus, 124, 125, 126, 209, 211
Ablepharus bivittatus, 126
Ablepharus budaki, 125, 126
A. b. anatolicus, 125
A. b. budaki, 125
Ablepharus chernovi, 125, 126
Ablepharus kitaibelii, 124-126
Acanthodactylus, 129, 130, 131, 132, 209, 211
Acanthodactylus boskianus, 129
A. b. euphraticus, 130
Acanthodactylus schreiberi, 130
A. s. schreiberi, 130
A. s. syriacus, 130
Acoel, 40
Acrodont, 87, 108, 111, 119, 122, 116, 146
Adi Bukalemun, 120
Adi Deniz Kaplumbağaları, 101
Adi Deniz Kaplumbağası, 102
Adi Gekko, 116
Adi Gekkolar, 113
Adi Iguana, 122
Adi Kobra, 176
Adi Mercan Yılanı, 176
Adi Tosbağa, 99
Adrenalin, 197
Aeluroscalabotes, 112
Afrika Sösilyanları, 17
Agama agama, 191
A. caucasicus, 117
A. ruderata, 118
A. stellio, 117
Agamidae, 116, 117, 119, 122, 209
Agkistrodon halysi, 188
Aglossa, 41, 42, 64
Aglypha, 161
Ağaç İguanası, 124
Ağaç Kobrası, 177, 199, 205
Ağaç Kurbağası, 57, 59, 70
Ağrı Engereği, 181
Ağrı Kertenkelesi, 145
Aksillar, 54, 57, 58, 112
Aksolotl, 34
Aktivite sıcaklığı, 201
Alarm Renklenmesi, 51

Alexandre BRONGIART, 4
Alligator, 76, 108, 203
Alligator mississippiensis, 108, 204
Alligator sinensis, 108
Allofor, 196
Allopatrik, 112
Alt Kabuk, 91
Alt Temporal Fenestra, 83
Altı Çizgili Kamçı Kuyruklu Kertenkele, 147
Alytes obstetricans, 44, 72
Alytes obstetricians, 44
Amblyrhynchus, 123, 198, 201
A. cristatus, 123, 198
Ambystoma, 7, 11, 33, 34
A. tigrinum, 7, 34
Ambystomatidae, 33
Ambystomatoidea, 31, 39
Ambystomidae, 33
Amerika Benekli Kaplumbağası, 98
Amerikan Benekli Kaplumbağası, 76
Amerikan Tosbağası, 100
Amfisöl, 33, 39
Amnion Zarı, 76
Amniota, 76
Amphibia, 1-7, 12, 13, 14, 75, 77, 79, 211, 212
Amphicoel, 33, 39
Amphicoela, 41, 43
Amphisbaenia, 75, 88, 89, 109, 148
Amphisbaenidae, 89, 148, 149
Amphiuma, 11, 30, 31
A. means, 30
Amphiumidae, 30, 31, 34
Ampleksus, 9, 23-25, 35, 43, 44, 46, 51, 54, 55,
57, 58, 69, 70, 72
Amplexus, 9
Anakonda, 153, 160
Anal por, 196
Anale, 92
Analia, 194
Anamnia, 8
Ananasgiller, 51, 70
Anapsid Kafatası, 82
Anapsida, 75
André Marie C. DUMERIL, 4
Anguidae, 120, 121
Anguis, 122, 193
A. fragilis, 122
A. f. colchicus, 122
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A. f. fragilis, 122
Angulare, 85, 86
Aniliidae, 160
Annulata, 88
Anolis, 124, 197, 198
A. caroliensis, 124
Anomocoela, 41, 45, 47, 59
Antidot, 190
Antivenin, 190
Anura, 9, 14, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 47, 59,
60, 61, 62, 66, 68, 207, 210, 212
Apoda, 8, 9, 14, 15, 16, 60, 61, 66
Araeoscelidia, 75, 83
Aras Kertenkelesi, 134
Archosauria, 75, 84
Arcifer (Arsifer), 40, 41, 42, 45, 53
Arcifera, 41, 53
ARISTO, 1, 2
Arteria pulmo-cutanea, 66
Arthroleptidae, 47
Arthroleptis, 47
Articulare, 85, 86, 175
Artikulasyon, 82
Artvin Kertenkelesi, 145
Asaccus, 113, 115
Asaccus (=Phyllodactylus) elisae , 115
Ascaphidae, 41
Ascaphus, 9, 41
A. truei, 41
Asöl, 40
Assa darlingtoni, 72
Asulkal, 105, 151
Asya Kaya Pitonu, 160
Asyatik Semenderler, 18
Aşk oyunları, 17, 24, 25, 29, 203
Atelopodidae, 53
Athecae, 94
Atrium, 1, 8, 13, 77, 80
Auricularia, 128
Auriculum, 127, 128
Autotomi, 109
Aves, 1, 75
Avusturya Yılanı, 166
Axillar Plak, 194
-BBaran Engereği, 184, 185
Basık Burunlu Kör Yılan, 156
Basiliscus, 198
Basioccipitale, 85
Bataguridae, 95, 98, 99

Batrachia, 4, 7
Batrachologia, 4
Bendimahi Kertenkelesi, 145
Benekli Hakkari Semenderi, 27
Benekli Kaplumbağa, 97
Benekli Kertenkele, 80, 126
Benekli Semender, 26, 27, 59
Benekli Yılan, 170
Bidder Organları, 54
Binominal Nomenklatür, 3
Bipedes, 118, 198
Bipedes hareketi, 198
Bipedidae, 148
Bitis, 187, 192, 199, 205
B. arietans, 187, 205
B. cornuta, 192
Blanus strauchi, 149, 150
B. s. aporus, 150
B. s. bedriagae, 150
B. s. strauchi, 150
Boa, 76, 87, 151, 158, 159, 205, 210
Boa Yılanları, 76, 151, 158
BODENHEIMER, 6
Bodur Yılan, 162
Boidae, 151, 152, 155, 158, 159, 160, 187, 200
Bombina, 35, 44, 59
B. bombina, 44
BOULENGER, 4, 209
Boynuzlu Bukalemun, 120
Boynuzlu Engerek, 179, 186
Boynuzlu İguana, 124
Boynuzlu Kurbağa, 58, 59
Bozkır Keleri, 118
Brachycephalidae, 53
Breviceps, 70
Brevicipitidae, 53
Bromelia, 72
Bromeliacea, 51, 70
BRONGIART, 4
Brontosaurus, 75
Buccopharyngeal, 9, 65
Bufo, 10, 35, 54, 55, 56, 59, 65, 68, 74, 212
Bufo bufo, 55, 59
B. b. bufo, 55
B. b. spinosus, 55
B. b. verrucossimus, 55
Bufo marinus, 10, 56
Bufo viridis, 10, 55, 59
B. viridis arabicus, 55
B. viridis viridis, 55
Bufonidae, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 64, 68
Bukalemungiller, 119
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Bukalemunlar, 109, 200
Bungarus, 205
Büyük Dolaşım, 8, 13
-C, ÇC. G. BIRD, 6
Caeciliidae, 15
Caiman (=Melanosuchus) niger, 108
Cam Kurbağası, 69
Capitulum, 39
Carapax, 91, 193, 195
Caretta, 102, 194
C. caretta, 102
Carettochelyidae, 104, 105
Carettochelys insculpta, 104
Carl Linné, 3
Carpalia, 195
Caudacaecilia, 16
Caudata, 7, 14, 17, 18
Centrolene, 69
Centrolenidae, 53
Centrum, 38
Cerastes, 186, 199
C. cerastes, 186
Ceratophrys ornata, 58, 59
Chalcides, 80, 124, 126, 210
C. ocellatus, 126
Chamaeleo, 120, 192
C. chamaeleon, 120
C. jacksoni, 120, 192
Chamaeleonidae, 109, 119, 120
Chamaeleontes, 119
Chamaeleontidae, 119
Chelidae, 94
Chelonia, 75, 76, 88, 89, 90, 102
C. mydas, 102
Cheloniidae, 95, 101, 103, 195
Chelus fibriata, 94
Chelus fimbriatus, 94
Chelydidae, 94
Chelydra serpentina, 96, 201
Chelydridae, 96
Chelys fibriata, 94
Chiromantis, 70
Chlamydosaurus kingii, 118, 192
Chondrichthyes, 13
Chrysemys, 76, 98
C. picta, 98
Clavicula, 195
Clemmys caspica, 97
Cnemidophorus, 147, 203

Cnemidophorus sexlineatus, 147
Coecilia, 14, 15
Coleonyx, 112
Coleoptera, 73
Collare, 134, 135, 136, 138, 142, 144
Colostethus subpunctatus, 52
Coluber, 167, 168, 169, 170, 176, 205
C. caspius, 170
C. jugularis, 167, 168, 176, 205
C. najadum, 168
C. nummifer, 169
C. ravergieri, 168, 169
C. rubriceps, 168
C. schmidti, 170
C. ventromaculatus, 170
Colubridae, 87, 153, 154, 155, 161, 163, 165,
167, 169, 171, 173, 174, 211
Columella, 12, 79, 151
Condyl, 43
Conrad GESNER, 2
Corium, 61, 191, 193
Corocoid, 195
Coronella, 153, 166
C. austriaca, 166
Coronoid, 85, 86
Costal plaklar, 194, 195
Costalia, 92, 194
Cotylosauria, 75
Crista, 89, 198
Crocodilia, 75, 76, 84, 88, 89, 91, 105, 107
Crocodilidae, 107
Crocodylus niloticus, 108, 203
Crocodylus porosus, 108
Crossopterygii, 12, 14
Crotalidae, 81, 152, 174, 187, 200, 205
Crotalus, 188, 192, 199
C. adamanteus, 188
C. crotalus, 192
C. horridus, 188
Cryptobranchidae, 19, 34, 66
Cryptobranchus, 19, 66
C. alleganiensis, 19
Cryptodira, 75, 95, 97, 99, 101, 103, 105
Cüce Kertenkele, 134
Cylindrophis (Cylindrophus) rufus, 161
Cyrtopodion, 113, 114
C. (=Cyrtodactylus) heterocercus, 113
C. heterocercus mardinensis, 114
C. (=Cyrtodactylus) kotschyi, 114
C. (=Cyrtodactylus) scaber, 114
Çayır kertenkelesi, 144
Çayır Kurbağası, 50
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Çekiç, 86
Çevik Kurbağa, 48, 59
Çıngırak, 81, 187, 188
Çıngıraklı Yılan, 192
Çıngıraklı Yılanlar, 81, 174, 187, 205
Çin Timsahı, 108
Çizgili Kaplumbağa, 91, 98
Çizgili kertenkele, 138
Çizgili Kertenkele, 139
Çizgili Yılan, 164
Çorba Kaplumbağası, 102
Çoruh Engereği, 182
Çöl Kara Yılanı, 153, 155, 175, 176
Çöl Varanı, 146
Çukur Başlı Yılan, 155, 171, 172
-DDaimi Solungaçlılar, 33
Dar Ağızlı Kurbağalar, 47, 53
Darevskia, 80, 111, 129, 143, 144, 145, 203
Darevskia armeniaca, 144
D. bendimahiensis, 145
D. clarkorum, 145
D. mixta, 145
D. derjugini, 145
D. parvula, 144
D. parvula adjarica, 144
D. parvula parvula, 144
D. praticola, 144
D. p. pontica, 144
D. raddei, 143
D. r. nairensis, 143
D. r. vanensis, 143
D. rudis, 144
D. sapphirina, 145
D. unisexulalis, 145
D. uzzeli, 145
D. valentini, 144, 145
Darwin Kurbağası, 54, 73
Dasypeltis, 173, 201
Dendroaspis, 153, 177, 199, 205
D. polylepis, 177, 205
Dendrobates, 8, 51, 61, 72, 74
D. pumilio, 51, 61, 72
Dendrobatidae, 47, 50, 51
Deniz İguanası, 123
Deniz Kertenkelesi, 81, 198
Deniz Yılanları, 153, 174, 177
Dentale, 85, 86, 175
Dentin, 87
Dermatemydidae, 96

Dermatemys mawei, 96
Dermochelyidae, 95, 100, 101, 103
Dermochelys coriacea, 100
Dev Kertenkele, 146
Dev Kertenkelegiller, 146
Dev Kurbağa, 50
Dev Semenderler, 19
Dış solungaçlar, 20, 66, 67
Diapofiz (Diapophysis), 39
Diapsid Kafatası, 82
Diapsida, 75
Dicamptodon, 33, 34
D. ensatus, 34
Dikenli Keler, 117
Dinazor Ataları, 75
Dinazorlar, 75
Diplasiocoela, 41, 47, 59
Dipnoi, 13
Discoglossidae, 43, 44, 59, 64
Diş Köprüsü, 87
Dorsalia, 126, 130, 137, 138, 140, 143, 162
Dotters, 4
Draco volans, 118, 198
Duvar Kertenkelesi, 141
-EEbe Kurbağası, 44, 72
Ecdysis, 81, 109
Echis, 186, 199
E. carinatus, 186
Ectopterygoid (Ektopterigoid), 85, 86, 175
Edward D. COPE, 5
Edward TOPSEL, 2
Eirenis, 161, 162, 163, 164, 211, 212
E. collaris, 164
E. coronella, 164
E. decemlineata, 164
E. lineomaculatus, 162
E. persicus, 162
E. punctatolineatus, 163
E. p. kumerloevi, 164
E. p. punctatolineatus, 164
E. rothi, 164
Ektremofilik, 56
El-Akordeon (Konsertina) Hareketi, 199
Elaphe hohenackeri, 166
E. h. hohenackeri, 166
E. h. taurica, 166
Elaphe longissima, 166, 206
Elaphe quatorlineata, 165
Elaphe situla, 166
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Elapidae, 87, 153, 154, 155, 174, 177, 212
Elasmosaurus, 75
Eleutherodactylus, 70, 71
E. jasperi, 71
Elmacık Kemiği Yayı, 84
Elmas Sırtlı Çıngıraklı Yılan, 187, 188
Emydidae, 95, 97, 99, 104
Emys orbicularis, 97
E. o. colchica, 98
E. o. eiselti, 98
E. o. hellenica, 98
E. o. luteofusca, 98
E. o. orbicularis, 98
Enamel, 87
Endoplastron, 92, 194, 195
Engerekgiller, 87, 153, 174, 179, 187
Ense plağı, 92, 124, 194
Entodinium basoglui, 6
Eosuchia, 75, 84
Epicoracoid, 40
Epicrionops, 17
Epifiz, 63
Epikorakoid, 40
Epiplastron, 92, 194, 195
Epipterygoid, 85
Episternum, 195
Eremias, 129, 132, 133, 134
E. pleskei, 134
E. strauchi, 132
E. strauchi strauchi, 132
E. strauichi suphani, 133
E. suphani, 133
Eretmochelys, 102, 195
E. imbricata, 102
Erpeton, 173, 192
E. tentaculatum, 192
Eryx, 76, 151, 153, 158, 160
E. jaculus, 160
E. j. familiaris, 160
E. j. jaculus, 160
E. j. turcicus, 160
Esas Ağaç Kurbağaları, 56
Esas Boynuzlu Engerek, 186
Esas Çıngıraklı Yılan, 188
Eski Dünya Adi Kertenkeleleri, 129
Eski Dünya Ağaç Kurbağaları, 52
Eski Dünya Sösilyanları, 16
Eskülap Yılanı, 166
Eublepharidae, 111, 112, 113, 209
Eublepharis, 111, 112, 113, 209
E. angramainyu, 112, 113
E. hardwickii, 112
E. macularius, 112

E. turcmenicus, 112
Eumeces, 128, 204, 209
E. schneideri, 128, 209
E. s. pavimentatus, 128
E. s. princeps, 128
E. s. schneideri, 128
Eunectes murinus, 153, 160
Euryapsid, 82, 83
Euryapsid Kafatası, 83
Euryapsida, 75
Eustachi, 66
Ev Kelerleri, 113
Ev Yılanı, 166
-FFemoral Porlar, 129
Femoral Tüberkül, 100
Femorale, 92
Femoralia, 194
Femur, 143, 195, 197
Fırat Kaplumbağası, 104
Fibula, 195, 197
Firmistern, 40, 42, 47, 53
Firmisternia, 41, 47
Fizyolojik Renk Değişimi, 62
Foetus ranae caudatus, 2
Foramen Panizzae, 77, 106
Franz WERNER, 5
Frederick Simon BODENHEIMER, 6
Frontal plak, 124
Frontale, 85, 134, 150, 183
-GGabriel BIBRON, 5
Galapagos kaplumbağası, 91
Galapagos Kaplumbağası, 100
Ganj Timsahı, 107
Gastralia, 193
Gastrotheca, 58, 66, 67, 73
G. cornuta, 58, 73
G. ovifera, 73
Gavialidae, 106
Gavialis gangeticus, 107
Gece Kurbağası, 55, 59
Gecko, 198, 209, 212
Geckonidae, 113
Gekko gecko, 116, 192
Gekkonidae, 113, 114, 115
Gekkota, 113
Gelişmiş Anurlar, 47
George Albert BOULENGER, 5
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Gerçek Kara Kurbağaları, 54
Gerçek Su Kurbağaları, 48
Gerhard VENZMER, 5
Gerrhonotus multicarinatus, 122
Gila Canavarı, 148
Glomerulus, 79
Glomus, 79
Gopherus polyphemus, 100
Gömlek değiştirme, 153
Gözlüklü Yılan, 176, 206
Gözyaşı (Lacrimal) bezleri, 108
Gradientia, 4, 14, 17, 18
Gri Ağaç Kurbağası, 70
Guanofor, 62, 191, 196
Gular Plaklar, 194
Gulare, 92
Gularia, 194
Gymnophiona, 14, 15, 60, 61
Gymnophis, 16
Gynogenesis, 147

Humeralia, 194
Humerus, 195, 197
Hydromantes genei, 32
Hydromantes italicus, 32
Hydromedusa fectifera, 94
Hydrophiidae, 153, 174, 177, 178, 198, 204
Hydrophis semperi, 178
Hyla, 11, 57, 58, 59, 61, 63, 68
H. arborea, 57, 59
H. savignyi, 58, 59
Hylidae, 53, 56, 57, 59, 60, 69, 72
Hynobiidae, 18
Hynobius, 18, 19
H. nebulosus, 19
Hyolaringeal aparey, 42
Hyoplastron, 92, 195
Hypogeophis, 16
Hypoplastron, 92, 194, 195, 196

-H-

Ichthyophiidae, 16
Ichthyophis glutinosus, 16
Ichthyosaurus, 75
Ichtyophis, 16
Icthyophis glutinosus, 7
Icthyopterygia, 75
Icthyosauria, 75, 83
Icthyostegalia, 8, 15
Iguana iguana, 122
Iguana delicatissima, 123
Iguanidae, 122, 123
Ilium, 195
Ilya S. DAREVSKY, 6
Incus, 86
Inframarginal plaklar, 96, 102
Inframarginal Plaklar, 101
Inguinal, 44, 46, 194
Inguinal Plak, 194
Intergular plak, 94
Intergular Plak, 194
Ischium, 195
İbrahim BARAN, 6
iç solungaçlar, 67
İguanagiller, 122
İki Bacaklı Kör Kertenkeleler, 148
İki Başlı Yılan, 160
İki Parmaklı Semender, 30
İlkel Yeni Dünya Sösilyanlar, 17
İnce Kertenkele, 124
İnce Parmaklı Keler, 114
İnce Yılan, 168

Haemochatus haemocatus, 174
Halkalı Kertenkeleler, 88, 109, 148
Halkalı Yılan, 164, 165
Harran Tarak Parmaklı Kertenkelesi, 130
Hatay Kertenkelesi, 135
Hazer Yılanı, 170
Hedonik Bez, 24
Hedonik Çıkıntı, 24
Heloderma, 82, 88, 148
H. horridum, 148
H. suspectum, 148
Helodermatidae, 147, 149
Hemal Yay, 39
Hemidactylus, 113, 115
Hemipenis, 79, 108, 152
Hemiphractus, 66
Hemitheconyx, 112
Hemolitik (Histolitik) Toksinler, 189
Hemşin Kertenkelesi, 144
Henri Marie D. BLAINVILLE, 4
Herpeton, 1
Heterocoel, 40
Heterodont, 87
Heterosöl, 40
Hindistan Pitonu, 160, 187
Holodactylus, 112
Homodont, 64, 87
Hortumlular, 73
Humerale, 92

-I, İ, J-
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inguinal ampleksus, 41
İnterclavicula, 195
İntermaksillar bez, 64
intermedin, 63, 197
İnterventrikular septum, 77
İpliksi Yılan, 158
İplisi Yılanlar, 158
İran Yılanı, 162
İri Yeşil Kertenkele, 138
İribaş, 36
İridofor, 62
İstanbul Kertenkelesi, 142
Jacopson Organı, 152
John RAY, 3
Josef EISELT, 6
Josef Friedrich SCHMIDTLER, 6
Jugale, 85
-KKafkas Engereği, 182
Kafkas Keleri, 117
Kafkas Kurbağası, 46, 59
Kafkas Semenderi, 24, 59
Kafkas Yılanı, 166
Kalak Başlılar, 75, 84, 88, 89
Kalça Omuru, 43
Kannibalizm, 42
Kapitulum, 39
Kaplan Semender, 34
Kaplumbağalar, 75, 81, 82, 87, 88, 90, 91, 94,
103
Kara Kaplumbağaları, 99
Kara Semenderi, 6, 25, 59, 74
Kara Yılan, 167
Karapaks (karapas), 91, 96-98, 102, 193, 194
Karataş Taraklı Kertenkelesi, 130
Karinalı Keler, 114
Kars kertenkelesi, 139
Kars Kertenkelesi, 140
Kaya Kelerigiller, 116
Kayseri kertenkelesi, 136
Keçemen, 128
Kedi Gözlü Yılan, 155, 171, 172
Kemoreseptör, 152
Keratin dişler, 36, 60
Kertenkeleler, 75, 84, 88, 108, 109, 147, 148,
149, 197, 201, 204, 208
Keseli Kurbağa, 58
Kın Kanatlılar, 73
Kırbaç Yılanları, 153, 161, 174
Kırmızı Bantlı Dar Ağızlı Kurbağa, 53

Kırmızı Karınlı Kertenkele, 144
Kırmızı Sırtlı Semender, 33
Kırmızı Yılan, 170
Kırmızılı Kurbağa, 44, 59
Kısa Burunlu Çöl Kertenkelesi, 132
Kız Böcekleri, 73
Kinosternidae, 96, 194, 195
Kinosternon flavescens, 96
Kirpikli huni, 79
Klark Kertenkelesi, 145
Kobralar, 87, 153, 174
Koca Engerek, 151, 180
Kocabaş Yılan, 168, 169
Komodo Varanı, 146
Konsertina Hareketi, 199
Kopulasyon organı, 23, 79, 89, 91
Koryum, 61, 193
Kostal Plaklar, 92
Kör Kertenkele, 149, 150
Kör Kertenkeleler, 88, 148
Kör Yılan, 156, 157
Kör Yılanlar, 156
Kösele Derili Deniz Kaplumbağası, 100
Kral Kobra, 176
Kral Yılan, 173
Kromatofor, 62, 109, 196
Kuadrat, 84, 86, 89, 108, 148, 175
Kudüs Yılanı, 164
Kutup Engereği, 82, 184, 185
Kuyruk çıkıntısı, 41
Kuyruksuz Kurbağalar, 14, 34, 59
Küçük Dolaşım, 8, 13
Küçük Engerek, 181
Küçük Semender, 28, 29, 59
-LLabirinth, 79
Labyrinthodontia, 14, 15
Lacerta, 6, 82, 129, 134, 135, 136, 138, 139,
140, 141, 143, 201, 204, 208, 211, 212
L. agilis, 139, 140
L. a. brevicaudata, 139
L. a. grusinica, 139
L. cappadocica, 136
L. c. muhtari, 6
L. danfordi, 136
L. d. anatolica, 136
L. d. danfordi, 136
L. d. pelasgiana, 136
L. laevis, 135, 136
L. oertzeni, 136
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Lacerta parva, 134
L. princeps, 140, 141
L. saxicola, 143
Lacerta saxicola Grubu, 143
L. strigata, 138
L. trilineata, 138
L. t. cariensis, 138
L. t. ciliciensis, 138
L. t. diplochondrodes, 138
L. t. dobrogica, 138
L. t. galatiensis, 138
L. t. isaurica, 138
L. t. media, 138
L. t. pamphylica, 138
L. t. wolterstroffi, 138
L. troodica, 135
L. viridis, 136, 138, 201
L. v. meridionalis, 137
L. vivipara, 82, 204
Lacertidae, 129, 131, 133, 135, 142, 145, 146,
208, 210, 211, 212
Lacertilia, 75, 88, 89, 109, 208
Lacrimale, 85
Lagena, 79
Lampropeltis, 173
Langaha nasuta, 192
Larvipar üreme, 24
Larynx, 12
Laticauda colubrina, 178
Laudakia caucasica, 117
Laudakia stellio, 117, 209
L. s. cypriaca, 117
L. s. daani, 117
L. s. stellio, 117
Leiopelma, 41
Leiopelmatidae, 41
Lekeli Semender, 22, 23, 59
Leopar Keleri, 112, 113
Leopar Kelerigiller, 111
Leopar Kelerleri, 111
Lepidochelys kempii, 102
Lepidosauria, 75, 84
Lepidosaurus, 75
Leptodactylidae, 53, 58, 59, 60
Leptodactylus, 70
Leptotyphlopidae, 155, 158, 159, 201
Leptotyphlops, 151, 158
L. macrorhynchus, 158
Levator pterygoid kası, 175
LINNAEUS, 1, 3, 4, 210
Lipofor, 62, 191, 196
Lipokrom tanecikleri, 64
Lissamphibia, 14

-MMabuya aurata, 127
Mabuya vittata, 128, 208, 212
Macrochelys, 194
Macrovipera, 151, 179, 180, 190
M. lebetina, 180, 190
M. l. obtusa, 151, 181
Mahmuzlu Yılan, 160
Makrofaj Beslenme, 154
Maksil kemiği, 21, 22, 30, 161, 165, 167, 170
Maksilla, 48, 54, 84
Malleus, 86
Malpalon, 161
M. monspessulanus, 155, 171, 172
M. m. insignitus, 172
Mammalia, 1, 75
Mandibula, 86
Mardin Keleri, 113
Marginal Plaklar, 92, 194
Marginalia, 92, 194
Marsupial (Keseli) Kurbağalar, 72
Massetericum, 134, 135, 141
Matamata, 94
Mauremys caspica, 91, 98
M. c. caspica, 98
M. c. rivulata, 98
Maxilla, 85
Megalobatrachus japonicus, 17, 20
Megalobatrachus maximus, 20
Megophrys, 46
Meksika Kazıcı Kurbağası, 45
Melanofor, 62, 64, 115, 191, 196
Melez Kertenkele, 145
Mercan Yılanları, 87, 153, 174
Mertensiella, 6, 7, 10, 17, 24, 25, 26, 59, 74
M. caucasica, 24, 25
M. luschani, 10, 17, 25, 74
M. l. antalyana, 26
M. l. atifi, 26
M. l. basoglui, 6, 26
M. l. fazilae, 26
M. l. finikensis, 26
M. l. luschani, 26
Mesalina, 129, 132, 210
M. brevirostris, 132
M. b. brevirostris, 132
Mesocapulum, 195
Mesonefros, 77
Mesoplastron, 94, 194
Mesosauria, 75, 82
Metacapalia, 195
Metamorfoz, 7, 16, 35, 36, 51, 53, 66, 70, 71, 80
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Metanefros, 76
Metanefroz, 76, 79
Metatarsal Tüberkül, 45, 46
Metatarsalia, 195
Mezonefroz, 76, 79
Mısır Kobrası, 153, 155, 175, 176
Microhylidae, 47, 52, 53, 60
Micrurus corallinus, 176
Mine, 87
Misk Bezleri, 196
Mississipi Timsahı, 76, 108
Modifiye Diapsid, 84
Moloch horridus, 119, 192
Monotipik, 25
Monymostil, 84
Muhtar Başoğlu, 6
Muhtar BAŞOĞLU, 6
Mukus Bezleri, 8
Musculus jugularis, 193
Musculus opercularis, 12
-NN.strauchi, 26
Naja, 174, 176, 205, 206
Naja naja, 176, 205
Naja nigricollis, 174, 176
Nasale, 85, 127, 175
Nasolabial Oluk, 31
Natrix, 76, 153, 155, 161, 167, 170, 171, 172,
196, 209
Natrix natrix, 170, 196
Natrix natrix persa, 170
Natrix tessellata, 155, 171, 172, 196
Necla ÖZETİ, 6
Nectophryne afra, 72
Nectophrynoides liberiensis, 71
Nectophrynoides occidentalis, 71
Nectophrynoides tornieri, 71
Nectophrynoides viviparus, 71
Necturus maculosus, 21
Neoteni, 33, 34
Neotenik, 33, 66
Neural Yay, 39
Neural Plaklar, 194
Neuralia, 92, 194, 195
Neurergus, 26, 27, 59
N. crocatus, 26, 27, 59
N. c. strauchi, 26
N. strauchi, 26, 27, 59
Neurocranium, 82, 86

Neurohumor, 63
Neurotoksik (Nörotoksik), 51, 61, 177, 179,
187
Neurotoksinler, 189
Nil Kaplumbağası, 104
Nil Timsahı, 108
Nil Varanı, 146, 198, 204
Nomen nudum, 130
Nöral Plaklar, 92
Nuchal Plak, 92, 102
Nuchale, 124, 128, 194
-OOccipital plak, 124, 129, 130, 132, 133, 134
Odonata, 73
Odontoblast, 87
Ok Yılanı, 168
Ok Zehiri Kurbağası, 72
Ok Zehri Kurbağaları, 51
Okyanus Timsahı, 108
Oluklu Kertenkele, 76, 109, 121
Omnivor, 201
Omosternum, 42
Omur Gövdesi, 38
Onychodactylus, 19
Operkulum, 36
Ophidia, 75, 88, 109, 151, 212
Ophiomorus punctatissimus, 129
Ophiophagus hannah, 176
Ophisaurus, 76, 109, 121
O. apodus, 109, 121
O. apodus apodus, 122
O. apodus thracius, 122
Ophisops, 6, 129, 131, 132, 212
O. elegans, 131, 134
O. e. basoglui, 6, 132
O. e. centralanatoliae, 132
O. e. elegans, 131
O. e. macrodactylus, 132
Ophthalmosaurus, 75
Opisthocoel, 22, 40
Opisthocoela, 41, 42, 45, 59
Opisthodonti, 87
Opisthoglossa, 41, 42
Opisthoglypha, 161, 171, 173, 174
Opistosöl, 22, 40, 42, 45
Orbital Bölge, 84
Ornithischia, 75
Osteoderm, 81, 105, 124
Otto WETTSTEIN, 5
Ova Kurbağası, 48, 59
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Ovipar, 2, 15, 174
Ovipari, 17, 124
Ovovivipari, 10, 24, 71, 124, 128, 204
Öldürücü (Lethal) Doz, 189
Örs, 86
Özofagus bezleri, 65
-P, QPaedogenesis, 33
Paedomorphic, 33
Paedomorphosis, 33
Palatin (Palatinum), 33, 64, 108, 175
Palmatogecko, 198
Palpebral kemikler, 193
Panzehir, 190
Paradental Doku, 87
Parapofiz (Parapophysis), 39
Parapsid, 82, 83
Parapsid Kafatası, 83
Parapsida, 75
Parasfenoid Dişleri, 31
Parasphenoid (Parasfenoid), 20, 31, 33, 64, 85
Pareiasauria, 193
Parietal göz, 89, 109
Parietale, 85, 175, 183
Parlak Kertenkelegiller, 124
Parotid, 23, 29, 56
Parotid bezleri, 54
Parthenogenesis, 147
Parthenogenetik, 80, 111, 143, 144, 145, 203
Pectoralia, 194
Pedogenez, 33
Pedogeni, 33, 34
Pedomorfik, 66
Pedomorfik, 33
Pektorale, 92
Pelamis platurus, 178
Pelobates, 10, 46, 59, 61
P. syriacus, 10, 46, 59
P. fuscus, 46
Pelobatidae, 45, 59
Pelodytes caucasicus, 46, 59
Pelodytidae, 45, 46, 59
Pelomedusidae, 94
Pelvis, 94, 95
Pelycosauria, 75, 82
Pembe Lekeli Zehirli Kertenkele, 148
Penis, 79, 91
Pentifit, 105
Perennibranchiata, 7, 8, 9, 13, 20, 33

Periferalia, 194
Peripheralia, 194
Petek Kurbağa, 42
Phallodeum, 15
Phelsuma abotti, 116
P. madagascariensis, 116
Pholidosis, 110, 181, 182, 192
Phrynocephalus helioscopus, 118
Phrynomerus bifasciatus, 52, 53
Phrynosoma, 124, 197
Phrynosoma coronatum, 124
Phyllodactylus, 69, 115
Phyllomedusa, 58, 69, 72
Phyllomedusa bicolor, 58
Pineal Göz, 89
Pipa, 42, 43, 72
P. pipa, 42, 43
P. parva, 42
Pipidae, 42
Piton, 160
Pitonlar, 158, 160, 202
Placodontia, 83
Plastron, , 91-93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 193196
Platysternidae, 96
Platysternon megacephalum, 96
Plesiosauria, 75, 83
Plethodon, 10, 17, 33
Plethodon cinereus, 33
Plethodontidae, 31, 32, 34, 67
Pleural (Costal) Plaklar, 194
Pleurodira, 75, 94, 95, 194
Pleurodont, 87, 108, 111, 122, 129, 146, 149
PLINIUS, 2
Podarcis, 129, 141, 142
P. muralis, 141, 142
P. sicula, 142
P. taurica, 142
Podocnemis expansa, 95
Poikilotherm, 1, 8, 77, 201
Poliploidi, 144
Politipik, 25, 114
Polyphyodont, 64
Postanal (kloakal) kese, 115
Postfrontale, 85
Postorbitale, 83, 85
Preanal por, 112
Precostalia, 194
Prefrontal plak, 102, 124, 126
Prefrontale, 85, 175
Premaksilla (Premaxilla), 48, 54, 84, 85
Preneurale, 194
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Primer Çene Eklemi, 86
Proanura, 14
Procoel, 40
Procoela, 41, 47, 53, 56, 59
Pronefros, 77
Pronefroz, 77, 79
Proscapular uzantı, 195
Prosöl, 40
Prostaglandin E2, 73
Proteidae, 20, 22, 34
Proterodonti, 87
Proteroglypha, 174, 177, 178
Proteus, 21, 68
P. anguineus, 21
P. anguinus, 21
Prooticum, 85
Protorosauria, 75
Protraktor pterigoid kası, 175
Pseudidae, 53
Pseudobranchus, 20, 67
P. striatus, 20
Pseudocyclophis percica, 162
Pseudofirmistern, 54
Pteranodon, 75
Pterosauria, 75, 198
Pterosaurus, 75
Pterygoid (Pterigoid), 85, 175
Ptychozoon, 198
Pubis, 195
Pullular, 2, 75, 81, 88, 108
Püf Engereği, 187
Pürtüklü Semender, 29, 59
Püskül Parmaklı Kurbağa, 42
Pygale, 194
Python, 160, 200, 210
P. molurus, 160
P. reticulatus, 160
Pythoninae, 160
Quadratojugale, 85
Quadratum, 84, 85, 89, 108, 148
Quadriped, 193
Quadripedes hareketi, 197
-RRadde Kertenkelesi, 143
Radius, 195, 197
Rafetus euphraticus, 104
Rana, 2, 7, 10, 48, 49, 50, 59, 62, 67, 68, 207,
210
R. camerani, 49, 59
R. dalmatina, 48, 59

R. esculenta, 50
R. goliath, 10, 50
R. holtzi, 49, 59
R. macrocnemis, 48, 49, 59
Rana perfecta, 2
Rana pipiens, 7
Rana ridibunda, 48, 50, 59
R. r. caralitana, 48
R. r. ridibunda, 48
R. temporaria, 50
Ranadon, 18
Ranidae, 47, 48, 49, 52, 59, 207
Relikt, 204
Rhacophoridae, 47, 52
Rhacophorus, 52, 60, 70
Rhacophorus pardalis, 52, 60
Rheobatrachus silus, 73
Rhinatrema, 17
Rhinatrematidae, 17
Rhinoderma darwini, 54, 73
Rhinodermatidae, 53, 56
Rhinophrynidae, 43, 44
Rhinophrynus dorsalis, 45
Rhinotyphlops episcopus, 156, 157
Rhiptoglossa, 119
Rhnychocephalia, 76
Rhyacosiredon, 33
Rhyacotriton, 33
Rhynchocalamus melanocephalus, 161
R. m. melanocephalus, 162
R. m. satunini, 162
Rhynchocephalia, vii, 75, 84, 88, 89, 90
Rhyncota, 73
Robert MERTENS, 5
Rostrale, 127, 129, 136, 138, 143, 164, 183
-S, ŞSacculus (Sakkulus), 79
Sacrum, 43, 54
Saçlı Kurbağa, 50, 60, 72
Salamandra, 10, 17, 22, 23, 24, 59, 207, 208,
209, 211, 212
S. atra, 17, 22
S. salamandra, 10, 22, 23
S. s. infraimmaculata, 24
S. s. salamandra, 24
S. s. semenovi, 24
Salamandridae, 22, 30, 34, 59, 60, 61, 207
Salamandroidea, 20, 40, 59
Salientia, vii, 4, 7, 14, 34
Sapmış Diapsid, 84
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Sarı Dudaklı Deniz Yılanı, 178
Sarı Kertenkele, 128
Sarı Lekeli Zehirli Kertenkele, 148
Sarı Yılan, 165
Sauria, 75, 76, 88, 109, 208, 209, 210, 211, 212
Saurischia, 75
Sauropterygia, 75, 83, 84
Saxicola kompeksi, 80
Saydam kapsül, 129
Scapula, 195
Sceloporus, 76
Scincidae, 80, 124, 125, 127, 208, 209, 210,
211, 212
Scolecomorphidae, 17
Scolecomorphus, 17
S. uluguruensis, 17
Sekonder Çene Eklemi, 86
Sensu lato, 2, 207
Sentrum, 38
Septomaxilla, 85
Seroz Bezler, 8
Serpentes, 2, 75, 76, 88, 89, 109, 151, 209, 211
Side-Winder (Yana Dolama, Seitenwinder)
Hareketi, 200
Siğilli Kurbağa, 55, 59
Siirt Kertenkelesi, 140, 141
Sikkeli Yılan, 169
Simpatrik, 100, 112, 125
Sini Bağı, 104
Siphonops annulatus, 16
Siredon axolotl, 34
S. mexicanus, 34
S. pisciformis, 34
Siren, 11, 17, 20
Siren lacertina, 20
Sirenidae, 9, 20, 21, 34
Sirenler, 20
Sirenoidea, 20
Siyah Amerikan Timsahı, 108
Siyah Kolyeli Kobra, 176
Siyah Mamba, 177, 205
Skutellasyon, 192
Solenoglypha, 155, 174, 175, 179, 187
Solucan Kertenkeleler, 88, 109, 148, 149
Sösilyanlar, 15
Spermateka, 17, 18, 21, 22, 30
Spermatheca, 17
Spermatofor, 17, 18
Sphalerosophis, 155, 161, 171, 172
S. diadema, 155, 171, 172
S. diadema cliffordi, 172
Sphargidae, 100

Sphenodon, 75, 76, 79, 84, 90, 192, 198, 202,
204
Sphenodon punctatus, 90, 204
Sphenodontidae, 89
Spiraculum (spirakulum), 19, 36, 42, 66
Squamata, 2, 75, 76, 81, 84, 86, 88, 89, 108,
192, 193, 204, 210, 211
Squamosum, 83, 85, 86, 175
Staurotypidae, 96
Staurotypus salvini, 96
Stegosaurus, 75
Stenodactylus, 113, 116
Stenodactylus grandiceps, 116
Step Kertenkelesi, 132
Sternum, 40
Stratum corneum, 81, 191, 192
Stratum germinativum, 191, 196
Streptostil Tip Kuadrat, 85
Su Boası, 153, 160
Su yılanı, 76, 155, 171, 172
Subcaudalia, 158
Sulcus spermaticus, 151
Sulkal, 105, 151
Suphan Kertenkelesi, 133
Supracaudal, 92, 100
Supraciliar Granüller, 136, 138
Supraciliaria, 136, 138, 143
Suprakaudal, 92, 100
Supramarginal Plaklar, 194
Supraoccipitale, 85
Supraocular Plak, 180
Supraocularia, 136, 138, 143
Suprapygalia, 194
Supraskapula, 11
Supratemporal fenestra, 106, 107
Surangulare, 85
Suriye Kertenkelesi, 135
Sürünme Hareketi, 200
Sympatrik, 135
Synapsid, 82
Synapsid Kafatası, 82
Synapsida, 75, 86
Şakak Köprüsü, 84
Şeritli Engerek, 180
Şeritli Kertenkele, 128, 212
Şeritli Kurbağa, 49, 59
Şeritli Semender, 29, 30, 59
Şişman Kuyruklu Gekkolar, 112
-TTapetum lucidum, 94
Tarak Parmaklı Kertenkele, 129
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Tarentola mauritanica, 116
Tarla Kertenkelesi, 131
Tarsalia, 195
Tatlısu Deniz Yılanı, 178
TCHERNOV, 4
Tegu, 146
Teiidae (=Tejidae), 146, 147, 201
Teleost, 14
Telescopus, 155, 161, 171, 172
T. fallax, 155, 171, 172
T. f. fallax, 172
T. f. syriacus, 172
Temporal Band, 165
Temporal fenestra, 82, 83, 84, 85
Temporal şerit, 48, 49, 50, 182
Temporalia, 136, 138
Tentaküllü Yılan, 173, 192
Tepegöz, 76
TERENTJEV, 4
Termoreseptör, 152, 187
Terra typica, 48, 104, 180
Territorial Rekabet, 52
Testere Pullu Engerek, 186
Testudinata, 75, 88, 90
Testudinidae, 95, 99, 101, 194
Testudo, 91, 99, 100, 116
T. elephantopus, 91, 100
T. gigantea, 116
T. graeca, 99, 100
T. hermanni, 100
Tetar, 36, 52
Tetrapoda, 1, 75
Thamnophis, 173
Thecaphora, 94
Thecodont, 87, 89, 106
Thecodontia, 75, 84, 193
Theramorpha, 75, 82
Therapsida, 75, 82, 86
Tıknaz Kertenkele, 127
Tırnaklı Çıngıraklı Yılan, 188
Tırnaklı Kurbağa, 42
Tırnaklı Kurbağalar, 42
Tibia, 144, , 195, 197
Timpanal, 48
Timpanik Zar, 12
Timsah Kertenkele, 122
Timsahlar, 75, 87, 88, 105, 193, 196, 197, 201
Tip Lokalite, 48
Tombul Keler, 116
Tomistoma schlegelii, 107
Topbaş Keler, 118
Toprak Kertenkelesi, 129

Toprak Kurbağası, 46, 59
Toprak Yılanı, 161
Toros Kertenkelesi, 136
Toros Kurbağası, 49, 59
Toros Yılanı, 168
Tosbağagiller, 99
Trabzon Kertenkelesi, 144
Trakya Kertenkelesi, 142
Trakya Tosbağası, 100
Trapelus ruderatus, 118
Triceratops, 75
Trichobatrachus, 50, 60, 72
T. robustus, 50, 72
Trionychidae, 95, 103, 104, 105, 193, 194, 195
Trionyx triungis, 104, 105
Triturus, 27, 28, 29, 30, 59, 60, 210
T. cristatus karelini, 29
T. karelini, 28, 29, 59
T. vittatus, 28, 29, 30, 59
T. vittatus cilicensis, 29
T. vittatus ophryticus, 30
T. vittatus vittatus, 29
Triturus vulgaris, 28, 29, 59, 210
T. v. kosswigi, 28
T. v. vulgaris, 28
Trodos Kertenkelesi, 135
Troglobiont, 21
Trogonophidae, 148
Tuatara, 76, 90, 198
Tuberculum (Tuberkulum), 39
Tupinambis teguixin, 146
Tutunucu Keler, 116
Tuz bezleri, 101, 178
Tylosaurus, 75
Tympanum, 12
Typhlomolge, 7, 33, 34
T. rathbuni, 33
Typhlonectes, 16
T. compressicauda, 16
Typhlonectidae, 16
Typhlopidae, 151, 155, 156, 158, 159, 198, 201,
209
Typhlops, 151, 153, 156
T. vermicularis, 156
Tyrannosaurus, 75
-U, ÜUçan Kertenkele, 118, 198
Uçan Kurbağa, 52, 70
Uçan Sürüngenler, 75
Ulna, 195, 197
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Uludağ Kurbağası, 48, 59
Urfa Yılanı, 155, 171, 172
Urmiye Semenderi, 27, 59
Urodela, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 31, 32, 39,
40, 59, 64, 66, 207
Urostil (Urostyl), 34, 44
Uzun Parmaklı Su Kurbağaları, 47
Uzzel Kertenkelesi, 145
Üst Kabuk, 91
Üst Temporal fenestra, 83
-V, WValentin Kertenkelesi, 144, 145
Van Kertenkelesi, 145
Van Yılanı, 163
Varanidae, 146, 147
Varanlar, 88, 146, 202
Varanus, 88, 146, 198, 201, 204
V. griseus, 146
V. komodoensi, 146
V. niloticus, 146, 198, 204
Velociraptor, 75
Vena cava, 66
Venae cutanea, 66
Ventralia, 109, 134, 136, 137, 138, 140, 143,
158, 160, 162
Vertebral, 92, 194
Vertebral Plaklar, 92
Vipera, 82, 152, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 189, 190, 199, 200, 204, 205, 206, 210
Vipera ammodytes, 179
V. a. meridionalis, 180
V. a. montandoni, 180
V. a. transcaucasiana, 180
V. barani, 184
V. berus, 82, 152, 184, 185, 204
V. kaznakovi, 182
V. lebetina, 180
V. pontica, 182, 183
V. raddei, 181
V. russeli, 189, 205
V. ursinii, 181, 182
V. u. anatolica, 182
V. u. eriwanensis, 182
V. u. renardi, 182
V. wagneri, 184, 185
V. xanthina, 180, 190
V. x. palestinae, 189
V. x. xanthina, 180
Viperidae, 87, 153, 154, 155, 174, 175, 179, 187
Viscerocranium, 86, 109
Vivipar, 2

Vivipari, 10, 17, 24, 42, 58, 71, 80, 124, 127
Vokalizasyon, 11
Vomer, 21, 31, 33, 64
Wagner Engereği, 184, 185
Walter HELLMICH, 5, 6
Walterinnesia aegyptia, 153, 155, 175, 176,
190, 212
-X, Y, ZXenopus, 42, 43, 66
X. laevis, 42, 43
Xiphiplastron, 92, 194, 195
Yağmur Kurbağası, 70
Yakalı Kertenkele, 118, 192
Yakalı Yılan, 164
Yalancı Gavial, 107
Yana Dolama, Seitenwinder)” Hareketi, 200
Yanal Çizgi Organları, 42
Yanal Dalgalanma Hareketi, 199
Yapışık Ampleksus, 70
Yapışma organı, 36, 38, 60
Yaprak Burunlu Yılan, 192
Yaprak Kurbağası, 69
Yaprak Parmaklı Keler, 115
Yarı Sucul Yılan, 170
Yayla Kertenkelesi, 126
Yenen Kurbağa, 50
Yeni Dünya Adi Kertenkeleleri, 146
Yeni Dünya Sösilyanları, 16, 17
Yeşil Kertenkele, 136, 138
Yeşil Kurbağa, 58, 59
Yeşil Leguan, 122
Yılan Boyunlu Kaplumbağalar, 94
Yılan Ebesi, 138
Yılan Gözlü Kertenkele, 131
Yılan Kertenkele, 122
Yılan Kertenkelegiller, 120
Yılan Yiyen Kobra, 176
Yılankavi Hareket, 199
Yılanlar, 75, 84, 88, 109, 151, 152, 153, 156,
158, 174, 187, 198, 199, 205, 208
Yumurta Yiyen Yılan, 173
Yumuşak Kabuklu Kaplumbağalar, 103
Yüzen Sürüngenler, 75
Zantofor, 62
Zehir aygıtı, 155, 174
Zehir bezleri, 8, 15, 51, 61, 154
Zehir dişleri, 87, 154, 161, 171, 174, 176, 206
Zehirli Kertenkeleler, 147
Zümrüt Kertenkele, 136
Zygomatik Yay, 84
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